
SUCESSO: Balanço divulgado on-
tem pelo Ministério da Educação
revelou que 1.168 instituições pri-
vadas de ensino superior aderiram
ao Programa Universidade para
Todos (ProUni). Em troca de incen-
tivos fiscais, elas vão oferecer
109.587 vagas para estudantes de
baixa renda, em todo o País. O
prazo para adesões terminou on-
tem. Segundo o levantamento,
serão 68.775 vagas para bolsas
integrais e 40.812 parciais.
Ontem, o Estado já havia antecipa-
do que o número de vagas deveria
superar 100 mil, ante expectativa
inicial de 70 mil. O MEC tem até o
dia 19 para confirmar as adesões
das faculdades. O critério será a
análise do impacto que a renúncia
fiscal pode provocar, de forma
que seja respeitada a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. A maioria
das instituições de educação supe-
rior particulares já é isenta de im-
postos estabelecidos pela Consti-
tuição de 1988.
Os estudantes interessados em
concorrer a essas vagas deverão
se inscrever entre os dias 22 de
novembro e 10 de dezembro, ex-
clusivamente pela internet, no por-
tal do MEC. O estudante deverá
indicar o número de sua inscrição
no Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem); apresentar dados so-
bre o grupo familiar; e listar cinco
opções de bolsas pretendidas, por
ordem de interesse (curso, institui-
ção, habilitação e turno). O critério
de aprovação do aluno será o re-
sultado da prova do último Enem,
para o qual se inscreveram 712 mil
estudantes da rede pública.●

Falta conteúdoaoensinonoBrasil, dizUnesco
País participa de pesquisa pela primeira vez e ocupa a 72.ª colocação num ranking de 127 nações
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Relatório sobre a situação da edu-
cação no mundo, divulgado on-
tem pela Organização das Na-
ções Unidas para Educação, Ciên-
cia e Cultura (Unesco), situa o
Brasil em 72.º lugar entre 127 paí-
ses. É o segundo relatório deste ti-
po feito pela Unesco – do primei-
ro, o Brasil não participou, por-
que não enviou dados.

Ter posto quase todas as crian-
ças de 7 a 14 anos na escola nos
últimos anos continua rendendo
elogios ao País. No entanto, os
outros problemas da educação
brasileira puxam o País para bai-
xo no ranking. De acordo com o
documento, intitulado Relatório
de Monitoramento Global de
Educação para Todos, ainda falta
conteúdo de qualidade no ensino
brasileiro.

A nota atribuída ao Brasil no
Índice de Desenvolvimento Edu-
cacional (IDE), criado pela Unes-
co, é de 0,899, o que põe o País
em uma posição considerada in-
termediária. O indicador é forma-
do por quatro pontos – taxa de
analfabetismo, matrículas no en-

sino fundamental, paridade entre
meninos e meninas no acesso à
escola e permanência na escola
depois da 4.ª série primária.

A colocação brasileira no IDE
é inferior à do Peru e do Equador,
por exemplo. É justamente o indi-
cador de permanência na escola,
que avalia a qualidade do sistema
de ensino, que derruba o Brasil
no ranking.

REPETÊNCIA
Enquanto ocupa a 32.ª posição
na universalização do ensino fun-
damental, o País despenca para o
87.º lugar na permanência depois
da 4ª série. “O Brasil teve gran-
des avanços nos indicadores,
mas realmente ainda tem proble-
mas de qualidade. Há uma repe-
tência ainda muito alta que difi-
culta a permanência das crianças
na escola”, disse Christopher Col-
clough, diretor do grupo que pre-
parou o relatório de monitora-
mento.

O Brasil é classificado pela
Unesco entre aqueles países “am-
biciosos”, que estão em uma posi-
ção intermediária, mas fizeram
compromissos e programas para
ir adiante. No entanto, os progra-
mas elogiados como parte desse
processo de inclusão já têm al-

guns anos. O relatório menciona
o Fundo de Desenvolvimento do
Ensino Fundamental (Fundef),
criado em 1996, e o Bolsa Esco-
la, de 2000. São programas que
ajudaram na inclusão de crianças
na escola, mas ainda não mexe-
ram na qualidade do ensino.

O relatório aponta dados que
podem explicar parte da falta de
qualidade das escolas brasileiras.
O Brasil, junto com Nicarágua e

Suriname, é um dos únicos paí-
ses da América Latina onde a
educação obrigatória começa pa-
ra os alunos apenas aos sete anos
de idade. Na maioria dos países,
inicia-se aos cinco e em alguns,
aos seis. São dois anos de atraso.
Boaparte dos demais países da re-
gião também leva a educação
obrigatória pelo menos até os 15
anos, quando no Brasil ela termi-
na aos 14.

O número de horas diárias
de estudo no Brasil também
não é suficiente. Pelos dados
da Unesco, seriam necessárias
entre 4h25 e 5 horas para as
crianças realmente aprende-
rem. A média brasileira é de
4h15, mas em muitos Estados
não chega nem mesmo a 4 ho-
ras. Nas escolas municipais de
São Paulo, com três turnos, 4
horas é o máximo que se pode
alcançar.

DISCÓRDIA
O governo brasileiro não gos-
tou do que viu no relatório,
mas o ministro da Educação,
Tarso Genro, admitiu que esse
resultado era esperado. “Esse
resultado não é da história do
atual governo nem do gover-
no anterior, mas de sucessivos
governos que não considera-
vam educação como essen-
cial. Mas nos últimos anos o
Brasil vem reagindo. E nós
queremos que o nosso gover-
no seja o marco que vai fazer
essa virada”, afirmou. Tarso
disse ainda que o Brasil fez
uma primeira revolução ao co-
locar todas as crianças na esco-
la e agora vai fazer a segunda,
de assegurar a qualidade.●

ProUni vai oferecer
109 mil bolsas a
alunos carentes

‘Dinheironãoseráproblema’
ParaopresidenteLula,País atingiupadrão razoávelnaárea
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O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva disse ontem que não fal-
tarão recursos para educação,
apesar de o governo enfrentar li-
mitações orçamentárias. “Tenho
reafirmado que dinheiro não se-
rá problema para criar e imple-
mentar novos programas nestas
áreas”, discursou o presidente
na abertura da 4.ª Reunião do
Grupo de Alto Nível do Progra-
ma Educação para Todos da
Unesco, realizada no Itamaraty.

Segundo ele, o orçamento do
Ministério da Educação em
2005 será de R$ 20,7 bilhões, o
que representa um aumento de
R$ 3,4 bilhões em relação ao or-
çamento deste ano. Para Lula, o
dinheiro que vai para a educação
não pode ser classificado como
gasto, mas sim como investimen-
to. “Nos países em desenvolvi-
mento, se todos nós, governan-
tes, analisássemos a aplicação
de recursos na educação como
investimento e não como sim-
ples gasto orçamentário, certa-
mente todos nós poderíamos fa-
zer mais do que estamos fazen-
do”, discursou.

Segundo o presidente, o País
atingiu um “padrão razoável” na
área da educação. “Nós já temos,
praticamente, todas as crianças
na escola. Agora é preciso cuidar
da melhoria da qualidade da edu-
cação. E isso passa por garantir
que as crianças se dirijam à esco-

la bem alimentadas. Isso passa
pela necessidade de valorização
dos educadores brasileiros, com
a melhoria das suas condições de
trabalho e, sobretudo, com uma
reciclagem para que esses profes-
sores possam estar permanente-
mente atualizados.”

METAS
Lula afirmou que o governo tra-
balha pelo cumprimento das me-
tas do milênio das Nações Uni-
das até 2015 – oito compromis-
sos, entre eles o de erradicar a po-
breza e o de atingir o ensino bási-
co universal. O presidente disse
que o governo vai premiar, a par-
tir de 2006, prefeitos e governa-

dores que realizarem ações volta-
das para a execução das metas
do milênio.

O presidente sublinhou que
duas das ações do programa Edu-
cação para Todos da Unesco –
universalização da educação bá-
sica e igualdade entre os sexos
na educação – coincidem com
os compromissos do milênio das
Nações Unidas.

Ele listou ações do governo
na área da educação voltadas pa-
ra garantir um ensino de qualida-

de e universal, entre eles o
programa Brasil Alfabetiza-
do, que já beneficiou, nos últi-
mos 22 meses, mais de 4,3 mi-
lhões de jovens e adultos.

Lula disse que o programa
atinge 2.462 municípios e de-
verá ser ampliado para 2.800
do total de 5.561 cidades do
País. Para isso, o governo fez
convênios com prefeituras e
Estados, instituições de ensi-
no superior e ONGs. Outra
meta do governo é qualificar
e dar condições de trabalho
aos docentes. Segundo o pre-
sidente, o objetivo do gover-
no é capacitar, até o fim do
ano, 80% dos professores do
ensino fundamental de 19 Es-
tados do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. “Quase 100
mil professores estão sendo
atendidos em programas de
formação continuada, por
meio de convênios firmados
entre as secretarias estaduais
e o Ministério da Educação”,
discursou Lula.

O presidente também des-
tacou a proposta de criação
do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Fundeb) e de
dois projetos que estão trami-
tando no Congresso – o que
democratiza o acesso às uni-
versidades federais e o que
trata do programa Universida-
de para Todos, o ProUni, que
dá bolsas de estudo para alu-
nos carentes.●

Metas estão longe
de ser alcançadas
Países não devem cumprir objetivo de
melhorar educação até 2015

Ele promete ampliar
o Programa Brasil
Alfabetizado, que hoje
atinge 2.462 cidades

REIVINDICAÇÕES – Participantes da 4.ª Reunião do Grupo de Alto Nível pedem melhorias na educação: nota põe o Brasil em posição intermediária, abaixo do Peru e Equador

País tem 36
milhões de
alunos no
1.º grau

A colocação geral dos
países da América Latina,
em relação ao Índice de
Desenvolvimento
Educacional

RANKING

Argentina
Cuba
Chile
Costa Rica
México
Panamá
Venezuela
Uruguai
Equador
Peru
Brasil
Paraguai
Bolívia
Colômbia
El Salvador
Nicarágua
Guatemala

23º
30º
38º
44º
48º
49º
50º
57º
61º
66º
72º
74º
76º
86º
88º
95º
98º

Posição do Brasil
em relação a

Paridade de
gênero no
acesso à escola:

66º
Permanência
depois da 4º série
primária:

87º

Matrícula na
educação
primária:

32º
Taxa de
alfabetização
de adultos:

67º

Jade Augusto Gola

Desde o início do Programa de
Educação para Todos, que jun-
tou 155 países no começo dos
anos 90 com o compromisso de
priorizar a educação, o Brasil
passou por avanços considerá-
veis na educação, com desta-
que para a universalização do
ensino fundamental. Mesmo
com a pobreza e o isolamento
de algumas regiões dificultan-
do o acesso à educação, o País
viu seus principais índices edu-
cacionais melhorarem.

O acesso à educação funda-
mental passou de 86% para
97% da população de 7 a 14
anos, número que representa
36 milhões de crianças. O índi-
ce de analfabetismo apresentou
um recuo de 20,1% (1991) para
13,3% (2001). O número de ma-
trículas de mulheres subiu e já
supera o de homens em todos
os níveis do ensino.

Outras iniciativas que ajuda-
ram a mudar os números da
educação no País são os proje-
tos que incentivam as famílias
carentes a manterem seus fi-
lhos na escola, e também a cria-
ção do (Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização
do Magistério (Fundef), que
permitiu a redistribuição de re-
cursos e responsabilidades en-
tre as três esferas de governo,
tornando as regras de financia-
mento público mais claras.
Com o fundo, o número de alu-
nos que apresentavam defasa-
gem na relação idade/série re-
cuou de 47% (1997) para 41%
(2001), favorecendo os estudan-
tes pertencentes às camadas
mais carentes da sociedade. No
mesmo período, o salário dos
docentes teve um ganho real de
19%, segundo estudo do Ipea.

Apesar dos avanços, 21,7%
dos brasileiros não ficam 11
anos em período escolar, tem-
po necessário para a conclusão
do segundo grau. Segundo espe-
cialistas, as iniciativas educa-
cionais não devem se restringir
ao nível governamental. A so-
ciedade civil e as ONGs devem
participar do processo, incenti-
vando e reivindicando ações
dos governos.●
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O mundo anda apassos lentos pa-
ra cumprir as metas para melho-
rar a situação educacional em to-
dos os países até 2015. Os objeti-
vos, em seis áreas, foram defini-
dos por uma conferência que reu-
niu mais de 160 países em Dacar,
no Senegal, em 2000. Mas o rela-
tório Monitoramento Global da
Educação para Todos, apresenta-
do ontem em Brasília, mostra que
eles devem ser alcançados no pra-
zo só por 41 países, a maioria en-
tre os chamados desenvolvidos.

Outros 51 assumem hoje uma
posição intermediária – entre eles
o Brasil – e estão atrasados em re-
lação àposição quedeveriam ocu-
par para cumprir as metas no pra-
zo. E um grupo de 35 nações, a
maioriana África Subsaariana, es-
tá muito longe dos objetivos e, se
não houver investimento e com-
promisso mundial nos próximos
dez anos, não deve atingi-las.

O número de crianças fora da
escola, apesar de ter caído nosúlti-
mos anos, ainda é de 103,5 mi-
lhões. Segundo o relatório, hoje,
apenas 84% das crianças do mun-
do estão na escola. Se a evolução
seguir esse ritmo, o índice chega-
rá a 87% em 2015, quando deve-
ria ser próximo de 100%.A igual-
dadenoacesso à escolapara meni-

nos e meninas é outra metadis-
tante, pois deveria ser atingida
já em 2005, em vez de 2015.
Em 2001, segundo a Unesco,
57% das crianças fora da esco-
la, no mundo, eram meninas.

COMPROMISSO
Arepresentante da Unesco Ca-
rol Bellamy pediu aos partici-
pantes da Reunião de Alto Ní-
vel para Educação, que come-
çou ontem em Brasília, com-
promissos e ações para que as
metas de Educação para To-
dos sejam atingidas. “Vamos
agir agora. Sem mais promes-
sas não cumpridas”, disse Ca-
rol na abertura do encontro.

A cobrança foi dirigida aos
representantes de todos os paí-
ses, mas especialmente aos
chamadosdoadores –os desen-
volvidos que se compromete-
ram em 2000, na Conferência
deDacar, a nãodeixar faltar re-
cursos para o cumprimento
das metas de Educação para
Todos até 2015. Seriam neces-
sários, hoje, US$ 6,5 bilhões
para garantir o acesso univer-
sal à educação. A ajuda exis-
tente édeUS$1,54bilhões. Se-
gundo a Unesco, é preciso que
os países invistam pelo menos
6% de seu PIB em educação.
A maior parte não o faz. ● L.P.
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