
Produto: ESTADO - SP - 16 - 16/03/07 A16 - Cyan Magenta Amarelo Preto
2% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 100% 2% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 98% 100%

Duplicação do número de vagas nas federais é outra meta do governo para o ensino superior

Áreaestá ‘nopior
dosmundos’,
reconheceLula

Maisbolsadeestudoemfaculdadeparticular

Estudantesserãoavaliadospelo
governofederaldesdeos6anos

Estudomedealtados
oceanosemumadécada
Foram3,5centímetrossócomo
degelodeglaciaresdaAntártidae
daGroenlândiaqPÁG.A18

Plano de Desenvolvimento da Educação, apresentado ontem, tem seu principal foco no nível básico de ensino

VIDA&
PACDAEDUCAÇÃO

●●● Opresidente Lula prometeu
ontemsededicar a uma “grande
reforma”para tirar a escola brasi-
leira do “pior dosmundos”. Ao
reunir noPalácio doPlanalto reito-
res e professorespara discutir o
assunto, ele defendeua indicação
de técnicos para controlar aspas-
tas daEducaçãoe daSaúde como
formadeblindar os órgãos da in-
competência administrativa.

Em rápidaentrevista, Lula justi-
ficouapermanência do técnico
FernandoHaddadnaEducação e
aescolha domédico fluminense
JoséGomesTemporãopara omi-
nistério daSaúde. “Na saúde, se
vocêbrincar, émorte, na educa-
ção, é analfabeto”, afirmou Lula.

Nummomento de humildade,
Lula disse quenãoera, entre os
presentes, a pessoamais qualifica-
dapara discutir amelhoria doensi-
no,masque vai se empenhar para
mudar a realidadeescolar. Opresi-
dente chegou apedir o apoio de
ex-ministros daEducação como
PauloRenatoSouza,MuriloHingel
eCristovamBuarquepara ajudar
naelaboração do “PACdaEduca-
ção”ou “GrandeReforma”, como
batizou oplano. “Nósnãoquere-
mos ser os donos daverdade. No
Brasil, habitualmente, acontece
isso: oministro daEducação acha
quesabe tudo, que faz umprojeto
e a sociedade temqueengolir. Is-
so acabou.Oministro pode até ser
muito inteligente,mas certamente
temgente que sabe coisas que ele
não sabe. É por isso queDeus nos
fez comduasorelhas e uma só
boca: para a gente falarmenos e
ouvirmais.”

Para Lula, “estamos nopior dos
mundos, vendo crianças ficarem
quatro ou cinco anos naescola e a
gente fazum teste apenas na4.ª
série”. Ele chegou a fazer críticas
àpedagogia desenvolvida nas es-
colas.Criticou omodelo escolar
quenão testa os estudantes, e de-
fendeuprovasmensais, semanais
e diárias. ● LEONENCIONOSSA

FDAalertaparaefeitos
deremédiosparadormir
Hácasosdepessoasquedirigiram
dormindo;usonosEUAcresceu
60%emseisanosqPÁG.A18

BRASÍLIA

OPlanodeDesenvolvimento da
Educação prevê a ampliação do
acessoaoensinosuperioremes-
tabelecimentosprivados.Nopri-
meiro mandato do governo Lu-
la,aredeparticular jáhaviasido
contemplada com a criação do
Programa Universidade Para
Todos (ProUni), queofereceva-
gasaalunos carentes, enquanto
as instituições têm isenção de
quatro impostos federais. Ago-
ra,cercade40milbolsasdeestu-
do integrais devem ser acresci-
das às 400mil – integrais e par-

ciais–oferecidasaosestudantes
pormeiodoProUni.Nocasodas
universidades federais, o objeti-
vo é dobrar o número de vagas,
masatéagoranãoháumacordo
entre oMinistério da Educação
e as reitorias sobre como fazer
issoecomocustearaampliação.
Dototaldeestudantesbenefi-

ciados hoje pelo ProUni, cerca
de 150 mil recebem bolsas par-
ciais, de 50% da mensalidade.
Mas essas vagas são mais difí-
ceis de preencher, porque boa
partedosjovenspobresnãotem
nem mesmo recursos para pa-
gar metade das mensalidades.

"O financiamento estudantil no
País foi mal pensado até hoje",
criticouoministrodaEducação,
Fernando Haddad. "É feito de
tal maneira que quem precisa
nãopodepagar".
A idéia do ministério é pas-

sar a pagar os 50%damensali-
dadequecaberiamaoestudan-
te por meio do Financiamento
Estudantil (Fies). Com isso, o
jovem teria uma bolsa integral
de estudo enquanto estivesse
na faculdade, começando a pa-
gar apenas quando estivesse
empregado.
A intenção é ampliar o prazo

depagamentoparaaté10anose
prever no contrato que o paga-
mentopasseaser feitocomdes-
conto em folha.

BENEFÍCIOS
Jáparaas instituiçõesprivadas,
o governo pretende dar mais
uma razão para que elas ofere-
çambolsasparciais.Hoje,oscré-
ditosqueelasrecebempeloFies
sópodemserusadosparapagar
dívidasatuais comogoverno fe-
deral. Agora, a União pretende
permitir que troquem também
pordívidasantigas-amaiorpar-
te das instituições têm dívidas

vencidas com a União. Essa é
uma reivindicação que já havia
sidofeitapelaspróprias institui-
çõesparticulares.
Nasuniversidadesfederais,a

discussão ainda envolve recur-
sos, prazos emetas que as insti-
tuições vão ter que cumprir. O
cálculodoministério éque, com
20% de recursos amais, melho-
rando a gestão, as instituições
podemdobrar o número de alu-
nos hoje matriculados, atual-
mente um pouco menos de 600
mil."Estamosresgatandoproto-
colo apresentado pela Andifes
(Associação Nacional dos Diri-

gentes das Instituições Fede-
rais de Ensino Superior) em
1997, mas que não teve conse-
qüência",disseHaddad."Arela-
ção aluno/professor no Brasil é
baixa.Tambémtemosquedimi-
nuir o custo-aluno, que éalto."
A intenção do MEC é que as

instituições apresentem proje-
tos com metas de gestão para
ampliar o número de cursos no-
turnos, aumentar o número de
alunosporprofessoreonúmero
de estudantes que conseguem
se formar.
Para isso, oferece cerca de

R$ 3,7 bilhões, mas as universi-
dades acham que essasmudan-
ças custammais caro - cerca de
R$2,7bilhõesporano,deacordo
comumacontafeitapelaUniver-
sidade Federal de Goiás. Mais
reuniões estão marcadas entre
MECeAndifes para tentar che-
gar a umacordo. ● L.P.

Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

Passados quatro anos do primei-
ro mandato, tempo em que três
ministros ocuparam a Pasta da
Educação,ogovernofederalapre-
sentou ontem o Plano de Desen-
volvimento da Educação (PDE).
O projeto ambiciona estabelecer
sistemas de definição de metas,
de avaliação e de cobrança de re-
sultados nas escolas de todo o
País. Da Provinha Brasil – uma
avaliaçãoque incluiráestudantes
a partir dos 6 anos de idade para
descobrir se estão aprendendo e,
afinal,alfabetizados–àampliação
do Bolsa-Família para incluir jo-
vensde16e17anos,todasasações
passampela idéia de aumentar o
alcance e o resultado do sistema
educacional, investindo dinheiro
e recursos técnicos para tirar a
educação do “pior dos mundos”,
conformedefiniuoprópriopresi-
denteLuizInácioLuladaSilvaao
apresentaroplanoparaumapla-
téiadeeducadores.
Estão previstos R$ 8 bilhões

em investimentos até 2010, para
viabilizar o PDE –R$ 1 bilhão em
seu primeiro ano, apenas no pro-
gramademetas. Umaparte des-
sesrecursospara2007–cercade
R$ 600milhões – já está garanti-
da.Orestanteestáaindaemnego-
ciação com a equipe econômica,
mascomapoiodopresidente.
Oobjetivoéenfrentaroprinci-

pal problema da educação brasi-
leira: os resultadospífiosdasúlti-
masdécadas,quecriaramumage-
raçãodecriançasejovensquees-
tudammasnãoaprendem,aban-
donam a escola e engordam a le-
giãodeadultoscombaixaescolari-
dadenoPaís.Emboraoplanoseja
abrangente,seufocoprincipaléa
educaçãobásica.

UTILIDADE PARA OS EXAMES
Pela primeira vez, o Ministério
da Educação pretende usar as
avaliaçõesfeitashádezanospa-
racriarmetasobjetivasparaca-
da sistema municipal e esta-
dual de educação, assim como
para o País. Hoje, as avaliações
nacionaise internacionaiscolo-
cam o Brasil no fim da fila da
qualidade,masnãoseconsegue
dizeroquantoseprecisamelho-
rar para ser razoável, bom ou
ótimo.
Agora, o governo federal vai

transformar as avaliações em
notas, de 0 a 10, conjugando os
resultados da Prova Brasil –
avaliação nacional de todas as
turmasde4ª e8ª sériesdoensi-
no fundamental – com os índi-
cesderepetênciaeevasãoesco-
lar. Os resultados não estão
prontos,mas jásesabequepelo
menosmildos5.560municípios
brasileiros estão em situação

muito crítica. Apenas 200 se-
riam considerados excelentes.
“Vamos dar assistência téc-

nica e recursos para as redes.
Hámunicípios que têm capaci-
dadefinanceiraeprecisamape-
nas de apoio de gestão. Outros,
precisam de apoio tecnológico
e financeiro, então vamos fazer
umplanodetrabalhocomelese
aportar recursos adicionais”,
explicou o ministro da Educa-
ção, Fernando Haddad. “Se o
sistemanãoresponder?Vamos
fazer um novo plano, mas não

vamos abandonar o município
porqueissosignificariaabando-
nar as crianças. Vamos repen-
sar a relação.”
A adesão ao plano, chamado

deProgramadeMetasCompro-
missoTodospelaEducação, se-
rá voluntária. Para ter direito à
assistência, municípios terão
de concordar comumasérie de
exigências, que vão desde re-
grasclarasparaescolhadedire-
tores até, uma das principais,
conseguir alfabetizar as crian-
ças até os 8 anos de idade.

AVALIAÇÃO DESDE O COMEÇO
Parasaberseaalfabetizaçãoestá
funcionando, o ministério vai
criarmaisumaavaliação,a“Provi-
nha Brasil”, para ser feita com
criançasentre6e8anos.Atéhoje,
aprimeiraprovanacional era fei-
ta apenas na 4ª série. “Nós esta-
mos no pior dos mundos. Esta-
mosvendocrianças ficaremqua-
trooucincoanosnaescolaeagen-
tefazumtesteapenasna4ªsérie.
Isso significa que passamos qua-
troanossemsaberseessascrian-
çasestãoaprendendo”,reclamou

Lula. “Não há por que fazer ape-
nas na 4ª série. Ali as chances de
recuperação, se há problemas, já
sãobaixas”,afirmouoministroda
Educação.
Naoutraponta,ogovernopre-

tende investir para tentar evitar
que mais jovens deixem a escola
cedodemais.AampliaçãodoBol-
sa-Família para jovens de 16 e 17
anos pretende impedi-los de sair
dasaladeaulaantesdecompletar
oensinofundamental,emtrocade
uma pequena bolsa, paga direta-
mente ao adolescente, não para

suafamília.Aocompletaraescola,
ojovemreceberiaaindaumapou-
pança, um valormaior para usar
comoquisesse.“Nãopodemosvin-
cular esse pagamento à família.
Nessa idade, o jovem já tem uma
certaautonomia”,dizHaddad.
Opacote ainda incluimedidas

paramelhoraraformaçãodepro-
fessores,otransporteescolar,co-
locar computadores nas escolas,
ajudar municípios a construir
maiscrechesemelhoraraqualida-
dedomaterialdidáticoparaases-
colas (vejanoquadroacima).●
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Atéoposiçãofazelogioaprograma
Pontos fortes do pacote são foco no estudante e incentivos financeiros às prefeituras condicionados a boas notas

MariaHelenaCastro
Sec. de Educação doDF
“Achei excelente. Vincular
indicadores e avaliação com
incentivos é umpasso à frente”

Viviane Senna
FundaçãoAyrton Senna
“Ouso demetas que casam
repetência e evasão com
resultadoda avaliação é genial”

VincentDefourny
Representante daUnesco
“Dá umadimensão nova do
papel doMEC,mas asmudanças
são para cinco, dez anos”

RicardoPaes deBarros
Economista
“Não estámuito clara a boa
convivência entre o sistema
público e o privado”

JussaraDutra
Presidente daCNTE
“O importante é a criação de
um regimede colaboração entre
União, Estados emunicípios”

PauloRenato Souza
Ex-ministro e deputado
“Ogoverno federal começou a
colocar um rumoemsua
estratégia para a educação”

PACDAEDUCAÇÃO

REPERCUSSÃO

O Plano de Desenvolvimento da
Educação(PDE)apresentadoon-
tempelogovernofoirecebidocom
boa-vontadepelaplatéiadeeduca-
doresconvocadaparaconhecê-lo
em detalhes em primeira mão.
Apesar de algumas ressalvas, a
reação geral foi de aprovação à
idéiadeintensificarasavaliações,
criar metas e cobrar resultados,
mastambémdeenvolverogover-
no federal diretamente no desen-
volvimentodaeducaçãobásica.
“Pela primeira vez vejo o foco

noaluno,nacriançaaprendendo.
A utilização demetas que casam
osindicadoresdefluxo(repetência
eevasão)comosresultadosdaava-
liação é absolutamente genial”,
afirmouVivianeSenna,presiden-
te da Fundação Ayrton Senna,
que hoje desenvolve projetos de
apoio às redes de ensino demais
de3milmunicípios.
Apesar de estar na oposição, a

secretáriadeEducaçãodoDistrito
Federal,MariaHelenaCastro–ex-
presidente do Instituto Nacional
deEstudosePesquisasEducacio-
nais (Inep) no governo Fernando
Henrique–tambémelogiou.“Vin-
cular indicadores eavaliação com
incentivosaosmunicípioséumpas-
so à frente, é um outro conceito.
Acheiexcelente”,disse.

MariaHelenacritica,noentan-
to, a gestão dos sistemas de ensi-
no e das escolas. A secretária co-
bramaisregrasemaisdureza,es-
pecialmente com o uso político
que se fazmuitas vezes dos siste-
mas educacionais, como indica-
çõespolíticasdediretores.“Deve-
riaserproibidaaingerênciapolíti-
canaeducação”,defende.
O representante interino da

Organização das Nações Unidas
paraEducação,CiênciaeCultura
(Unesco),VincentDefourny,con-
siderouaproposta“muitointeres-
sante”, especialmente por am-
pliaropapeldoMinistériodaEdu-
caçãonosistemadeeducaçãobá-
sica. “Dá uma dimensão nova do
papel doMEC, de apoio à gestão,
que pode dar resultados muito
bons”, afirmou. “Mas não vai ser
fácilnememcurtoprazo.Osresul-
tados para o próximo ano ainda
vãoserdebaixaqualidade.Asmu-
dançassãoparacinco,dezanos.”

COMPROVAR PARA RECEBER
A presidente da União Nacional
dosDirigentesMunicipaisdeEdu-
cação (Undime), Maria do Pilar
AlmeidaeSilva, ressaltouumou-
trobenefícionagestãomunicipal:
o fato de que alguns prefeitos te-
rão “menos liberdade” para usar

dinheirorepassadoparaprojetos
de educação. “Essa é uma vanta-
gemdevincularrecursosemetas.
Épreciso apresentar respostas e
resultados”,disse.
JáoeconomistaRicardoPaes

de Barros, apesar de considerar
excelenteoprograma,dizquesen-
tiu falta de iniciativas para atrair
maisaeducaçãoprivada.Defato,
váriosdosprogramastêmeditais
para participação de universida-
des,masrestritasàspúblicas.

“Não está muito clara a boa
convivênciaentreosistemapúbli-
coeoprivado.Apresençadoensi-
no privado é, namaior parte dos
casos, apenas tolerada. Poderia
seampliarmuitooalcancesehou-
vesse uma maior participação”,
dissePaesdeBarros.
Positiva. Essa foi a avaliação

doex-ministrodaEducaçãonogo-
verno FHC e deputado federal
Paulo Renato Souza (PSDB-SP)
sobre o plano de desenvolvimen-

to.Eleafirmouque“ogoverno
começou a colocar um rumo
emsuaestratégiaparaaeduca-
ção.”Quantoaumapossívelco-
laboração na formulação do
projeto, ele diz que, caso real-
mente seja convidado, estará
abertoparaajudar.
O ex-ministro ressaltou o

que considera os pontos mais
importantes do plano: a cria-
ção do Índice de Desenvolvi-
mentodaEducaçãoBrasileira
e a avaliação das crianças en-
tre 6 e 8 anos. “O índice pode
serumaespéciedeorientação
das ações do ministério”, afir-
mou.Paraeleaavaliaçãopelas
provasoficiaisdogovernofede-
ral, como aProvaBrasil, é um
importante indicador do de-
sempenho não só dos alunos
mastambémdasescolas.
Paulo Renato, no entanto,

chama a atenção para uma
questãoquenãoconsideracla-
ranos planosdoMinistérioda
Educação:aelaboraçãodepro-
jetos que tenham como foco o
aprendizado dos alunos. “Ho-
je, tudonaeducaçãoé feitoem
funçãodaorganizaçãodaesco-
laenãodoaprendizadodosalu-
nos”, disse. ● LISANDRA PARA-

GUASSÚ E EMILIO SANT’ANNA

Ex-ministro de
FHC diz que está
pronto para ajudar,
se for convidado
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