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Depois de seis anos tentando entrar
numa universidade pública, Rogério

de Souza, 26 anos, deixou de
ser vestibulando: conseguiu

ensino básico cursado em escolas públicas da re-
gião do Capão Redondo, na periferia da capital,
Rogério integra a primeira turma de alunos que
entrou na Unifesp pelo sistema de cotas, em 2005.

"Antes de entrar na universidade, tinha me-
do de ser discriminado. Mas aqui eu não sou ro-
tulado. E não sinto mais dificuldades que os ou-
tros alunos para acompanhar o curso", conta
Rogério, que não teria como pagar as mensali-
dades do ensino superior privado.

Alguém discorda que uma das funções princi-
pais da educação pública é promover uma distri-
buição tão igualitária quanto possível de oportuni-
dades? Mas, apesar do consenso, a ineficácia do sis-
tema educacional brasileiro no cumprimento de
suas tarefas básicas é tamanha que se pode acusá-
lo de ter efeito contrário: o de contribuir para a per-
manência das grandes desigualdades nacionais.

A baixa qualidade da escola pública associa-
da a um sistema de seleção para as melhores
universidades, públicas em sua maioria, basea-
do mais no preparo que na capacidade ou no
mérito resulta numa reserva de oportunidades
para uma pequena elite. A concentração de ren-
da segue como decorrência.

Mas o muro que separa a maioria das crianças
e dos jovens brasileiros da
educação de qualidade co- INCLUÍDO. Rogério
meça a ser ameaçado. Duas deixou para trás a
propostas em tramitação no vida de vestibulando
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VAI SER PARA VALER?
Os projetos das cotas
nas universidades
e do novo fundo para
o ensino básico, em fase
final de tramitação no
Congresso, mexem nas
duas pontas da exclusão
educacional brasileira

deral de São Paulo. Com todo o

uma vaga no curso de enfer-
magem da Universidade Fe-
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Congresso mexem nas duas pon-
tas desse sistema excludente.

Em tramitação no Senado, o
projeto do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Fundeb) prevê um
aumento de recursos para as es-
colas e um maior comprometi-
mento da União com a educa-
ção infantil e básica País afora.
A proposta de reserva de vagas
nas universidades federais, na
pauta da Câmara, abre as portas
de todos os cursos, inclusive dos
mais elitizados, a grupos despri-
vilegiados em termos educacio-
nais, econômicos e sociais.

A proposta de reservar meta-
de das vagas das federais para
alunos egressos de escolas pú-
blicas foi encaminhada à Câma-
ra pela deputada Nice Lobão,
do PFL, em 1999. Após um longo perío-
do de hibernação, foi ressuscitada em
2004, quando o MEC adotou a idéia das
cotas no projeto Reforma Universitária.

"O projeto foi debatido no Congresso
e foram incorporadas contribuições de
movimentos sociais e parlamentares,
num processo suprapartidário", relata
Sérgio Custódio, coordenador do Movi-
mento dos Sem-Universidade (MSU).

O texto em tramitação no Congresso pre-
vê a reserva de 50% das vagas das univer-
sidades e escolas técnicas federais a estu-
dantes que tenham cursado o ensino mé-
dio em escolas públicas. Dentro dessa fa-
tia, negros e índios serão contemplados,
no mínimo, com os percentuais corres-
pondentes à sua presença em cada região,
de acordo com as estatísticas do IBGE.

Hoje, 88% dos alunos do ensino médio
estão no sistema público. Nas federais, os
egressos de escolas públicas, 42% do total
de estudantes, estão concentrados nos
cursos menos concorridos. Se aprovadas,
as cotas lhes garantirão metade das vagas
de todos os cursos, sem exceção. O siste-
ma deverá ser implantado gradualmente,
ao longo de seis anos, conforme acordo
negociado entre o MEC e os reitores.

O projeto das cotas estava prestes a ser
encaminhado diretamente para a apro-
vação do Senado, mediante requerimen-

to de urgência das lideranças partidárias
e apreciação conclusiva da Comissão de
Constituição e Justiça, quando chamou a
atenção da mídia, sobretudo a global.

No início de fevereiro, reportagens de
destaque no Jornal Nacional e matéria de
capa no jornal O Globo, seguida de um
editorial que classificava a proposta co-
mo uma "violência", tiveram o mérito de
oferecer o assunto à reflexão de um gran-
de número de brasileiros, entre os quais,
ao que parece, vários parlamentares.

Os deputados Alberto Goldman (líder
do PSDB), Rodrigo Maia (líder do PFL) e
José Carlos Aleluia (também do PFL), ra-
pidamente entraram com recurso, assina-

do por mais de 80 colegas da Câmara, pe-
dindo o envio do projeto ao plenário, por
se tratar de "matéria de grande complexi-
dade e impacto sobre a sociedade". O de-
putado Custódio Mattos (PSDB), que no
exercício da liderança de seu partido, em
dezembro, solicitara urgência, na segun-
da semana de fevereiro registrou firma no
recurso que pede a votação em plenário.
Gestos que, segundo ele, não se contradi-
zem. "A urgência segue valendo. Apenas
consideramos que seria importante a vo-
tação em plenário", explica o deputado.

Diferentes sistemas de reserva de vagas
estão em vigor em 22 universidades bra-
sileiras, entre as quais 11 federais, e já
beneficiam milhares de estudantes. En-
tre eles Helen Barcelos, de 21 anos, que
cursa o sétimo período do curso de geo-
grafia na Universidade do Estado do Rio
de Janeiro. Negra e egressa de escola pú-
blica, Helen entrou na UERJ em 2003.

"Os melhores alunos da minha turma
ingressaram pelas cotas", conta Helen, que
vê nessa política um grande estímulo a es-
tudantes de baixa renda. "Os alunos do
cursinho popular onde estudei para o ves-
tibular estão com outro brilho nos olhos."

CartaCapital ouviu reitores e pró-reito-
res de cinco universidades que praticam
sistemas de cotas. Todos foram unânimes
na avaliação positiva da experiência, com
uma ressalva comum: a necessidade de
reforçar o apoio aos beneficiados por
meio de bolsas e do aumento da assistên-
cia para alimentação, habitação etc.

Segundo o reitor da Universidade de

PREPARO OU CAPACIDADE? "Mérito não se mede em metros ou colheradas.
As oportunidades precisam ser mais igualitárias", diz Mulholland, da UnB
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Brasília (UnB), Timothy Mulholland, "a
campanha contra as reservas de vagas
demonstra uma visão elitista da socieda-
de e da universidade". Quanto à questão
da defesa da "meritocracia acadêmica",
que muitos contrapõem às cotas, Mulhol-
land é enfático: "Mérito não é algo que se
meça em metros ou colheradas. Precisa-
mos garantir que as oportunidades de
acesso sejam cada vez mais igualitárias".

Argumento reforçado pelo secretário-
executivo do MEC. "Os desiguais devem
ser tratados desigualmente. Com a re-
serva de vagas, a elite acadêmica passará
a ser mais representativa da sociedade e
a universidade pública, custeada por to-
dos, será um grande agente de mobili-
dade social", sintetiza Jairo Jorge.

Mas por mais justa e eficaz que seja a
reserva de vagas, especialistas e governo
concordam: a grande solução para a ini-
qüidade e o atraso da educação brasileira
seria a escola pública de qualidade, que há
décadas aguarda na fila para assumir o me-
recido posto de meta nacional número 1.

"Tenho certeza de que a educação será
uma prioridade nacional, tanto quanto
foi a democratização e a estabilização da
inflação", diz o ministro da Educação,
Fernando Haddad (entrevista à pág. 12).

Um indicativo de que o tema está em alta
no Brasil veio de uma pesquisa de opinião
pública, promovida pelo governo federal,
segundo a qual a elevação da qualidade
do ensino básico deve ser a principal
meta do País. Chegou-se a essa constata-
ção por meio de questionário respondido
por cerca de 10 mil cidadãos. A escola ter-
minou à frente de tradicionais campeões
de voto, como o emprego e a segurança.

Diante desse resultado, o Núcleo de As-
suntos Estratégicos da Presidência da Re-
pública (NAE) anunciou, em 30 de janei-
ro, que, por determinação do presidente
Lula, o desafio de melhorar a escola será
guindado ao patamar de "prioridade má-
xima". A tarefa formalmente assumida pe-
lo governo, numa decisão que se pretende
estratégica, de longo prazo, "independen-
te de anseio político-partidário".

Resta saber se esse compromisso sairá
do papel, tendo em vista, inclusive, as cir-
cunstâncias de um último ano de manda-
to. Será o ensino básico a primeira priori-

dade do governo na hipótese de um se-
gundo mandato de Lula? Será a bandeira
da escola assumida pelo sucessor, em ca-
so de vitória da oposição?

Se as incertezas políticas são grandes, o
tamanho do desafio não fica atrás.

Os indicadores de qualidade revelam um
quadro assustador. No Pisa, um exame in-
ternacional de desempenho escolar, o
Brasil obteve, em 2003, o 40° lugar entre
41 participantes (à frente apenas da Tuní-
sia). Para ter uma idéia do tamanho do de-
sastre, no exame de matemática, 75% dos
estudantes brasileiros avaliados obtive-
ram a classificação mais baixa numa esca-
la de l a 6. (Compare resultados no Pisa e
investimentos na tabela da pág. ao lado).

atingir R$ 4,5 bilhões no quarto ano de
vigência da lei, quando o montante total
do fundo pode chegar a R$ 50,6 bilhões.

Entre os avanços que seriam propicia-
dos pelo novo fundo estão o aumento do
número de crianças e jovens beneficiados
(dos atuais 30,7 milhões para 47,5 mi-
lhões), a elevação das médias de investi-
mento por aluno, redução das diferenças
regionais também no ensino médio, cre-
che e pré-escola (regiões mais pobres re-
ceberão mais) e o estabelecimento de um
piso salarial nacional para os professores.

O projeto tem apoio de um amplo con-
junto de entidades, entre as quais sindica-
tos de docentes e associações estudantis.

Fernando Haddad ressalta a aliança em
torno do novo fundo. "Há um documento

A principal novidade proposta pelo
governo Lula para tentar mudar essa si-
tuação é o Fundeb, um sistema de finan-
ciamento a todo o ensino básico e à pré-
escola, que expande o atual Fundef, di-
rigido apenas ao fundamental.

Atualmente, ó Fundef concentra e dis-
tribui cerca de R$ 32,7 bilhões, o equiva-
lente a uma fatia de 15% de uma cesta de
impostos estaduais e municipais, mais
uma complementação da União de apro-
ximadamente R$ 500 milhões. O proje-
to do Fundeb prevê um aumento da con-
tribuição de estados e municípios para
20% e a multiplicação da contribuição
federal, que se elevaria gradualmente até

de apoio ao Fundeb que é um marco: uma
carta endereçada a prefeitos, governado-
res, deputados e senadores assinada pelo
ministro da Educação, pelo presidente do
Consed (Conselho Nacional de Secretários
de Educação) e pela presidente da Undi-
me (União Nacional dos Dirigentes Munici-
pais de Educação). Três níveis de governo
defendendo o mesmo projeto. Algo inédi-
to na história da educação brasileira."

Aprovado na Câmara, o projeto chegou
ao Senado no início de fevereiro. Mas a
expectativa de aprovação definitiva du-
rante a convocação extraordinária do
Congresso acabou frustrada. Agora o fun-
do só poderá ser implantado em 2007.

APOIO CRÍTICO "Vou votar a favor do Fundeb como os abolicionistas aprovaram
a proibição do tráfico de escravos", compara o senador Cristovam Buarque
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mo os abolicionistas aprovaram a lei que
proibia o tráfico de escravos, sem acabar
com a escravidão. Com o Fundeb arranja-
se um dinheirinho a mais e adia-se mais
uma vez a revolução da educação básica de
que o País precisa", resume o senador, que,
após sair do governo, trocou o PT pelo PDT.

Fora do Congresso, especialistas apon-
tam a ausência de medidas de estímulo
à busca de qualidade como a maior de-
ficiência do financiamento à educação
no Brasil, algo que o Fundeb, ainda a ser
detalhadamente regulamentado, até o
momento não contempla.

Na opinião de Ilona Becskeházy, "fal-
tou vincular repasses a metas". Diretora-
executíva da Fundação Lemann, que pro-
move programas de capacitação para ges-
tores educacionais, Ilona compara a "tro-
ca" a ser feita com governadores, prefeitos
e diretores de escolas com o "contrato"
que o governo oferece aos beneficiários de
políticas de complementação de renda:

"Por que se exige da família pobre que
mantenha o filho na escola para ter direi-
to a uma bolsa e não se pode cobrar de exe-
cutivos e gestores que cumpram metas de
atendimento e de elevação de qualidade
para receberem verbas complementares?
Não se trata de premiar quem já é melhor,
mas de estimular os avanços, sobretudo
dos que estão em pior situação".

Esse talvez seja o próximo passo para
uma reinvenção da escola pública capaz
de despertar as potencialidades da Nação.
Porque, enquanto ela não vier, o gigante
continuará no berço. Em repouso. •

*Colaborou Ana Luísa Vieira

Prioridade
número 1

certa isenção, porque,
quando cheguei ao MEC, não era simpá-
tico à idéia. O pano de fundo da discussão
é a questão do mérito. A universidade não
põe o mérito em primeiro lugar? Mas o
mérito tem de envolver a inteligência do
aluno e o esforço que ele faz ao longo da
vida escolar. E ninguém duvida que os
alunos da escola pública tenham inteli-
gência e se esforcem tanto quanto os da
particular. Qual é o elemento que, na
média, os diferencia? Podemos chamá-
lo de "preparo". É como se tivéssemos
dois competidores em duas raias. Em
uma raia, há muitos obstáculos. Na ou-
tra, uma esteira rolante. É como se, des-
prezando essa diferença, nos valêssemos
exclusivamente de uma fotografia da li-
nha de chegada para estimar quem é o
melhor corredor. Desprezar esse histó-
rico é desrespeitar, por paradoxal que
possa parecer, o que diz a Constituição:
que se garanta o acesso universal em
igualdade de condições.

ENTREVISTA Segundo
o ministro Fernando
Haddad, o Brasil está
quase pronto para
realizar um consenso
que fará da educação
a "paixão nacional"
CC: As cotas darão bons resultados para a
sociedade no fim da "corrida"? A qualida-
de dos estudantes formados não cairá?
FH: Onde quer que se tenha implementa-
do uma política de reserva de vagas, o de-
sempenho acadêmico dos alunos que in-
gressaram por esse mecanismo não é in-
ferior ao desempenho dos alunos que en-
traram pelo mecanismo tradicional. Isso
se verifica tanto nas 11 universidades fe-
derais que têm políticas afirmativas, de
reservas de vagas, quanto no ProUni (o
programa federal de oferta e financiamento
de vagas em universidades privadas).

CC: Mas as cotas não são suficientes para
democratizar a educação superior...
FH: Sem dúvida, por isso estamos fazen-
do muito mais. Estamos expandindo a

TRANSPARÊNCIA "Uma prática internacionalmente promovida é a divulgação
do desempenho de cada escola. Acabamos de introduzir essa novidade"
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dades públicas?
Fernando Haddad:
Posso falar com

de vagas nas universi-

CartaCapital: É justo e ade-
quado estabelecer reserva

no primeiro ano do governo Lula.
"Vou votar a favor do Fundeb co-

Os riscos de que o projeto seja rejeitado
pelo Senado são pequenos, uma vez que
não se apresentam objeções importantes
à proposta. Mas isso não quer dizer que o
Fundeb seja considerado perfeito.

Boa parte das críticas, como as do de-
putado Ivan Valente, do PSol, diz respeito
ao montante dos recursos, visto como tí-
mido diante das necessidades, e aos limi-
tes impostos pelo investimento previsto.
Outro parlamentar que faz essa ressalva é
o senador Cristovam Buarque, que esteve
à frente do Ministério da Educação



universidade pública, como não se faz há
décadas no País. Temos o ProUni, que ab-
sorve uma quantidade enorme de jovens
de baixa renda em universidades privadas.
Estamos lançando o projeto da Universi-
dade Aberta do Brasil, que vai permitir
uma forte ampliação do acesso à educa-
ção superior pelo ensino a distância.

CC: Há um consenso: sem a melhoria da es-
cola pública, os esforços para ampliar o aces-
so à universidade e elevar o seu nível terão
efeito limitado. O governo tem enfrentado
esse problema com o empenho necessário?
FH: Tem enfrentado de várias formas.
Com o Fundeb, a União vai investir quase
dez vezes mais do que se aplica no atual
Fundef. Mas o Fundeb precisa ser acom-
panhado por um conjunto de ações. Es-
tendemos, por exemplo, a merenda esco-
lar à educação infantil. E, após nove anos
de estagnação, o valor da merenda no en-
sino fundamental teve um reajuste da or-
dem de 40% por aluno. O livro didático,
que estava restrito ao fundamental, passa
agora a ser oferecido para o ensino médio.
O valor do investimento per capita do
Fundef, que desde a sua constituição até
2002 tinha perdido 2% para a inflação, foi
reajustado 26% acima da inflação. Cria-
mos um programa nacional de transporte
escolar. E há o Bolsa-Família, que, do pon-
to de vista do Ministério da Educação, é
uma bolsa-permanência. Estamos tentan-
do garantir a permanência na escola da
criança cuja família é beneficiada pelo
programa durante os 200 dias letivos. Dos
13 milhões de crianças beneficiadas pelo
Bolsa-Família, 10 milhões já têm a sua fre-
qüência monitorada. E a evasão, em cinco
trimestres de monitoramento, caiu 50%.

CC: Uma crítica ao Fundeb baseia-se no fato
de que o aumento de verbas, por si só, não
costuma resultar em mais qualidade. Não se-
ria importante criar mecanismos para esti-
mular governadores, prefeitos, diretores e
professores a lutar para melhorar o ensino?
FH: É verdade que precisamos estimular a
qualidade. Uma prática internacional-
mente promovida é fazer publicidade so-
bre o desempenho de cada escola, indivi-
dualmente considerada. Acabamos de in-
troduzir essa novidade em relação ao re-
sultado do Enem. Fica muito mais fácil

para a sociedade comparar e cobrar. Quan-
to aos mecanismos do Fundeb, ainda esta-
mos trabalhando a lei de regulamentação
que vai definir a repartição dos recursos. É
preciso ter cautela ao articular uma solu-
ção. As vitórias do Fundeb até aqui foram
possíveis pela cooperação entre o Consed
(Conselho Nacional de Secretários de Educa-
ção), a Undime (União Nacional dos Diri-
gentes Municipais de Educação) e o MEC.
Essa questão tem de ser discutida entre as
partes para que, quando o projeto de regu-
lamentação for ao Congresso, tenha a soli-
dez técnica e conceituai necessária.

QUANTO? Não menos que 6% do PIB, diz Haddad

CC: Mas o senhor concorda que são desejá-
veis mecanismos de premiação de qualidade?
FH: Não digo que são, digo que seriam.
Talvez seja possível criar mecanismos des-
se tipo independentes do Fundeb. Algo
que o sistema de avaliação por escola vai
permitir. Será possível verificar quem mu-
dou de patamar de um ano para o outro.

CC: Hoje o Brasil investe pouco mais de 4%
do PIB em educação pública. É razoável?
FH: O Plano Nacional de Educação pre-
via 7%, percentual vetado no governo
anterior. Penso que o Brasil não deveria
investir menos que os 6% aconselhados
pela Unesco a países do nosso nível.

CC: Seria suficiente para promover um
salto de qualidade dado o atraso do País
nessa área?
FH: Exatamente, a dívida é grande. A ex-
periência internacional mostra que, quan-
do um país toma a decisão de dar à educa-
ção prioridade absoluta, ele gasta muito
mais do que a média mundial. Depois dis-
so, quando o PIB dele cresce, como uma
conseqüência desse esforço, a proporção
do PIB pode passar para um patamar me-
nor. A dívida educacional é a melhor das
dívidas para pagar: pode ser paga de uma
vez só, por uma geração. Há um "efeito fa-
mília" que independe do Estado. Um pai
não aceita que o filho tenha menos esco-
laridade que ele próprio, isso é quase uma
regra universal. É dali para cima. As van-
tagens desse tipo de política são tão ób-
vias que é de se perguntar por que um país
não assume esse compromisso.

CC: Recentemente, o Núcleo de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República
produziu um documento, assinado inclusi-
ve pelo senhor, que define a educação bási-
ca como prioridade número 1. Por que essa
decisão não é divulgada para a sociedade?
FH: Esses não são processos políticos sim-
ples. A escolha da prioridade número l
acontece em momentos históricos preci-
sos. É como uma paixão nacional. Nos
anos 1980, todas as forças políticas esta-
vam engajadas em promover o processo
de democratização no País, mesmo aque-
les que queriam retardá-la. A estabilidade
econômica também teve esse caráter. Esse
apreço que a população tem hoje pela in-
flação controlada... Respaldados por esses
consensos, os governantes se dispõem, in-
clusive, a tomar medidas impopulares. Eu
tenho certeza que a educação será uma
prioridade nacional, tanto quanto foi a de-
mocratização e a estabilização da inflação.

CC: Esse documento revela que o governo
tem a percepção de que pode fazer esse
tipo de aposta histórica neste momento?
FH: É um fenômeno'mais sociológico do
que oolítico no sentido mais raso do ter-
mo. E um processo social. Acredito que o
tema não apenas está entrando na agen-
da de prioridades do País, mas será a prio-
ridade. Eu quase posso enxergar esse dia.

-A FLAVIO LOBO

A SALDAR "A dívida educacional pode ser paga por uma geração. Há o 'efeito
família': um pai não aceita que o filho tenha menos escolaridade que ele próprio"
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