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OS NOVOS EXCLUÍDOS: 'Quem está nas piores condições sociais recebe o que há de pior na educação', diz especialista

Jovens pobres passam pela escola, mas não ficam
Ensino de baixa qualidade não retém adolescentes, mas iniciativas de ONGs e governos começam a mudar essa realidade

Soraya Aggege

• SÃO PAULO. Quando os rapa-
zes negros entraram na sala de
aula de uma das melhores esco-
las da Avenida Paulista, um pro-
fessor os interpelou em inglês.
Como nunca tinha visto negros
no colégio, pensou que fossem
estrangeiros. Não eram. Wilians,
Gustavo, Kleber e outros 17 jo-
vens negros e pobres, atendidos
por um projeto de uma ONG
com a iniciativa privada, são da
periferia de São Paulo. Quando
entraram naquela escola, fica-
ram "quase estrangeiros" por-
que deixaram de fazer parte do
Brasil de 4,5 milhões de jovens
entre 15 e 29 anos que estão ex-
cluídos da escola e do mercado
de trabalho, segundo a Secreta-
ria Nacional da Juventude.

No Brasil de Wilians, Gusta-
vo, Kleber, Richele, Débora e
os outros desprivilegiados do
Geração XXI — programa pio-
neiro de ação afirmativa na
educação, bancado atualmen-
te pelo Banco Itaú e organiza-
do pela ONG Geledés — habi-
tam poucos jovens pobres.

Aulas de reforço, línguas,
mesada e auxílio-alimentaç^ó

Durante oito anos, eles rece-
beram todo o aporte necessá-
rio para a educação de quali-
dade: escolas particulares de
ponta, aulas de reforço, cur-
sos de línguas, mesada, auxí-
lio-alimentação, computador,
apoio familiar. O grupo encer^
rã a experiência em 2008, mas
alguns já concluíram até a fa-
culdade. A experiência servirá
de modelo nacional para ini-
ciativas futuras de políticos e
empresários de boa vontade.

— Entendemos que, para fa-
zer um programa de inclusão es-
colar, é preciso entender a edu-
cação como uma ação de longo
prazo e investir corretamente—
diz a superintendente de res-
ponsabilidade socioambiental
io Itaú, Sônia Favaretto, ex-su-
perintendente da Fundação
BankBoston, que iniciou o pro-
jeto e foi absorvido pelo Itaú.

— Não fosse o Geração XXI,
eu estaria totalmente excluído.
Vão teria passado em três ves-
tibulares, me formado em co-
municação em multimeios na
P'UC, nem estaria hoje fazendo
especialização. Seria um técni-
:o em alguma coisa, no máximo
— conta Wilians Pereira dos

Santos, de 22 anos.
No outro Brasil, onde fica a

maioria excluída da educação, a
realidade de negros e brancos
pobres é muito diferente. Nesta
semana, a Ação Educativa lança,
no Observatório de Educação,
um estudo revelador sobre a re-
lação entre a educação e a ex-

clusão. A análise é de que o Bra-
sil de excluídos fica mais ao Nor-
te e Nordeste no mapa nacional
e é povoado pelos mais pobres,
principalmente negros, campo-
neses e brancos favelados.

— Hoje temos quase 60 mi-
lhões de brasileiros com mais
de 14 anos sem ensino funda-

mental completo. Passam pela
escola, mas não conseguem fi-
car. É o que chamamos de novo
tipo de exclusão. E essa exclu-
são tem cor, raça, geografia.
Quem está nas piores condições
sociais recebe o que há de pior
na educação. Mantido o atual
modelo, a exclusão será perpe-

tuada — afirma o autor do estu-
do e dirigente do Ação Educati-
va, o pedagogo Sérgio Haddad.

Para Haddad, que presidiu a
Associação Brasileira das
ONGS, embora governos e
ONGs tentem desenvolver
programas de ajuda, ainda não
há solução no horizonte:

— As ONGs ajudam, princí
palmente com a geração de
modelos, mas a educação só
funciona bem com políticas
universais. É preciso melhorar
muito a qualidade das escola
e, ao mesmo tempo, fornecer
mais políticas específicas para
os excluídos.

O secretário nacional da Ju
ventude, Beto Cury, concorda
com a avaliação:

— O governo tem lançadc
programas como o ProJoven
e começou a recuperar a dívi
da histórica que tem com o:
excluídos da educação, mas
teremos que ampliar muito os
investimentos e também as
parcerias com a sociedade ci
vil e a iniciativa privada para
melhorar a situação.

Só nas metrópoles a
demanda é de 307 mil vagas

O secretário monitora 19 pró
gramas do governo destinados
à juventude. O principal é o Pró
Jovem, que atendeu 165 mil jo
vens de 18 a 24 anos que nãc
concluíram a 8a série e não têm
vínculos formais de trabalho, a
um custo de R$ 311 milhões
Cada jovem recebe R$ 100 poi
mês para estudar ou se profis
sionalizar. Mas já há registros
de evasão em várias regiões
onde os jovens podem optar
por fazer bicos e ter uma renda
maior. O balanço final de 2006
ainda não foi fechado. Segundo
Cury, só nas metrópoles a de
manda é de 307 mil vagas.

O governo tem ainda proje
tos como o Escola de Fábrica
Consórcio Juventude e Juventu-
de Cidadã. Mas a maioria deles
além cfe pequenos para a de-
manda, não monitoram o de-
sempenho nem melhoram as
condições escolares.

É o caso do Bolsa Família, na
prática o maior do país e que
agora estuda a criação de uma
poupança escolar, modelo se-
melhante ao lançado pelo go-
verno de Minas na semana pas-
sada. O Bolsa atende 11,4 mi-
lhões de alunos, de 7 a 15 anos.
Cada um recebe em média R$
15 por mês, desde que freqüen-
te 85% das aulas. Em 2006, 10,9
milhões (95%) cumpriram a exi-
gência de freqüência, segundo
o Ministério do Desenvolvimen-
to Social. Segundo Cury, além
da poupança, a idéia é ampliar
o atendimento para os menores
de 18 anos. •

'Não basta a boa escola.
É preciso inserir a gente'
• SÃO PAULO. Os jovens que in-
tegram o programa Geração
XXI, hoje todos acadêmicos,
aprenderam uma lição social im-
portante nos últimos oito anos:

— Não basta pagar e pôr
quem nunca teve acesso à qua-
lidade de ensino numa boa es-
cola. É preciso também inserir a
gente — diz Gustavo Martin, de
23 anos, que se forma este ano
em tecnologia e mídias digitais.

— A gente precisou de muito
reforço e cursos paralelos, para
acompanhar o ensino que os
mais privilegiados recebem —
conta Wilians Pereira dos San-
tos, de 22 anos, formado em co-
municação em multimeios.

Kleber Xavier, de 22 anos,
que se formará em engenharia
de produção em 2008, destaca
o apoio aos parentes:

— Enfrentamos muito pre-
conceito, mas tivemos respal-
do do programa, que também
assessorou nossas famílias.

Estudante de jornalismo, Ri-
chele Manoel, de 22 anos, repe-
tiu um ano porque estranhou o
nível de exigência da escola pri-
vada. Mas ficou no programa.

— Os programas do governo
não são de ajuda. São reparató-
rios e não se preocupam com a
qualidade da formação. Sem
boa formação, fica difícil chegar
ao mercado de trabalho. •



Educador diz que não há mais tempo para errar
Especialista em Educação da Unesco, Célio da Cunha lembra que Brasil investe menos em educação que Bolívia

• SÃO PAULO. "O Brasil não tem
mais tempo para colher fra-
cassos". A avaliação é do es-
pecialista em educação da
Unesco (Organização das Na-
ções Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura) Célio da
Cunha, um dos defensores do
Plano de Desenvolvimento da
Educação, apelidado PAC da
Educação, lançado na semana
passada pelo governo federal.
Foi a própria Unesco que
mostrou, há dois anos, em seu
compêndio mundial , que o
Brasil tem investido menos de
seu PIB em educação que pai-

sés como Bolívia, Colômbia e
Argentina.

— Essa situação de exclu-
são e de baixa qualidade do
ensino pode ser corrigida pelo
PAC da Educação. Pelo menos
é a esperança que ficou no ar.
Esperamos que seja realmente
uma política suprapartidária e
bem monitorada, porque a
educação não pode estar su-
jeita às oscilações dos parti-
dos — disse.

Para Cunha, programas de
inclusão terão resultados se
forem inseridos como proces-
sos e voltados para a lógica

pedagógica. Na avaliação do
educador da Unesco, o Brasil
precisa ainda investir em pés- ,
quisas para def in i r melhor
seus programas de inclusão,
principalmente por causa das
variantes regionais e sociais.

— O Pró Jovem, por exem-
plo, é uma iniciativa interes-
sante, mas o mais importan-
te realmente é a melhoria do
ensino regular. As pessoas
precisam estar dentro das
escolas, mas com professo-
res qualificados. É importan-
te um monitoramento, por-
que as escolas precisam en-

sinar, trocando a lógica da
administração pela pedagó-
gica — afirma Cunha.

Omissão histórica de
pelo menos 150 anos

O educador da Unesco frisa
ainda que os programas não
podem funcionar como re-
mendos, já que são necessá-
rios, mas precisam ser vincu-
lados com as escolas.

— Não se pode, por exem-
plo, isolar a variável freqüên-
cia. É preciso definir o vínculo
— afirmou.

Cunha lembra que o Brasil

tem uma omissão histórica
com a educação, de pelo me-
nos 150 anos, em relação a ou-
tros países próximos.

— Chile, Argentina e Uru-
guai começaram a estruturar
um sistema de educação po-
pular em meados do século
XIX. Nessa época, o Brasil foi
omisso. Legalmente, só come-
çou a se estruturar em 1966,
com o salário educação. De-
pois veio a Emenda Calmon,
na década de 80, e depois a
Constituição. Agora temos o
Plano de Desenvolvimento da
Educação — disse.

Para o educador, o investi-
mento do Brasil tem sido pe-
queno com relação aos demais
países, segundo o compêndio
mundial de 2005. O Brasil in-
vestiu apenas 4,2% do PIB, en-
quanto a Bolívia alcançou
6,3%, a Argentina, 6% e a Co-
lômbia, 5,2%. Também países
em desenvolvimento investi-
ram mais, como a Malásia, que
aplicou 8,1%. Noruega e Israel
lançaram 7,6%. Países desen-
volvidos, como França e Áus-
tria, puderam aplicar menos,
5,6% e 5,7%, respectivamente.
(Soraya Aggegé) m
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