


O Governo Federal já decidiu: vai propor ao Congresso

que o Ministério da Educação concentre os recursos des-

tinados ã entidades como o Serviço Nacional da Indús-

tria (Senai) e o Serviço Nacional do Comércio (Senac)

- conhecido como Sistema S -, a fim de que possam ser

direcionados, com a maior agilidade possível, para a edu-

cação profissionalizante gratuita de alunos de escolas pú-

blicas e de pessoas que recebem o seguro-desemprego.

O assunto integra a pauta prioritária do ministro da Edu-

cação, Fernando Haddad, e, nos planos do Executivo, deve

funcionar como um mecanismo de inclusão de jovens ca-

rentes no aparelho brasileiro do Ensino.

Haddad tem apontado problemas na legislação que criou

o Sistema S há cerca de 60 anos - inexistência de critérios

para o atendimento, falta de gratuidade, elitização do públi-

co-alvo, proliferação de cursos de curta duração e falta de

transparência na destinação do dinheiro -, mas, nesta en-

trevista exclusiva à Fórum é- Negócios, diz que o passado

importa menos do que as perspectivas para o futuro.

O ministro, que levará o assunto do Sistema S para seu en-

contro com parlamentares, governadores e executivos no

Fórum Empresarial de Comandatuba, também aborda, em

suas respostas à revista, a receptividade de políticos e pro-

fessores ao Plano de Desenvolvimento do Ensino (PDE) do

Governo Federal - para ele, um projeto que deve se estender

pelos próximos 15 anos.

Eis os principais trechos da entrevista concedida por

Haddad:



FÓRUM & NEGÓCIOS - O Ministério da Educação vai
propor a criação do Fundo Nacional de Formação Técnica

e Profissional. Os recursos virão do Sistema S. O que está

errado com o atual modelo?

FERNANDO HADBAD - A questão a discutir não é se o atual

modelo está certo ou errado. Até porque nossa proposta pre-

serva o modelo do chamado Sistema S. O Governo Federal

entende que os recursos que financiam esse sistema são pú-

blicos, pois são oriundos de contribuições sobre a folha de pa-

gamentos dos setores produtivos. Para nós, dinheiro público

deve financiar educação pública, gratuita e universal.

F&N - Isto quer dizer uma transformação total da educa-

ção ministrada pelo Sistema S?

HADDAD - Não necessariamente. Fm primeiro lugar, é pre-

ciso ressaltar a diversidade do chamado Sistema S. Depois,

vale dizer que existem unidades que já ofertam cursos técni-

cos de nível médio gratuitamente. Só que isso não é a regra
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geral. Para quem já faz isso, a lei muda pouco. Defendemos

apenas que os recursos do Sistema S sejam distribuídos con-

forme a oferta de matrículas gratuitas nos cursos profissio-

nalizantes oferecidos.

F&N - É uma forma de inibir os cursos que são cobrados

dos alunos?

HADDAD - De forma alguma. Apenas não serão considera-

dos para distribuir os recursos oriundos das contribuições

federais, pois esses cursos já são pagos pelos alunos.

F&N - E quanto ao elenco de cursos? Essa regra vale para

todos?

HADDAD - Veja bem, nós entendemos que o Sistema S deve

guardar uma relação direta com o ensino profissional e pro-

fissionalizante, como oferecido pela rede pública federal

Para isso elaboramos um catálogo. Nossa idéia é fazer com

que haja uma complementaridade. Uma forma de ampliar a
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oferta, inclusive e principalmente para alunos carentes, ori-

ginários da rede pública de ensino.

F&N - E como vai se dar essa mudança? Por medida pro-

visória?

HADDAD - Não é nossa intenção. Pretendemos enviar um

Projeto de Lei para o Congresso Nacional e promover o de-

bate com a sociedade no fórum parlamentar.

F&N - Qual foi a reação ao anúncio dessas medidas?

HADDAD - Recebemos o apoio de quase todo o setor em-

presarial. Houve discordâncias isoladas, muito mais atentas

a aspectos corporativos do que ao sentido geral de reorga-

nização da educação profissional proposto - o que, diga-se

de passagem, é absolutamente normal e legítimo. Faz parte

do debate.

F&N - Agora em abril, o governo federal comemora um

ano do lançamento do Plano de Desenvolvimento da Edu-

cação. O senhor já tem resultados a apresentar?

HADDAD - O PDE é um plano de médio prazo. Uma re-

forma educacional como pretendemos, em outros países

do mundo, demorou no mínimo 25 anos, o prazo de uma

geração. Estamos propondo que no Brasil ela ocorra em 15

anos, ou seja, até 2023. É um desafio e um gesto ousado,

que só será bem-sucedido se houver um grande pacto pela

educação. Será preciso o envolvimento de toda a sociedade.

E, nesse sentido, podemos comemorar a adesão ao plano dos

27 governadores e de mais de 5.300 prefeitos municipais.

"A discussão sobre o tema Educação mudou
de patamar no Brasil. Se antes discutíamos

acesso, hoje o foco é a qualidade, pois
97% das crianças em idade escolar estão
matriculadas no ensino fundamental. O

problema é que a má qualidade afasta
as crianças da escola depois do ensino

fundamental. Essa é uma questão estrutural,
que precisa do envolvimento de todos para

ser resolvida. Todos são responsáveis na
construção de uni País melhor. E, então,

temos a pergunta: qual o papel das empresas
nessa questão? De maneira geral, as grandes

empresas brasileiras estão comprometidas
com a causa e fazem parte do compromisso
Todos pela Educação, uma aliança que tem

como objetivo garantir Educação Básica
de qualidade para todos os brasileiros
até 2022. Com o comprometimento de

todos na causa educação, conseguiremos
desenvolver pessoas capazes de exercitar

melhor sua cidadania, conscientes de seus
direitos e deveres, limites e possibilidades.

Pessoas bem-educadas são fundamentais
para termos um País melhor para todos."

Fábio Barbosa, presidente da
Federação Brasileira dos Bancos
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"Aqui, no Instituto Ayrton Senna,
desenvolvemos um know-how

para medir índices de eficiência
do setor educacional público.
O que fazemos, basicamente,
é gestão. Temos condições de

saber, a qualquer momento, se
uma escola está abaixo, acima ou

dentro da meta de desempenho
traçada para ela. Também é possível

saber exatamente como está o
aprendizado de um determinado
aluno em uma classe específica.

Conseguimos fazer isso, com uma
equipe de oito pessoas, a partir de
São Paulo, a favor de praticamente

todas as cidades atendidas pelos
nossos programas. Desse jeito,

evita-se o desperdício de recursos
e premia-se a produtividade."

Viviane Senna, presidente
do Instituto Ayrton Senna

F&N - O que essa adesão significa?

HADDAD - Significa que todos esses governadores e prefei-

tos aderiram às 28 diretrizes do PDE e ao plano de metas,

que objetiva levar o Brasil em 2021 a ter o mesmo indicador

educacional dos países da OCDE. Isso já pode ser conside-

rado como o primeiro resultado concreto do PDE.

F&N - Que diretrizes são essas e como vamos saber que
atingimos esse nível de educação?

HADDAD - As diretrizes foram elaboradas por um estudo

conjunto realizado pelo Ministério da Educação e pela Uni-

cef. Basicamente buscamos manter a continuidade das ações

em prol do desenvolvimento da educação sem interferên-

cia política. Além disso, foco no aprendizado das crianças,

implantação do regime integral, integração com a comu-

nidade, com as universidades, com os arranjos produtivos

locais e sobretudo com a valorização dos professores. Para

responder à segunda parte da sua pergunta, é preciso infor-

mar que o Ministério da Educação criou um indicador, o

IDEB (índice de Desenvolvimento da Educação Básica), que

cruza os dados do Educacenso (um censo on-line de toda a

população escolar brasileira, inclusive com aproveitamento

e movimentação) com os resultados da Prova Brasil. Nos

países da OCDE, o IDEB medido corresponde a uma média

6. No Brasil, não passamos de 3,8'

F&N - Isso quer dizer que a educação brasileira está mui-

to longe da ideal?

HADDAD - Em um primeiro momento, sim. Mas veja que,
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a partir de uma exploração que fize-

mos nos resultados do Pisa (Programa

Internacional de Avaliação de Alunos)

encontramos realidades diferentes

dentro do Brasil. Constatamos, por

exemplo, que 50% dos estudantes bra-

sileiros de zero a 15 anos possuem o

mesmo grau de desempenho que os

estudantes de Israel.

F&N - O que isso quer dizer?

HADDAD - Quer dizer que o proble-

ma brasileiro não é de qualidade, mas

de eqüidade. Em outras palavras: nós,

brasileiros, sabemos ensinar, só não

sabemos ensinar todos. É um proble-

ma de eqüidade, fundamentalmente.

F&N - E o setor produtivo, como o

senhor acha que empresas e empre-

sários devem participar desse esfor-

ço do Governo Federal?

HADDAD - De muitas formas. Mui-

tos empresários já se organizaram em

movimentos, como o Todos pela Edu-

cação, e têm prestado um relevante

serviço, por exemplo, no apoio ao fim

da DRU (Desvinculação de Receitas

da União) da Educação. Outros orga-

miru



"Se discutíssemos a questão da
educação com o mesmo senso de
urgência que nos entregamos ao

debate dos temas econômicos e de
negócios, o Brasil e os brasileiros

estariam em um outro patamar
no competitivo mundo global. A

educação é ponto primordial para
garantir uma trajetória sustentável

de crescimento. Sem educação de
qualidade não teremos os cientistas,

os pesquisadores, os especialistas,
os técnicos, os professores

qualificados que o País tanto
precisa para continuar avançando

mais e melhor. Somente com
educação conseguiremos superar as

desigualdades sociais que alimentam
o ciclo de violência e desagregação
que põem em cheque a sociedade e

o futuro das próximas gerações."

Milu Villela, presidente do Faça
Parte, do Itaú Cultural, do Museu

de Arte Moderna de São Paulo
e membro do Compromisso

Todos pela Educação

nizaram certames educativos como a Fundação Itaú Social,

com quem nos associamos para realizar a Olimpíada de

Língua Portuguesa com a rede pública de ensino funda-

mental. Há ainda a lei de incentivo fiscal à pesquisa, pela

qual os empresários podem financiar pesquisas científicas

universitárias e cujos recursos aplicados podem represen-

tar abatimento nos impostos ou participação na patente
da pesquisa.

F&N - Um dos pontos mais marcantes de sua gestão à
frente do Ministério da Educação é a defesa de uma vi-
são sistêmica da Educação. No seu entender, essa tese é,
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por si só, capaz de viabilizar o PDE?

HADDAD - Sem dúvida. O PDE, a rigor, é o conjunto de

ações e medidas responsável por colocar essa tese na prá-

tica. Por exemplo, um dos grandes entraves à reforma da

educação brasileira era a visão dicotômica que contrapu-

nha a educação básica à educação superior, como se elas

fossem antagônicas. Isso foi um erro. No meu modo de

entender, não há como fazer educação básica sem profes-

sores, formados e bem formados no ensino superior. E não

há como dar universalidade ao ensino superior sem que os

alunos do básico sejam preparados para isso. É uma lógica

simples e racional.

"A Serasa, hoje empresa do grupo Experian,
há duas décadas investe em publicações

para distribuição gratuita, dirigidas a
jovens, adultos e crianças, e em publicações

técnicas para o público acadêmico.
Também mantém um campus em sua sede,

iniciativa inédita que integra a Escola
Serasa, com graduação em Administração

de Empresas, JV1BA, Música, Artes e
Biblioteca. Buscamos contribuir ainda,

como empresa e como cidadãos, em várias
entidades comprometidas com a educação.

Só vamos melhorar a educação se houver
estreito relacionamento entre poder
público e iniciativa privada. É uma

questão grave que requer empenho de
todos. A iniciativa privada pode e deve
contribuir inclusive com o exemplo de
práticas de gestão bem-sucedidas, que

podem muito bem servir para melhorar
nossos indicadores educacionais."

Elcio Aníbal de Lucca, presidente de
Assuntos Corporativos da Experian

América Latina e presidente
do Conselho da Serasa
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Text Box
Fonte: Fórum & Negócios, a. 7, n. 7, p. 16-25, 2008.




