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Ideias inovadoras 
mudam o nosso mundo.
Participe e mude sua vida também.

Françoise Terzian e
Pedro Venceslau, de Comandatuba
redacao@brasileconomico.com.br

As quatro mil escolas técnicas
(públicas e privadas) em opera-
ção no Brasil são insuficientes
para lidar com o atual apagão da
mão de obra qualificada e o go-
verno reconhece sabe disso.
“Temos de duplicar este número
imediatamente e é justamente
ao encontro desse anseio do
empresariado e dos estudantes
que o Programa Nacional de
Acesso à Escola Técnica (Prona-
tec 2011) vem aí”, afirmou Fer-
nando Haddad, ministro da
Educação e provável candidato
à Prefeitura de São Paulo em
2012, em entrevista ao BRASIL
ECONÔMICO durante o 10º Fórum
Empresarial de Comandatuba,
encerrado ontem na Bahia.

O Pronatec foi um dos pri-
meiros anúncios da presidente
Dilma Rousseff para a educação
em seu governo e visa propor-
cionar aos estudantes e traba-
lhadores sem capital acesso aos
cursos técnicos de qualificação
profissional. O programa, cuja
redação está sendo finalizada
agora pela equipe do governo,

deve oferecer financiamento
estudantil, com vinculação ao
Fundo de Financiamento do En-
sino Superior (Fies) e participa-
ção das entidades do Sistema S
(Sesi, Sesc, Senai e Senac).

Candidatura
Haddad também se encontra em
compasso de espera pela apro-
vação do Plano Nacional de
Educação (PNE), previsto para
acontecer no segundo semestre,
enquanto tem seu nome cotado
pelo PT para disputar a Prefei-
tura de São Paulo em 2012. Ape-
sar dos rumores, acha o tema
deselegante e diz “estar focado
nas demandas da presidente
Dilma Rousseff.”

Prioridade
E esta demanda é colocar a
educação no centro dos alvos.
“Precisamos reconhecer que a
educação não foi prioridade
no século passado”, afirma. A
taxa média de investimento
anual, segundo o ministro, foi
de apenas 2%.

Agora, diante do que ele
chama de “enorme dívida edu-
cacional”, Haddad admite a
necessidade de se investir nos

próximos anos mais do que os
países desenvolvidos. A taxa de
investimento do PIB na área é
de 5%, com a meta de se atin-
gir 7%, como forma de alcan-
çar os níveis obtidos pelos paí-
ses da OCDE (Organização para
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico).

Além do aumento da taxa
de investimento, Haddad lem-
brou que o Brasil terá um “bô-

nus demográfico”, ou seja, a
população em idade escolar
(de zero a 17 anos) cairá em
termos absolutos nos próxi-
mos anos. Desta forma, ele
acredita que será possível
atender mais e melhor os alu-
nos da rede pública.

Professores
Haddad destacou ainda que a
melhoria na qualidade do ensino
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brasileiro terá necessariamente
que passar pela valorização da
carreira dos professores. “A cate-
goria ganha, em média, 60% dos
valores pagos a outros profissio-
nais com nível superior”, disse.

A pasta, afirma o ministro,
tem investido na formação de
professores, o que resultou em
um aumento de 84% no núme-
ro de profissionais licenciados.
“No entanto, a medida não terá

efeito desejado se a categoria
não tiver um piso salarial ade-
quado e um plano de carreira
satisfatório. Precisamos colo-
car o professor no centro de
nossas atenções”.

Enem
Questionado sobre as falhas
ocorridas com o Enem em 2009
e 2010, Haddad respondeu que
tanto o setor público quanto as

empresas privadas parceiras do
projeto têm sua parcela de cul-
pa. Há dois anos, um grupo
conseguiu furtar as questões da
prova. Já em 2010, as folhas de
resposta das provas estavam
com erros de impressão. “Ape-
sar das falhas, vejo muitas evo-
luções no processo. São em-
preendimentos que envolvem
riscos”, afirmou o ministro.
“Muita gente torce contra o
Enem por interesses econômi-
cos.” A seguir, os principais
trechos da entrevista.

Qual a expectativa para a
aprovação do Plano Nacional
de Educação (PNE)?
A comissão que foi constituída
está com vontade de aprovar e é
formada por gente familiarizada
com o tema. Eu creio que a dispo-
sição deles é aprovar no começo
do segundo semestre, entre
agosto e setembro. Temos que
trabalhar duro porque muitas
emendas precisam ser avaliadas,
mas temos tempo. Temos pessoas
com conhecimento de causa para
dar impulso a esse processo.

Faz parte do governo
Dilma criar um programa
semelhante ao Prouni
(Programa Universidade
para Todos) para financiar
o ensino médio técnico?
Estamos participando das últi-
mas reuniões para fechar o tex-
to da lei que será encaminhado
ao Congresso Nacional de de-
mocratização do acesso à edu-
cação nacional. Isso envolve a
ampliação da rede pública, a
criação de bolsas de estudos e o
financiamento estudantil.

Qual será o formato?
Nossa intenção nesse momento
é ampliar a parceria do Sistema
S (formado por organizações
criadas pelos setores produtivos
como Sesi e Senai) e com as re-
des federal e estadual de educa-
ção profissional. No caso da rede
privada stricto sensu, estamos
planejando estender o financia-
mento estudantil, inclusive para
o empresário que queira formar
seus empregados com a linha de
crédito que o ministério da edu-
cação mantém.

O apagão da mão de obra é uma
das principais reclamações
do empresariado brasileiro,
que se sente sobrecarregado
e pede a desoneração da folha
de pagamento como forma
de ampliar os investimentos
em educação. O que o
ministério da Educação está
fazendo em relação a isso?
Se você verificar o que fizemos
na rede federal vai descobrir que
construímos 214 escolas técni-
cas, que é 1,5 vez de tudo o que
foi feito em 100 anos de história
da educação profissional no
país. Tínhamos 140 e construí-
mos 214 novas. Estamos inves-
tindo praticamente R$ 2 bilhões
na reestruturação do ensino mé-
dio estadual, em parceria com os
26 estados e o Distrito Federal.
Estabelecemos um acordo com o
sistema S, que destina dois ter-
ços da contribuição compulsória
para formação gratuita dos pro-
fissionais. E, agora, vamos lan-
çar o Pronatec, que é este con-
junto de ações que envolvem a
expansão da rede pública, bolsas
de estudo e financiamento estu-
dantil. Trata-se de um esforço
sem precedentes na história.

Quantas escolas técnicas
existem no Brasil?
Cerca de quatro mil, entre públi-
cas e privadas. Nós teríamos que
imediatamente duplicar este nú-
mero. E o Pronatec vem justa-
mente ao encontro desse anseio
do empresariado e dos estudan-
tes que também querem acesso
aos cursos de qualificação técni-
ca. Não é só o empresário que
quer democratizar o acesso à
educação profissional. O maior
interessado é o estudante.

O PT cogita seu nome
para disputar a Prefeitura
de São Paulo...
Eu estou focado nas demandas
da presidente Dilma Rousseff.
Meu dever é estar com ela.

O ministro Aloizio Mercadante
e a senadora Marta Suplicy são
nomes naturais para esta
candidatura?
Sim, eles são sempre nomes
naturais, por suas lideranças
históricas do partido. ■

“Professores ganham,
em média, 60%
dos valores pagos
a outros profissionais
de nível superior

Muita gente torce
contra o Enem
por interesses
econômicos

Henrique Manreza

Haddad diz que
prioridade é

democratização do
acesso à educação

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  25 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. 24-25.
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