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Fernando Haddad, ministro da Educação

Prezado cliente: preço por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, saindo 
de São Paulo, sem taxa de embarque. Preço, datas de saída e condições de pagamento
sujeitos a reajuste e mudança sem aviso prévio, válido para compras realizadas até um 
dia após esta publicação. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. 
Base câmbio do dia 19/11/2010: US$ 1,00 - R$ 1,80. Fotos ilustrativas.

A CVC é a maior operadora de turismo da América
Latina e a líder na preferência dos brasileiros.

Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

Em até 10x sem juros

A exuberância de um paraíso para você conquistar.
CANCUN

Cancún
8 dias/7 noites
CVC: A única operadora 
com equipe exclusiva em
Cancún falando português.
Serviços incluídos: passagem
aérea ida e volta, traslados de
chegada e saída, 7 noites no Hotel Cancun
Caribe Park Royal Grand com café da manhã,
seguro-viagem e assistência da equipe
CVC falando português.

Réveillon Saída 30/dezembro

À vista R$ 6.692, ou 5x R$ 1.338,00
Base US$ 3.718, Consulte também outras opções
de hotéis com preços promocionais, como o Fiesta
Americana Condessa e Hyatt Regency Cancún.

2010/2011

O MELHOR DE

MELHOR
PRAIA
Exterior

Ligue: 2103-1222 • 2146-7011 • 3074-3500 • 2191-8700 
Atendimento nas lojas, das 9 às 20 horas, e nos shoppings, das 10 às 22 horas.

Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.

Lisandra Paraguassú / BRASILIA

O ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, comemorou os
resultados do Pisa. Apesar de re-
conhecer que o Brasil tem um
longo caminho pela frente, afir-
ma que, se for mantido o cresci-
mento registrado na última edi-
ção, o País atingirá as metas tra-
çadas para 2022. A seguir, os
principais trechos da entrevista
concedida ontem ao Estado.

● O País teve uma melhora signi-
ficativa no Pisa 2009, mas os da-
dos mostram que a qualidade da
educação ainda é sofrível. Como
o senhor recebeu os resultados?
O olhar correto sobre esses indi-
cadores é colocá-los em pers-
pectiva histórica. Não podemos
abolir o século 20, que foi prati-
camente desperdiçado pelo Bra-
sil na educação. Enquanto to-
dos os países investiram pesada-
mente na formação dos cida-
dãos, o Brasil custou a desper-
tar para o assunto. Tivemos um

bom momento na Constituinte
de 88, logo negado pelo adven-
to da Desvinculação de Recei-
tas da União. O Brasil, na pri-
meira década do século 21, co-
meça um processo de retomada
evidente. Dos países que fize-
ram o Pisa em 2000, é o tercei-
ro da lista em incremento. Me-
tade do incremento na pontua-
ção se deu nos últimos três
anos, sobretudo após a Prova
Brasil de 2005, que recolocou a
aprendizagem no centro da
atenção da escola pública. Os
dados mostram melhorias em
todas as três áreas avaliadas,
mas matemática continua ten-
do os piores números.

● Não é necessário um trabalho
específico nessa área?
Eu não tenho dúvida. Nós já tí-
nhamos esse diagnóstico, tanto
que tomamos duas medidas,
além da Prova Brasil: a Olimpía-
da de Matemática, que os estu-
dos empíricos mostram que te-
ve repercussão no ensino, e a in-

clusão da matemática no Enem.
Até 2008, o Enem sequer cobra-
va matemática. Essas duas coi-
sas já estão repercutindo favora-
velmente. Mas há espaço para
um trabalho específico na área.

● Quanto se analisa o Pisa por
Estados, o que se vê é que, mes-
mo com evoluções, os piores con-
tinuam piores, só mudam de posi-
ções. Não é preciso investir mais
forte no Norte e Nordeste?
No Norte e Nordeste, as condi-
ções de equalização das oportu-
nidades educacionais só se tor-
naram realidade com o Fundo
Nacional de Desenvolvimento
da Educação Básica (Fundeb).
Em 2002, o Fundo Nacional de
Desenvolvimento do Ensino
Fundamental (Fundef) remune-
rava a matrícula do Maranhão a
50% da do Paraná. Com o Fun-
deb é 90%, e vai melhorar em
2011, quando atingiremos R$ 10
bilhões de complementação.

● Mas o Fundeb só faz o investi-
mento chegar ao patamar do Sul
e Sudeste. Não é preciso investir
mais para compensar?
Temos as transferências volun-
tárias e o investimento federal
na rede federal de universida-
des e escolas técnicas. Estamos
fazendo um esforço adicional
de interiorizar as redes, além
das transferências voltadas pa-
ra educação básica.

ENTREVISTA

RADIOGRAFIA DO ENSINO.

‘Precisamos colocar
os dados em
perspectiva histórica’

Todo sábado no Estadão.

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. A19.




