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Divulgação

MEIA ENTRADA

Projeto já está pronto para ser votado
Está pronta para ser votada no Senado (ainda sem data) a mudança
das regras para a concessão da meia-entrada em espetáculos
culturais e esportivos. Pelo texto, o benefício não se aplica à Copa do
Mundo de 2014 nem aos Jogos Olímpicos. Além de estudantes e
idosos terão direito à meia-entrada pessoas com deficiência física e
seus acompanhantes. ABr

Geraldo Magela/Ag. Senado

Mudança no
texto leva o
Senado a adiar
votação do PNE
Senador Álvaro Dias fez 101 alterações
em substitutivo e forçou novo adiamento
Edla Lula
elula@brasileconomico.com.br
Brasília

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado adiou
mais uma vez (para hoje) a votação do Plano Nacional de Educação (PNE). O motivo seria a necessidade de os membros da comissão terem mais tempo para
avaliar alterações feitas no texto
pelo relator Álvaro Dias (PSDBPR). A votação já havia sido adiada na semana passada.
Dias acatou 44 das 96 emendas
apresentadas e fez 101 alterações
no substitutivo do senador Vital
do Rêgo (PMDB-PB) na Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ).
Por isso, as lideranças pediram novo prazo para avaliar.
Por trás das negociações, está
a pressão do governo para que o relator retroaja aos pareceres aprovados anteriormente na CCJ e na
Comissão de Assuntos Econômi-

cos (CAE). O relatório de Álvaro
Dias praticamente recupera o texto aprovado na Câmara, que alterou substancialmente o projeto
original do governo, mas sofreu
modificações nas emendas substitutivas aprovadas pelas duas comissões do Senado, retornando à
proposta do Planalto.
Entre os pontos nevrálgicos
que incomodam o governo, estão
a definição do investimento público em educação e o item que cria
normas para inclusão educacional, a meta 4. No caso do investimento público, Dias resgata a expressão usada na Câmara prevendo a obrigatoriedade da destinação de 10% do Produto Interno
Bruto (PIB) para “investimento
em educação pública”. O governo
defende a citação do "investimento público em educação”, como está nos pareceres anteriores.
“O termo ‘financiamento público em educação’, que é usado
na Constituição, permite ao gover-

Manifestantes, que defendem 10% do PIB para a educação, saíram frustrados da sessão no Senado

Uma troca no texto —
de “investimento
público em educação”
para “investimento em
educação pública”
—preocupa o governo,
que teme perder
recursos para Fies,
Prouni e Pronatec

no incluir programas como o Fies
(Fundo de Financiamento Estudantil)”, defende Rêgo, ao ressaltar que a expressão “financiamento em educação pública” acaba
por restringir o financiamento
apenas ao setor público.
Álvaro Dias, por sua vez, diz
que houve um entendimento, ao
longo das audiências públicas feitas com a participação de especialistas, de que “o investimento
educacional público só pode ter
como destinatário principal o setor público”. O relator lembra
que criou um dispositivo preservando, pelos próximos dez anos,
tanto o Fies quanto o Programa
Universidade para Todos (Prouni)

e o Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e também os programas de
bolsas como o Ciências Sem Fronteiras. “Essa parceria com o setor
privado, no momento, é relevante para a expansão da educação
no Brasil. Por isso, o relatório garante a manutenção desses programas”, afirma o relator.
Dias também incluiu, como
fonte de financiamento, além dos
recursos do pré-sal, recursos da
mineração, cuja legislação passa
por modificações no Congresso, e
o bônus do pré-sal, que rendeu ao
governo R$ 15 bilhões. “O governo está relutando em aceitar essa
fonte”, disse Dias.

Pesquisa vai mensurar analfabetismo científico
Índice será útil para
orientar políticas públicas
educacionais, com ênfase
em ciência e tecnologia
Rodrigo Carro
rodrigo.carro@brasileconomico.com.br

Pesquisadores do Ibope vão a
campo entre janeiro e fevereiro
do próximo ano para medir pela
primeira vez a familiaridade dos
brasileiros com o conhecimento
científico. Serão entrevistadas 2
mil pessoas em 11 regiões metropolitanas do país. A pesquisa segue os moldes do Inaf, indicador
criado em 2001 para mensurar os
níveis de analfabetismo funcional da população adulta. A divulgação dos resultados está prevista para março de 2014.

“Queremos medir qual o nível
de conhecimento científico e as
implicações que esse conhecimento tem no cotidiano da população”, explica Ricardo Garcia, CEO
da Abramundo, empresa brasileira à frente do projeto de criação do
novo indicador. Especializada em
desenvolver e produzir materiais
destinados ao ensino de ciências,
a Abramundo fechou parceria
com a organização não governamental Ação Educativa. A ONG ficou responsável por desenvolver
a metodologia da pesquisa, similar à do Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio) e à da Prova Brasil
(cujos resultados são usados no
cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).
A meta é repetir o levantamento a cada um ou dois anos. O universo da pesquisa abrange as cida-
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des de Rio de Janeiro, São Paulo,
Belo Horizonte, Belém, Fortaleza,
Recife, Salvador, Distrito Federal,
Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. “Vamos testar a hipótese de
que o analfabetismo é uma âncora
que atrasa o desenvolvimento econômico brasileiro”, diz Ana Lúcia
Lima, diretora executiva do Instituto Paulo Montenegro, braço social do Ibope.
Como já acontece com o Inaf, o
novo indicador focado em ciência
e tecnologia terá quatro níveis para classificar o entrevistado: analfabeto em ciências e alfabetizado
rudimentar, básico e pleno. Uma
das principais diferenças em relação ao Inaf está na faixa etária pesquisada, que no caso do novo índice irá dos 15 aos 40 anos, enquanto no indicador de analfabetismo
funcional os entrevistados têm de
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“

crescimento econômico
foi nulo nos últimos
dez anos. O fato de a
produtividade não
ter avançado é um
limitador para o país”
Ricardo Garcia
Presidente da Abramundo
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15 a 64 anos. “Assim como o Inaf,
essa é uma iniciativa que pode servir para orientar políticas públicas”, diz Ana Lúcia.
A importância da qualificação
da mão de obra fica evidente, segundo o presidente da Abramundo, quando se analisa o processo
de expansão da economia brasileira num passado recente. “Do ponto de vista do aumento da produtividade, o crescimento econômico
foi nulo nos últimos dez anos”, argumenta Garcia. “O fato de a produtividade não ter avançado é um
limitador para o país”.
Testes internacionais, como o
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla
em inglês), indicam que os estudantes brasileiros na faixa dos 15
anos têm desempenho abaixo da
média em ciências.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 nov. 2013, Brasil, p. 11.

