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Tão comemorado por estudantes quanto polêmico para as instituições de ensino, o Enem pode 
ter uma novidade em 2010: a prova feita duas vezes por ano. E a nota do aluno, válida para o 
biênio. É o que revela o ministro da Educação, Fernando Haddad, em entrevista ao JB. O 
ministério também aposta na aceitação, pela equipe fiscal do governo, de desonerações para 
materiais escolares e deve direcionar mais recursos para as universidades estaduais, 
principalmente na área de investimentos. O custeio, ressalta, deve permanecer com os 
governos estaduais. 
 
O fim da Desvinculação de Receitas da União foi a grande vitória da Educação em 
2009? 
 
Acho que mais do que o fim da DRU, a universalização da matrícula de 4 a 17 anos. Hoje está 
constatado por diversos estudos que o desenvolvimento da criança, em todas as dimensões, 
depende sobretudo da pré-escola, com o fato de que nós vamos poder, com esses recursos, 
universalizar o atendimento a partir dos 4 anos. Vamos garantir não apenas um bom 
desenvolvimento no ensino fundamental, mas sobretudo vamos montar a chance de a criança 
concluir o ensino médio, que no Brasil ainda é um problema relativamente sério. É a primeira 
vez que isso ocorrerá no país.  
 
Qual o gargalo da educação hoje no Brasil? 
 
É o ensino médio, preocupa muito. Ele foi destratado por muitos anos. Quando eu encontro, às 
vezes, um ministro de outro país, e digo a ele que, até 2005, os jovens do ensino médio 
público não tinham acesso gratuito a livros didáticos, à alimentação e ao transporte escolar, eu 
causo horror ao falar isso. Isso tudo é muito recente no Brasil. São 7 milhões de alunos que 



não recebiam um livro. Hoje o Programa do Livro Didático no ensino médio é universalizado, 
para todas disciplinas, para todos os estudantes.  
 
E a formação dos professores? 
 
Para a formação dos professores do ensino médio criamos agora 38 institutos federais que vão 
administrar as 354 unidades federais de educação profissional e, dos R$ 500 milhões do 
orçamento desses institutos, 20% têm que ser destinados à formação de professores nas 
áreas deficitárias, sobretudo química, física, biologia e matemática, que são os grandes 
problemas do ensino médio. Veja que nós não só estamos capilarizando a rede de ensino 
federal de educação profissional, saindo de 140 para 354 unidades, mas, por lei, vinculando 
20% do orçamento desses institutos à formação de professores com especialidades. Esses 
institutos vão formar entre 15 e 20 mil professores ao ano nessas disciplinas. 
 
Quando podemos dizer que o MEC vai zerar esse déficit?  
 
É difícil precisar, porque além do investimento feito nos institutos, estamos com duas outras 
iniciativas, a que vai se somar a uma terceira, agora, até o fim do ano, que é a seguinte: 
primeiro lugar, a expansão das licenciaturas nas universidades federais, que é outro 
departamento, por meio do Reuni (Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais). A segunda, a ativação de 720 polos da Universidade Aberta do Brasil, 550 dos quais 
já estão em operação, que é também para a formação de professores, sobretudo em serviços, 
por meio da chamada plataforma Freire, que é um software pelo qual os professores em 
serviços demandam vagas nas universidades públicas e institutos federais. E o terceiro, que 
está para ser aprovado em caráter terminativo, na semana que vem, pela última comissão do 
Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos, é o novo financiamento estudantil para 
professor. 
 
Como será o financiamento? 
 
Diz o seguinte: se o licenciando que obtém o crédito educativo atuar em escola pública, ele 
quita um por cento da sua dívida consolidada ao mês de exercício profissional 
automaticamente. O que significa dizer que depois de 100 meses de exercício profissional, ele 
está com a dívida quitada sem ter desembolsado um centavo. Então, é o equivalente a ter 
feito a graduação gratuitamente. 
 
E como está a proposta de isentar o material didático? 
 
Está em estudo na área da Fazenda. Já havíamos levado à consideração da área econômica a 
desoneração de itens relacionados à educação. E conseguimos avançar muito. O Prouni 
(Programa Universidade para Todos, que concede bolsas de estudos integrais e parciais) foi 
uma iniciativa do governo, de desoneração. Só que no caso, ali, foi a desoneração mediante a 
compensação pela oferta de bolsas de estudo. Depois disso veio o livro didático totalmente 
desonerado no país. Hoje não há nenhum tributo que incida sobre o livro. Veio o Caminho da 
Escola, que é o ônibus escolar e agora tem bicicleta, barco escolar. Todo transporte escolar vai 
ser feito por veículos desonerados. E nós queremos continuar essa política, agora para o 
material didático. 
 
E os uniformes, estão incluídos nesse pacote? 
 
Não, nós estamos indo por etapas, até porque isso tem impacto orçamentário. Mas queremos 
evoluir. Isso se combina com a política do Ministério da Educação no âmbito das compras 
governamentais. Estamos centralizando as compras governamentais para ganhar escala, ou 
seja, competitividade, reduzir preços, e a partir dessa centralização de compras, que já 
aconteceu no veículo, que está acontecendo no mobiliário escolar, que pode acontecer no 
uniforme, no Proinf (Programa Nacional de Informática na Educação). Isso acaba organizando 
os setores que atendem a educação e acaba viabilizando e facilitando o diálogo com a área 
econômica no que diz respeito à desoneração.  
 



Esse projeto do uniforme foi apontado como eleitoreiro. 
 
Não foi muito atacado, não, acho que foi pouco. Na verdade mais por uma desinformação. 
Estava se imaginando que era um problema de compra do MEC. Na verdade não é isso. Nós 
estamos organizando, até a pedido dos secretários estaduais e municipais, um pregão nacional 
para redução dos custos. Mas a aquisição é feita pelo município e pelo estado que adere ao 
programa nacional e recebe o uniforme diretamente.  
 
Além do que o senhor enumerou, o que pode avançar? 
 
Estamos mapeando todos os setores que dialogam diretamente com o ministério. Você pode 
imaginar que são quase todos os setores da economia. Vou dar outro exemplo: o ganho para o 
setor público até agora foi extraordinário. A compra de medicamentos pelos nossos 46 
hospitais universitários. Nós centralizamos essas compras e conseguimos ganhos significativos, 
na casa de 25% a 30% de economia só pela centralização. 
 
O senhor falou do ensino técnico, que virou a “menina dos olhos” do presidente Lula. 
De um lado, isso é um avanço. Mas não é uma alternativa paliativa à situação da 
educação enquanto as escolas estaduais, por exemplo, têm um ensino médio carente 
de investimentos? 
 
Estamos atuando em três linhas. Em primeiro lugar, ampliando a rede de educação 
profissional, que até outro dia tinha a sua expansão proibida por lei. Fizemos uma reforma 
profunda do chamado Sistema S, firmamos acordo com o Senac e Senai comprometendo as 
receitas da contribuição compulsória com a gratuidade. Só no que diz respeito ao Senac, que 
não tinha gratuidade em 2008, no primeiro ano do acordo de 2009, 60 mil pessoas estão 
cursando o Senac gratuitamente. E as redes estaduais de ensino médio estão sendo 
reestruturadas, numa primeira vertente, pela extensão dos programas de apoio ao ensino 
fundamental, que é ao que me referi: livro didático, alimentação escolar, transporte, também 
os alunos de 16 e 17 anos agora recebem o acréscimo do Bolsa Família. Já tivemos impacto 
disso no atendimento. Subiu de 82% para 84% o número de brasileiros entre 15 e 17 anos na 
escola, depois de anos de estagnação desse indicador e o Brasil profissionalizado. 
 
O Brasil vai atingir a meta do plano nacional de educação, de ter 30% de seus jovens 
nas universidades? 
 
O dado de 2008 aponta para 26%. Saltamos de 2002 para cá de 16% para 26%. E em 10 
anos o Brasil triplicou o número de universitários: saímos de 2 milhões para 6 milhões.  
 
Mas o boom de novas faculdades particulares ajudaram. 
 
Conta tudo. Educação à distância, curso superior de tecnologia. 
 
Não houve exagero de autorizações, inclusive para políticos que fundaram 
faculdades? 
 
Olha, eu não vejo problema na expansão, vejo problema na expansão sem regulação.  
 
O MEC dá conta de fiscalizar? 
 
O Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) já deu provas de que é um 
instrumento muito razoável de administração da expansão. Só nos cursos de direito, que na 
minha opinião eram os mais dramáticos, fechamos 25 mil vagas, 16 mil das quais eram 
preenchidas. Há avanços significativos.  
 
O senhor diria que o Brasil ainda tem “fábricas de diplomas”? 
 
Sem dúvida, nós ainda temos um caminho pela frente de saneamento para neutralizar a ação 
oportunista de alguns grupos que vêm essa atividade como meramente mercantil. 



 
Há uma demanda muito grande das universidades estaduais. Eles gostariam de ter um Reuni, 
para depender menos de emendas parlamentares. 
 
Penso em conceber um plano dessa natureza na questão de investimentos. Na questão de 
custeio, considero mais difícil. Nós investimentos, da mesma maneira que o Ministério da 
Ciência e Tecnologia tem para pesquisa, que investe muito nas estaduais para pesquisas e 
laboratórios, nós podemos ter no sentido de recuperação, de biblioteca. É possível. 
 
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi um grande avanço. Mas não houve um 
consenso com reitores. Por quê? 
 
Não se muda uma cultura de um século em um ano. Quase todos vão usar o Enem de alguma 
maneira. Quatorze universidades federais e 25 institutos já o fazem.  
 
Por que a resistência dos reitores? 
 
Entendo ser natural o prazo de transição, porque são estruturas cristalizadas dentro das 
universidades, são grupos que se organizaram há muitos anos para os processos seletivos. 
Tem instituições que têm receita a partir da taxa do vestibular, que eu considero um equívoco, 
porque depois de tanta ampliação do custeio, devemos dispensar a cobrança de taxa do 
vestibular. 
 
O senhor acredita no fim do vestibular? 
 
Não conheço outro país que tem um processo seletivo assim. Não há outra saída. O fim do 
vestibular é uma questão de tempo. Até o final do próximo governo essa questão está 
resolvida. Nenhum ministro da educação vai poder contornar esse problema. Ele terá de 
enfrentar.  
 
O vazamento da prova do Enem pode mudar o acordo com reitores no próximo ano? 
 
Não fomos bem sucedidos na aplicação da prova que tem como pano de fundo um modelo 
equivocado de contratação. 
 
O senhor acredita que não deve haver licitação? 
 
O correto é o modelo americano, que é o adotado pelas grandes universidades brasileiras. Elas 
têm uma entidade que cuida da aplicação da prova. Se você tem um revezamento de 
instituições realizando e competindo por preço, você vai sacrificar a segurança. É inevitável 
acontecer episódios desse tipo. Uma boa execução desse programa vai jogar luz ao problema: 
que nem sempre a regra do menor preço é a melhor. 
 
Há possibilidade de o Enem ter mais de uma edição por ano? 
 
Vamos discutir em dezembro, sobretudo com o Tribunal de Contas da União. O Enem exige 
uma providência, não deve ser feito uma vez por ano, mas temos que conversar com os 
órgãos de controle para vermos a possibilidade de contratação de novos módulos.  
 
Nesse plano, a questão da nota, muda também? Nos EUA ela vale por até três anos. 
 
A ideia é essa, que ela valha por dois ou três anos. Vai depender muito do comitê do exame. 
Mas a proposta do MEC é que ela valha por, pelo menos, dois anos. Só não sei se haverá dois 
“Enems” em 2010. Mas o modelo que vamos apresentar é esse. 
 
A prova pode ser dispensada da Lei de Licitações?  
 
Esse é que é o problema (risos). 
 



Houve cancelamento de 1.700 bolsas do Prouni recentemente. O que pode ser feito 
para evitar essas deficiências?  
 
A bolsa cancelada e as informações são remetidas para o Ministério Público e para a Advocacia 
Geral da União. Se há indício de fraude, cabe ação de ressarcimento das mensalidades que não 
foram pagas. O grande avanço nesse aspecto foi com a Receita Federal, porque não temos 
acesso a dados sigilosos. Remetemos o CPF do aluno e a Receita nos informa se há indícios de 
que o que pleiteia a bolsa tem problemas para não enquadramento nas regras. 
 
E qual a sanção que há para as universidades? 
 
Ela também pode ser multada, se a infração for pequena. Em casos graves, o 
descredenciamento e a remessa à Receita Federal do caso para verificar a possibilidade de 
cobrança. 
 
Como o senhor avaliou o caso da Uniban, que expulsou a aluna que usou minissaia? 
 
Um episódio lamentável sobre todos os aspectos, e que foi revertido pela ação do MEC. No 
mesmo dia que a faculdade foi notificada, ela reviu a sua decisão.  
 
O senhor veria algum problema em suas funcionárias trabalharem com vestidos 
curtos? 
 
(Risos) Não faço esse tipo de fiscalização. 
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