
Produto: ESTADO - BR - 30 - 01/04/07 A30 - B24H 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%

BrasilAlfabetizadomudaseufoco
eONGsperdemmetadedaverba

Metadenovascrechesnãoresolvedéficit

ENSINODE JOVENS EADULTOS

Para beneficiarmetade das crianças sem atendimento, seriam necessárias 16mil novas unidades

Estados emunicípios terãomaior participação no programa; mudanças já devem começar a partir deste mês

EDUCAÇÃO INFANTIL

Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

UmdospontoselogiadosdoPla-
no de Desenvolvimento Educa-
cional (PDE), apresentado há
duas semanas e agora emdeta-
lhamento pelo governo federal,
foi a intençãode investirnaam-
pliação do atendimento de cre-
ches e pré-escolas no País.

A idéiaé liberarrecursospa-
raasprefeituras,viaconvênios,
para que 400 creches sejam
construídasporano,comrecur-
sos federais, em todo País.
A iniciativa, no entanto, não

devecausar grande impactono
atendimentode criançasde até
3 anos. Hoje, apenas 13% delas
estão em creches. Das cerca de
11milhões de crianças comme-
nos de 3 anos, só 1,4 milhão são
atendidas, boa parte em esco-
las privadas.
Quase metade – 46,7% – das

creches brasileiras é particu-

lar. Só o ensino superior tem
umaproporçãomaiordeatendi-
mento privado do que as cre-
ches. “O resultado disso é que
as crianças de famílias com re-
cursos são atendidas e as mais
pobres, cujas mães precisam
trabalhar, não conseguem va-
gas”, diz a presidente da União
Nacional dos Dirigentes Muni-
cipais de Educação (Undime),
Maria do Pilar Almeida e Silva.

5 MILHÕES SEM CRECHE
Construindo 400 creches por
ano, o governo federal ajudaria

os municípios a atender mais
120 mil crianças por ano. Em
mais três anos de governo do
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva,seriam360milatendidas.
Paraque se chegasse aaten-

dermetadedascriançasqueho-
je têm idade para estar em cre-
ches,quase5milhões,seriapre-
cisoconstruirpelomenos16mil
unidades. “Não se pode colocar
crianças nessa faixa etária em
salas de aula de ensino funda-
mental,éprecisounidadesespe-
cíficas,eessaredehojenãoexis-
te”, dizMaria.

Pelalei,aobrigaçãodeofere-
cercrechesnoPaíscabeàspre-
feituras. Em defesa da modés-
tia de suameta, oMinistério da
Educação(MEC)lembraqueas
prefeituras irão receber recur-
sos do Fundo de Desenvolvi-
mento da Educação Básica
(Fundeb) para atender crian-
ças de 0 a 3 anos. As creches
nãoestavamnoprojetooriginal
dogoverno, foramincluídaspe-
lo Congresso.
Os secretários municipais

de educação, no entanto, afir-
mam que as prefeituras não

têm condições, sozinhas, de fa-
zer a expansão. “Pequenosmu-
nicípios,com30mil,50milhabi-
tantesepoucaarrecadaçãopró-
pria, vão ter dificuldades de fa-
zer a expansão”, dizMaria.
Os recursos do Fundeb, ex-

plica, são distribuídos por ma-
trícula.Comumnúmeropeque-
nodecriançasemcreches, odi-
nheiro serve para sustentar o
queexiste,masdificilmentepa-
ra ampliar o sistema.
ProcuradopeloEstadopara

dar mais detalhes sobre a pro-
posta, o MEC não se manifes-
tou.Ainformaçãooficial équea
proposta ainda não está total-
mente delineada.
A meta de 400 creches por

ano,noentanto,jáfoiapresenta-
da pelo ministro da Educação,
FernandoHaddad, na apresen-
tação do PDE. ●

Fernando Dantas
RIO

Ogoverno vai cortar pela meta-
de, de 40% para 20%, a propor-
ção dos recursos direcionados
àsONGspormeiodoBrasilAlfa-
betizado, o ambiciosoprograma
dealfabetizaçãodejovenseadul-
tos lançadopelopresidenteLuiz
Inácio Lula da Silva no início do
seuprimeiromandato.
Até 2006, o programa já gas-

touR$750milhõestentandoalfa-
betizar 7,3 milhões de brasilei-
ros, com resultados decepcio-
nantes.Apartirde2007,oBrasil
Alfabetizado sofrerá grandes
mudanças, e o papel das ONGs
será bastante reduzido, e muito
mais focalizado.
Haverá um maciço aumento

dos professores da rede pública
de ensino na alfabetização de
adultos,eumfococerradonos1,1
milmunicípios,90%dosquaisno
Nordeste, que têmmais de 35%
de analfabetos na população de
15anosoumais.“Vamosradicali-
zar o foco”, diz Ricardo Henri-
ques, secretário de Educação
Continuada, Alfabetização e Di-
versidadedoMinistério daEdu-
cação(MEC),eresponsávelpelo
BrasilAlfabetizado.
Adotaçãoanualporalunoem

alfabetizaçãovaidobrar–decer-
ca de R$ 100 para R$ 200 –, por
meio da ampliação dos recursos
totaisdoprogramadeR$207mi-
lhões em 2006 para R$ 315 mi-
lhões em 2007, e da redução do
númerodealunosdequase2mi-
lhõespara1,5milhão. “Descobri-
mos que o custo de alfabetizar
bemémaiordoqueachávamos”,
observaHenriques.
As mudanças constarão de

umaportariadoMEC,de25pági-
nas e 60 artigos, a ser publicada
no início destemês.Umasegun-
daportaria, especificamente so-
bre as ONGs, será publicada de
três semanasaummêsdepois.

RETORNO AO ANALFABETISMO
A dispersão de verba em ONGs
quenemsemprealcançamresul-
tadoseficienteséumadasvárias
causas identificadas para a bai-
xa eficácia do Brasil Alfabetiza-
do.Osprincipais problemas, po-
rém, segundo Henriques, são a
falta de foco nos analfabetos ab-
solutos (totalmente incapazes
de lere escrever) eaalta taxade
retorno ao analfabetismo dos
que não continuam a estudar.
Ele frisa também que, para al-
gunsaspectosespecíficosdopro-
grama, o papel das ONGs conti-
nuaa ser visto comoessencial.
Quando se trata de resulta-

dos, porém, a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
(Pnad) de 2005 revela que o nú-
mero de analfabetos na popula-
çãode15anosoumaissofreuape-
nasumalevíssimaqueda.Passou
de 14,8milhões para 14,2milhões
debrasileiros–exatamenteaque
se esperaria por questões pura-
mente demográficas, já que a
mortedeidosostendeareduzira
populaçãoanalfabeta.
NonovodesenhodoBrasilAl-

fabetizado, osEstados emunicí-
pios terão um grande aumento
na sua participação. Em termos
do volume de recursos repassa-
dos, ela sairá de 60% para 80%

em 2007.Mas o aumento do pa-
pel dos entes federados vaimui-
to além da repartição das ver-
bas, e eles terão de elaborar pla-
nosplurianuaisdealfabetização,
que serão revistos anualmente.
Serãocriadosselosaseremcon-
cedidos a cidades e Estados que
alcançarem as metas. “Haverá
uma responsabilização muito
maiordeEstados emunicípios”,
dizHenriques.Umadessasobri-

gaçõesseráadegarantirquepe-
losmenos 75%dos alfabetizado-
resvinculadosàsiniciativasesta-
duaisemunicipaissejamprofes-
soresda rededeensino.
Issofarácomqueosprofesso-

resdaredealcancemnomínimo
60%doscercade130milalfabeti-
zadoresqueparticiparãodoBra-
silAlfabetizadoem2007.Nãohá
um número preciso da propor-
çãodeprofessoresdaredeatual-

mentenoprograma,masacredi-
ta-sequeelapode serquase três
vezes menor que o mínimo pre-
vistopara 2007.
O Brasil Alfabetizado está

passandopor umdosmais com-
pletos e sofisticados programas
de avaliação de políticas sociais
do Brasil, e resultados parciais
dessetrabalho jáajudaramade-
senhar asmudanças de 2007. A
primeiraavaliaçãocompleta,po-

rém, que inclusive certificará
osdiferentesmétodosdealfa-
betização usados no progra-
ma,sóestaráprontaem2008,
sendo referente a 2007. Por
ora,combinandoachadospre-
liminares da avaliação e a ex-
periência direta na gestão do
programa,chegou-seaodiag-
nóstico inicial sobreasrazões
dodesempenhodecepcionan-
tede 2003a2005.●

Professoresda
redepública
se integram
aoprograma

REALIDADE–Desdea implantação,programasóaumentounúmerodeparticipantes,masquantidadedeanalfabetosseguealtanoPaís

RIO

Os professores da rede pública,
quepassarãoaparticipardoBra-
silAlfabetizado,vãoganhardepó-
sitos de R$ 200 mensais direta-
mente nas suas contas. “NoNor-
desteruraleurbano,50%oumais
dosprofessoresdaredesó traba-
lham20horassemanais,eesseva-
lor terá um impacto muito forte
na renda”, diz Ricardo Henri-
ques, responsávelpeloprograma
noMEC.Estaéumadasdiversas
novidades doBrasil Alfabetizado
em 2007, que têm como objetivo
aumentaraeficáciadoprograma.
Onúmerodeparticipantesem

cursos de alfabetização de adul-
tosnoBrasilsaltoude1milhãopa-
ra 1,7 milhão em 2003, primeiro
anodoBrasilAlfabetizado,eatin-
giuquase2milhõesem2006.Ape-
sar do sucesso de inclusão, nota
Henriques,oimpactodoanalfabe-
tismoficouabaixodoplanejado.
Os cerca de 1,1milmunicípios

comtaxasuperiora35%dapopu-
laçãode15anosoumaisanalfabe-
ta – osbolsõesde analfabetosab-
solutos–agoravãosetornaruma
prioridade central do programa.
“Não vamos esperar que eles
apresentem seus planos porque
eles não têm capacidade técnica
para isso”, explica Henriques. O
MEC está estimulando universi-
dadeseONGsaassessoraremes-
sesmunicípiosnamontagemdos
seusplanos,bemcomonaforma-
ção de professores. E um impor-
tantepapel serámantidoparaas
“ONGs de nichos”, dedicadas a
segmentosespecíficos,comopre-
sidiários,catadoresde lixoeatin-
gidosporbarragem.
Paraumtrabalhomaisgenera-

lista e flexível, a tendência é que
professores profissionais se
saiammelhor.Paraisso,osprofes-
soresdaredereceberãoR$200e
os coordenadores, R$ 300, tam-
bémdireto em conta. O curso de
formaçãoespecíficadosprofesso-
res para alfabetizar adultos será
estendidode40para60horas.
OsEstados emunicípios rece-

berão transferências extras cor-
respondentesa50%dovalorrece-
bido pelos professores de rede a
ele ligados. Desse dinheiro suple-
mentar,60%terádesergastoem
treinamento dos professores, e o
restanteemmerenda,transporte
ematerial escolar e didático.Um
grande plano de distribuição de
materialdidáticoestásendomon-
tado em 2007, e começará a fun-
cionarem2008, eliminandoane-
cessidadedegastoscomoitem.
AprioridadedadaaosEstados

emunicípios,porfim,deveestimu-
laracontinuidadedosestudosde-
poisde concluídaaalfabetização,
jáqueelescuidamdaeducaçãode
jovenseadultos.Umdosmaiores
problemasdoBrasilAlfabetizado
é que muitos alfabetizados desa-
prendem, exatamente porque
nãoprosseguemosestudos. ● F.D.

EDUARDO NICOLAU/AE – 27/2/2003
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 01 abril. 2007. 1º Caderno, p. A30.




