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Os brasileiros estão divididos em
relação ao que pensam sobre a
educação no país. Para uma ligei-
ra maioria da população (51%) o
ensino continua igual ou piorou,
segundo dados do Sistema de In-
dicadores de Percepção Social
(Sips) do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea). Por
outro lado, 49% dos entrevista-
dos acreditam que a educação
melhorou, sendo que, destes,
12% veem melhoria significativa.

O Ipea analisou a percepção da
população sobre questões como
merenda escolar, Plano Nacional
do Livro Didático (PNLD) e Pro-
grama Universidade para Todos
(Prouni). “A pesquisa está focada
em questões palpáveis, o que
mostra que a população que re-
cebeu benefícios nos últimos
anos vê melhorias no ensino”,
diz Priscila Cruz, diretora execu-
tiva da ONG Todos pela Educa-
ção. Para ela, no entanto, o país
só poderá comemorar quando
pesquisas de opinião mostrarem
que os brasileiros estão satisfeitos
com a educação porque as crian-
ças estão aprendendo mais.

“Temos de lembrar que, do
ponto de vista qualitativo, a edu-
cação não melhorou. Mas a per-
cepção é mais entusiasmada na
população que nunca teve aces-
so”, analisa Daniel Cara, coorde-
nador geral da ONG Campanha
Nacional pelo Direito à Educação.
Por exemplo, a população mais
jovem mostra maior satisfação
com o ensino do que com os mais
velhos. E um dos fatores que ex-
plica este comportamento é a ex-
pansão do Prouni. Aliás, segundo
73% dos entrevistados, o progra-
ma deve ser ampliado.

A pesquisa também apresen-
tou bastante diferença entre a

percepção por nível de escolari-
dade e renda dos entrevistados.
Do total de pesquisados com
com nível superior completo e
pós-graduação, 35% acreditam
que o ensino piorou. Na faixa de
população com até 4ª série do
ensino fundamental, 24% dos
entrevistados responderam que
a situação piorou.

Programa desconhecido
A pesquisa revelou que 68% dos
entrevistados não conhecem o
programa de distribuição do livro
didático. “Isto mostra que, ape-
sar de ser universalizado no país,
o programa tem falhas: o pai não
conhece porque não vê o livro.
Muitas crianças não levam o ma-
terial para casa por que não é
consumível” — ou seja, no qual o
aluno não pode escrever porque
ele terá que ser repassado no final
do ano letivo —, afirma a consul-
tora da Fundação Lemann, Paula
Louzano. “Está na hora de pen-
sarmos se a 8ª maior economia do
mundo não tem condições de dar
um livro consumível para cada
aluno”, avalia Paula. ■

Prouni ajuda
a melhorar
percepção
sobre ensino
População está dividida quanto ao nível
de evolução da educação nacional

73% dos
entrevistados
defendem a
ampliação do Prouni,
que fornece bolsas
para estudantes de
baixa renda

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Codefat aprova a liberação de R$ 3,5 bilhões
para programas de geração de empregos
O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat)
aprovou a liberação de R$ 3,5 bilhões para programas de geração de
emprego e renda, dos quais R$ 2,6 bilhões serão destinados a projetos
que atendem diretamente os micro e pequenos empreendedores.
Somados os R$ 3,5 bilhões às reaplicações dos financiamentos
antigos, chega a R$ 7,7 bilhões o valor liberado pelo FAT neste ano.

AEROPORTOS

Para Jobim, risco de caos nos aeroportos
durante Copa e Olimpíada é “apenas alarde”
Apesar de estarem operando no limite, os aeroportos brasileiros
estarão preparados para a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos
de 2016, garantiu ontem o ministro da Defesa, Nelson Jobim. Para ele,
os alertas de que o Brasil poderia sofrer problemas durante a Copa
de 2014 em decorrência da situação dos aeroportos é “apenas alarde”.
“Todo ano falam de caos, e nunca houve caos”, disse o ministro.
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CONSELHOS

71%
dos entrevistados desconhecem
a existência do conselho escolar,
que deveria ser constituído
por pais, alunos, educadores
e membros da comunidade.

IMPOSTOS

37,7%
acreditam que o sistema atual de
isenção de impostos a entidades
que participam do Programa
Universidade para Todos
(Prouni) deve ser mantido.

VISIBILIDADE

61%
da população pesquisada afirmou
que conhece o Prouni, sendo
80% destes não eram bolsistas
nem parentes ou amigos de
beneficiados pelo programa.
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Quase 60% dos
entrevistados destacam
a merenda, ao contrário
do Norte e do Nordeste

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 14.
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