
Desafio da
Educação

Ao admitir, como o fez, em de-
bate havido em São Paulo, que "o
professor brasileiro ganha mal
mesmo e o salário só aumenta em
ano eleitoral", o ministro da Edu-
cação, Fernando Haddad, infor-
mou que, como forma de melho-
rar a remuneração do magistério,
além de propor o piso nacional, o
Governo está criando um sistema
nacional deformação de profes-
sores, salientando, a um só tempo,
a necessidade de aumentar o per-
centual dos que são formados em
boas escolas e citando, por sinal,
que menos de 15% cursaram uni-
versidades públicas.

Professores de universidades
federais estão entre as dez cate-
gorias de ser-
vidores a se-
rem benefi-
ciados atra-
vés de acordo
salarial cujo
cumprimento
deverá ocor-
rer neste ano
e nos próxi-
mos, varian-
do os respec-
tivos reajus-
tes de 20,5% a
61,8%, diluí-
dos em três
parcelas, a primeira agora e as
demais em julho de 2009 e julho
de 2010.

O ministro confirmou o corte de
vagas em cursos de Direito de 23
faculdades, reprovados no Exame
Nacional de Desempenho dos Es-
tudantes (Enade), aduzindo que
será anunciado em maio processo
semelhante em cursos de Medici-
na. A seu ver, aliás, "houve abuso
na expansão de parte do setor pri-
vado e vagas foram abertas sem
critério, como o f oi a realização do
respectivo processo seletivo".

Fernando Haddad informou
que já se reuniu com reitores das
instituições federais para exami-
nar mudanças nos vestibulares e

defendeu, uma vez mais, a posi-
ção adotada desde o início da
gestão, de que o Governo assuma
a regulação do ensino superior:
"Se o Estado avalia e o mercado
regula, a tendência é a de que a
competição seja por preço, mas se
o Estado avalia e regula, a ten-
dência é que a competição seja
por qualidade".

Consideradas, obviamente, di-
vergências conceituais existentes
no tocante à questão do ensino
superior e às formas de adequa-
ção de suas estruturas às necessi-
dades atuais e potenciais do País,
em fase em que se tornam tão cé-
leres os avanços científicos e tec-
nológicos e sobressai o imperativo

de melhorar a
formação e
qualificação
dos recursos
humanos nos
diferentes se-
tores, há con-
senso, entre
especialistas,
sobre a neces-
sidade de
conciliar a ex-
pansão de tais
estruturas à
preservação
de padrões de

qualidade do ensino de que não
se pode, de fato, abrir mão. Isto,
na medida em que se reconheça,
como se reconhece, que ao longo
do respectivo processo essa quali-
dade foi, em grau maior ou me-
nor, comprometida, como as pro-
vas nacionais de avaliação, ano
após ano, têm indicado.

Trata-se, afinal, de um desafio
irrecusável e que tem a ver com a
solidez do esforço de construção
nacional de que a educação se
constitui, sem dúvida alguma, pe-
dra angular, impondo-se corrigir
continuamente as falhas e insufi-
ciências do sistema, para torná-lo
compatível com as exigências do
presente e do futuro do Brasil.
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