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● O Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) teve mais de 6,2
milhões de alunos inscritos – um
recorde para o exame, segundo
dados divulgados pelo Ministério
da Educação. A última prova, apli-
cada no ano passado, registrou

4,6 milhões de inscrições.
Estudantes que ainda estive-

rem com inscrições pendentes
têm até as 16 horas de amanhã
para fazer o pagamento da taxa
de R$ 35 nas agências do Banco
do Brasil.

O comprovante de inscrição
estará acessível no sistema ele-
trônico do Enem em até três dias
após o pagamento do boleto.

As provas estão marcadas pa-
ra os dias 22 e 23 de outubro.

PLANETA

Acostumado a viajar em bus-
ca de ondas, o surfista ameri-
cano Jon Rose viu também
muita gente adoecendo em ra-
zão da falta de saneamento bá-
sico e água tratada.

Em 2009, após 13 anos de
carreira, deu um tempo com
as competições e, em busca
de uma guinada, Rose fundou
a organização Waves for Wa-
ter, com o objetivo de levar
água tratada a comunidades
pobres e regiões que sofreram
com terremotos e outras ca-
tástrofes.

A organização promove ex-
pedições a lugares afetados e
já ajudou pessoas no Haiti, Pa-
quistão, Indonésia, Índia, Ja-
pão e Chile.

O carro-chefe da atuação da
Waves for Water é um filtro por-
tátil de cerâmica que elimina bac-
térias e protozoários da água. O
sistema, de fácil instalação e bai-
xo custo – cerca de R$ 80 – , preci-
sa apenas de um balde com um
orifício para ser utilizado e cada
purificador é capaz de tratar mil
litros de água por dia.

Após ser adotado no Chile e
no Haiti em 2010, logo depois
dos terremotos nesses países, o
projeto chegou ao Brasil no iní-
cio deste ano – a ONG distribuiu
200 filtros no Rio de Janeiro,
após a tragédia causada pelas
chuvas na região serrana.

Agora, outros 200 filtros de
água foram doados para 13 comu-
nidades ribeirinhas da Amazô-

nia, durante expedição realizada
no mês de maio que contou com
o patrocínio de empresas como
Ambev, Nextel e a agência de pu-
blicidade Loducca.

“Conheci a realidade das co-
munidades ribeirinhas da Ama-
zônia quando surfei na região,
na pororoca”, contou Rose. “É
incrível que em uma região tão

rica em água doce ain-
da exista tanta gente
sem acesso a água trata-
da”, diz.

A constatação de Rose é corro-
borada por dados. Segundo o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), da popula-
ção da Amazônia, 54% não têm
acesso a água potável, mesmo ha-
bitando uma região detentora de
70% da água disponível para uso
no Brasil.

“É uma grande oportunidade
desenvolver projetos na Amazô-
nia. Sei que é possível alcançar
ótimos resultados”, diz Rose.
Acostumado a buscar patrocínio
para as competições, ele diz que
prefere trabalhar com o setor pri-
vado em vez de recorrer aos go-
vernos. “Quando há políticos en-
volvidos, há também muita buro-
cracia. Tudo o que queremos é
fazer nosso trabalho”, diz o sur-
fista ativista. / ANDREA VIALLI

Depois das ondas, surfista se
dedica à causa do acesso a água
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Leia. Gansos-do-canadá
tumultuam trânsito nos EUA

MATTEO NOBILI/EFE

TASSO MARCELO/AE–12/11/2010

ERROS DO MEC. Problemas em sequência

Falhas
envolvem
contratos de
R$ 200 mi
MEC coleciona trapalhadas no Enem, em
livros de matemática e kit anti-homofobia

estadão.com.br/planeta}

Ocimara Balmant
ESPECIAL PARA O ESTADO
Mariana Mandelli
Rafael Moraes Moura / BRASÍLIA

As questões ligadas ao Plano Na-
cional de Educação (PNE), que
patina no Congresso, são apenas
uma entre tantas polêmicas em
que o Ministério da Educação
(MEC) se envolveu nos últimos
anos. Dos escândalos que aconte-
ceram nas duas últimas edições
do Enem aos erros do material
didático de matemática e à polê-
mica causada pelo kit anti-homo-
fobia, as falhas do MEC envol-
vem contratos que, somados,
chegam a R$ 200 milhões.

Em 2009, a prova do Enem va-
zou, conforme o Estado rele-
vou, e o exame precisou ser adia-
do. Em 2010, parte delas teve er-
rode impressão e 9,5 mil candida-
tos foram prejudicados. O kit an-
ti-homofobia, que a presidente
Dilma Rousseff mandou refazer
em maio, custou R$ 1,8 milhão.
Por fim, foram gastos R$ 13,6 mi-
lhões na coleção dirigida a esco-
las rurais que ensina que 10-7=4.

Na semana passada, auditoria
do Tribunal de Contas da União
(TCU) no Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), ór-
gão do MEC responsável pelo
Enem, determinou que o órgão
apure os valores gastos com pa-
gamento de diárias e passagens a
servidores e colaboradores du-
rante a reaplicação do exame. “É
um festival de mancadas, só
quem não admite é o próprio go-
verno”, diz o deputado Otávio
Leite (PSDB-RJ), que fez o pedi-
do de auditoria do TCU.

Especialistas em educação
acham que a repercussão dos er-
ros e polêmicas que envolvem o
MEC são, em parte, resultado de
uma maior relevância e atua-
ção da pasta. Por outro la-
do, pensam que é preciso
que o governo reavalie
suas práticas.

“O MEC tem tido
boasiniciativas,masfal-
ta uma agenda efetiva
comasociedade”,dizDa-
niel Cara, coordenador
daCampanhaNacionalpe-
lo Direito à Educação.

Avanços. O presidente do Con-
selho Nacional de Educação
(CNE), Antonio Carlos Caruso
Ronca, atribui os erros dos livros
didáticos a questões operacionais,
para as quais pede maior rigor,
mas isso não deve ofuscar os avan-
ços da pasta. “É só pensar no Fun-
deb (Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Bási-
ca e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação) e no Enem,
que a cada ano tem maior adesão
das universidades federais.”

A coordenadora-geral da Ação
Educativa, Vera Masagão Ribei-
ro, acha que as críticas à atual
gestão não se referem aos princi-
pais problemas da educação.
“Não acho que o ministério de
agora é melhor ou pior do que os
que já passaram, o problema é
que não se discute o que realmen-
te importa, como o PNE.”

Para a senadora Marisa Serrano
(PSDB-MS),oMECestámergulha-
donumsentimentodedesconfian-
ça.“Com essasériedefalhassópo-
de passar a ideia de má gestão.”

Nos últimos anos, a educação
brasileira apresentou pequenos
avanços. No último resultado do
Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb), divulga-
do em 2010, a nota da 1.ª à 4.ª série
do ensino fundamental passou
de 4,2 para 4,6 (meta de 4,2); a da
5.ª à 8.ª série foi de 3,8 para 4,0
(meta de 3,8) e a do ensino médio
foi de 3,5 para 3,6 (meta de 3,4). O
indicador vai de 0 a 10 e considera
o rendimento escolar dos alunos
e o desempenho em avaliações.

No ranking mundial, o Brasil
também subiu. Segundo o Pro-
grama Internacional de Avalia-
ção de Alunos (Pisa), divulgado

em 2010, o País subiu 33 pontos
entre 2000 e 2009 e agora é o 53.º
colocado entre os 65 participan-
tes. Apesar disso, na prova que
ocorre a cada três anos e analisa
o nível educacional de jovens de
15 anos, a maioria dos brasileiros
não passou do primeiro em seis
níveis de conhecimento.

Para Denis Mizne, da Funda-
ção Lemman, os resultados são
mérito do governo federal, que
pôs a educação como ponto cen-
tral. “A direção está certa, há
bons projetos e a avaliação está
mais transparente”, diz. “Po-

rém, a operação de alguns pro-
gramas é ruim e a velocidade es-
tá aquém do esperado.”

Respostas. Procurado pelo Es-
tado, o Ministério da Educação
afirmou que não vai fazer uma
nova impressão da coleção Esco-
la Ativa. A assessoria de impren-
sa do ministério disse que só
amanhã poderia falar sobre o kit
anti-homofobia. Contactado pa-
ra falar sobre as falhas do Enem,
o Inep afirmou que estava ocupa-
do com a prova deste ano e só se
manifestaria amanhã.

DOAÇÃO
Macaco-prego (Cebus apella nigritus)
do zoo de Debrecen (Hungria); um
produtor doou mil quilos de pepino ao
zoo, por não conseguir vendê-los.

MICHAEL LALLANDE

Enem bate recorde
com 6,2 milhões de
alunos inscritos

O Greenpeace
protestou no
Campanário de
São Marcos
(Veneza) para
incentivar os
italianos a vota-
rem para que a
energia nuclear
seja abolida no
país; um refe-
rendo ocorre
hoje e amanhã,
influenciado
pelo acidente
de Fukushima

Itália
decide
sobre
nuclear

Em 2010. Estudantes fazem manifestação contra as falhas do Enem na Praça da Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro

Ativista. Rose investe
em purificação de água

● Erra e acerta

estadão.com.br
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ANTÔNIO CARLOS
RONCA
PRESIDENTE DO CONSELHO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CNE)
“Os erros saltam aos olhos.
Mas eles são mais um
problema de operacionalização
que acaba causando um
desgaste incompatível
com os ganhos. No atacado,
as ações do MEC são
corretas.”

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A26.




