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Dinheiro para a educação. Esse
deve ser um dos principais assun-
tos do Encontro de Alto Nível
da 4.ª Reunião Mundial de Edu-
cação com ministros de 30 paí-
ses, que começa hoje em Brasí-
lia. A falta de recursos para ga-
rantir qualidade à educação nos
países em desenvolvimento – es-
pecialmente nos mais pobres –
tem diminuído as chances do
mundo alcançar, até 2015, as me-
tas acertadas pelas Nações Uni-
das com 160 países para melho-
ria do ensino na Conferência
Mundial de Educação em Da-
car, em 2000.

Dados da Organização das Na-
ções Unidas para Educação,
Ciência e Cultura (Unesco) apon-

tam que hoje faltam, por ano,
US$ 4,5 bilhões aos países mais
pobres apenas para atingir a uni-
versalização do ensino primário
(que no Brasil vai da 1.ª à 8.ª sé-
rie). Ao firmar o compromisso
de Dacar, em 2000, os chama-
dos países doadores – Estados
Unidos, Japão, França, por
exemplo – garantiram que não
faltariam recursos mundiais para
melhoria da educação. No entan-
to, o dinheiro não tem aparecido.

A reunião no Brasil é a quarta
de uma séria de avaliações mun-
diais que vêm sendo feitas desde
2000. Será apresentado, no en-
contro, o relatório de monitora-
mento global das metas a serem
cumpridas nos próximos 10
anos. Para a maior parte dos paí-
ses em desenvolvimento, as notí-

cias não são boas. E, mesmo on-
de houve melhorias, como no
Brasil, ainda existem proble-
mas. As metas acertadas vão des-
de a universalização da educa-
ção primária – tarefa que o Bra-
sil já cumpriu – até a redução em
50% do analfabetismo e a melho-
ria da qualidade do ensino, duas
áreas em que o País tem andado
devagar.

“A educação precisa deixar
de ser apenas importante na
maior parte dos países para ser
prioridade dos governos. Os paí-
ses que tiveram avanços econô-
micos importantes passaram a
considerar a educação prioritá-
ria e fizeram os investimentos
adequados a isso. É preciso pa-
rar de ver a educação como um
gasto e ver como um investimen-
to de alto retorno”, disse o repre-
sentante da Unesco no Brasil,
Jorge Werthein.

SINTOMA
O encontro que começa hoje no
Itamaraty, com o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva falan-
do na abertura, mostra um sinto-
ma da dificuldade de encaixar
o tema na agenda econômica
dos países. Apesar da presença
do presidente brasileiro, ne-
nhum dos ministros da área eco-
nômica convidados – entre eles
o ministro da Economia argenti-
no, Roberto Lavagna, e o minis-
tro da Fazenda do Brasil, Anto-
nio Palocci – aceitou o convite
para tomar parte dos debates.

Logo depois da reunião, que
termina na quarta-feira, come-
ça imediatamente um outro en-
contro com o Banco Mundial,
para tratar do financiamento da
educação. Chamado de iniciati-
va Fast Track, o programa pre-
tende encontrar caminhos para
acelerar a inclusão educacional
nos países mais pobres. E, des-
sa vez, encontrar formas de co-
brar dos doadores o investimen-
to efetivo de recursos nas áreas
mais carentes do mundo.●

Paísesdebatemcomopagareducação
EncontroemBrasília,comrepresentantesde30países,discuteapartirdehojealternativasparafinanciarauniversalizaçãodoensino

Palocci e Lavagna, da
Argentina, não
aceitaram participar
do encontro

●●● 1. Expandir e melhorar a educa-
ção e cuidados com a infância.

●●● 2. Assegurar educação gratuita,
obrigatória e de qualidade.

●●● 3. Assegurar que as necessi-
dades básicas de aprendizagem
de jovens sejam satisfeitas de mo-
do eqüitativo, por meio de acesso
a programas de aprendizagem
apropriados.

●●● 4. Atingir 50% de melhoria nos
níveis de alfabetização de adultos.

●●● 5. Eliminar disparidades de gêne-
ro na educação primária e secundária
e alcançar igualdade de gênero até
2015, como foco no acesso de meni-
nas à educação básica de qualidade.

●●● 6. Melhorar a qualidade da
educação.

Programa terá 100 mil bolsas universitárias
O prazo para inscrição de instituições de ensino para 2005 termina hoje ao meio-dia

AVANÇO – Werthein: “Países que tiveram avanços econômicos consideraram a educação prioritária”

O que os governos têm
de realizar até 2015
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O Programa Universidade para
Todos terá pelo menos 100 mil
bolsas de estudo para oferecer já
no primeiro semestre de 2005. O
número já é 42% superior à meta
de 70 mil bolsas estabelecida pe-
lo governo. As inscrições das ins-
tituições de ensino no programa
terminam ao meio-dia de hoje.
Até às 18 horas do último sába-
do, 1.118 das 1.652 instituições
privadas de ensino superior que
existem no País haviam aderido.

Das vagas já oferecidas ao pro-
grama, 62.240 são integrais – ou
seja, o aluno não pagará nada pa-
ra estudar. As outras 37.954 são
de 50% da mensalidade. Entre a
tarde de sexta-feira e o sábado,
117 instituições aderiram. Por is-
so, o Ministério da Educação
acredita que, até omeio-dia de ho-
je, esse número possa aumentar.

São Paulo é o Estado com o
maior número de instituições par-
ticipantes e, conseqüentemente,
com o maior número de oferta de
vagas. São, até agora, 300 facul-

dades, com 19,7 mil bolsas inte-
grais e outras 13,1 mil parciais.

O programa prevê que as insti-
tuições privadas podem aderir ao
programa em troca da isenção de
alguns impostos, como Cofins e
Imposto de Renda. Em troca, de-
vem dar o equivalente a 10% do
seu número de alunos pagantes
em bolsas integrais, podendo tro-
car, até o limite de 3%, uma bolsa
integral por duas parciais.

As instituições consideradas fi-
lantrópicas – que já tem a isenção
de impostos, incluindo a cota pa-

tronal do INSS – são obrigadas a
participar, e oferecer pelo menos
10% da sua receita em bolsas.

O MEC pretende divulgar na
terça-feira a lista com as institui-
ções e os cursos que terão bolsas
disponíveis. Os estudantes que
pretendem se candidatar a uma
dessas vagas terão que ter feito o
do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), em setembro des-
te ano.O MEC vai repassar às ins-
tituições os nomes dos interessa-
dos, mas as próprias faculdades
poderão fazer sua seleção.● L.P.

%HermesFileInfo:A-8:20041108:A8 NACIONAL
SEGUNDA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2004 ● O ESTADO DE S.PAULO

Fonte: O Estado de São Paulo, 8 nov.2004, Primeira Página, p.A8




