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Ex-secretáriaexecutiva
doministérioelogiao
programadebolsas,mas
reclamadafaltadepolítica
paraoensinobásico

O livroA IgnorânciaCusta um
Mundo–OValor daEducação
noDesenvolvimento doBrasil
(328págs., R$45) é umaboa
dicade leitura para as férias. A
obra, deGustavo Ioschpe, edi-
tadapela Francis, ganhouo
Prêmio Jabuti de2005em
três categorias: educação, psi-
cologia e psicanálise. Elamos-
tra a importância daeducação
naagendade investimentos
deumpaís.

AUniversidade Federal deSão
Paulo (Unifesp) vai receber
R$20milhõesdoMECpara os
novos campus emDiademae
Guarulhos.A prefeitura deDia-
dema já ofereceu o terreno
para aUnifesp.Onovo cam-
pus terá 200 vagas emcursos
deFarmácia eBioquímica,
CiênciasBiológicas,Química e
Engenharia química. EmGua-
rulhos haveráCiênciasSociais,
Pedagogia,História e Filosofia.

DICA

Ministériorebate
críticase fala
doFundeb

Ovestibular daUniversidade
Federal de SãoCarlos (UFS-
Car) começanaquarta-feira e
vai até sexta-feira. Serão 1.375
vagas em33 cursos, entre
eles, os recém-criadosdeMe-
dicina e deBiotecnologia. As
primeiras provas sãode portu-
guês, inglês e redação.Naquin-
ta-feira, química,matemática
ehistória. E, na sexta, biologia,
física egeografia. Os resulta-
dos saemem10de fevereiro.

Livrofaladaeducação
comoinvestimento

Renata Cafardo

O Ministério da Educação
(MEC) sob o comando do PT
chega ao que pode ser seu últi-
mo ano e só o ProUni se salva.
O balanço é da atual secretária
estadual de Assistência e De-
senvolvimento Social, educado-
ra e pesquisadora da Universi-
dade Estadual de Campinas
(Unicamp), Maria Helena Gui-
marães de Castro. É, de fato,
uma opinião de alguém da opo-
sição. Mesmo assim, ela não
economiza nos elogios ao pro-
grama que é a menina dos
olhos do governo federal. São
mais de 100 mil bolsas a estu-
dantes carentes em universida-
des privadas em troca de isen-
ção de impostos para as insti-
tuições. As inscrições, pelo si-
te www.mec.gov.br, terminam
hoje. “O ProUni foi uma idéia
muito interessante, inteligen-
te, de democratização do aces-
so ao ensino superior para alu-
nos de baixa renda”, diz.
Em entrevista ao Estado,

Maria Helena enfatiza a impor-
tância do programa, mesmo
afirmando que “o desmonte do
Provão” acabou com a avalia-
ção da qualidade dos cursos
que as universidades privadas
oferecem. E chama a atenção
para os ensinos fundamental e
médio no País. Este último te-
ve queda no número de alunos
neste ano. “Sem resolver esse
problema, não adianta querer-
mos expandir a matrícula do
ensino superior. É preciso
olhar o sistema educacional co-
mo um todo.” A educadora tra-
balhou durante oito anos no
MEC de Fernando Henrique
Cardoso, alternou altos cargos
e ficou conhecida como o bra-
ço direito do ex-ministro Paulo
Renato Souza.

O que a senhora acha da idéia do
governodeusode recursosdoFG-
TSparapagarmensalidadesemfa-
culdades particulares?
O Walfrido (Walfrido Mares
Guia, atual ministro do Turismo
e autor da idéia) apresentou a
idéia quando o Paulo Renato
estava lá. Me lembro que havia
muitos constrangimentos le-
gais. O FGTS tem uma cartei-
ra grande, mas é usado para
outras finalidades, como segu-
ro desemprego, auxílios. Era
precisomudar a lei. Isso foi dis-
cutido, mas era impossível.

E um financiamento por meio de
bolsas, como o ProUni, já tinha si-
do pensado?
Não. E eu sou totalmente favo-
rável ao ProUni. Eu acho que é
a única coisa que o MEC tem
pramostrar. Foi uma idéiamui-
to interessante, inteligente, de
democratização do acesso pa-
ra alunos de baixa renda. Bem-
sucedida e que está se expan-
dindo. É o que o governo Lula
tem na área de educação, não
vejo outra coisa. A reforma do
ensino superior é uma ficção, fi-
caram um ano e meio discutin-
do e hoje ninguém sabe mais o
que vai acontecer com o proje-
to, que nem sequer foi encami-
nhado ao Congresso.

Háquemdiga queoProUni coloca
alunos carentes em universidades
dequalidade não comprovada.
Eu acho que o governo errou
na estratégia de avaliação do
ensino superior. Desmontou
um sistema que estava se com-
pletando gradativamente, com

o Provão, a avaliação das con-
dições de ensino e a institucio-
nal. Substituíram um sistema
em implantação por uma coisa
que até agora não sabemos um
resultado. Terminaremos o go-
verno sem ter uma notícia so-
bre a situação real do ensino
superior. A divulgação do Ena-
de neste ano foi muito superfi-
cial e as instituições conti-
nuam usando os resultados do
Provão. A alta abstenção do
Enademostra que ninguém sa-
be para o que ele serve.

E isso não prejudica o ProUni, já
quenãoseconseguemediraquali-
dadedas instituiçõesemqueabol-
sa é oferecida?
Isso faz com que não se tenha
mais um sinalizador razoável
sobre a situação dos cursos.
Mas o aluno está ingressando
nas instituições e o ensino su-
perior no Brasil precisa conti-
nuar crescendo. Temos um
problema de péssima distribui-
ção de renda e os alunos que
hoje estão ingressando são os
mais pobres. Eles começaram
a chegar e precisam de finan-
ciamento. Ter um sistema de
avaliação ajuda, mas, pelo me-
nos,oMECseapóianosresulta-
dos do Enem e escolhe os alu-
nos que se esforçammais.

Como incluirmais alunos carentes
no ensino superior público?

Eu estou agoramais preocupa-
da com o que está acontecen-
do com o ensino médio, que di-
minuiu seu número de con-
cluintes. O problema está mais
embaixo e relacionado àmelho-
ra da qualidade do ensino fun-
damental. Eu suspeito que a
proposta de Fundeb (Fundo de
Manutenção do Ensino Básico,
que está no Congresso) vai reti-
rar recursos do ensino funda-
mental para assegurar a conti-
nuidade da expansão do ensi-
no médio e infantil.

Por quê?
Porque o fundo é único e não
exige contrapartida ou meta
para ser atingida no ensino
fundamental. Se os governos
estaduais emunicipais, respon-
sáveis pelo ensino básico, não
tiverem nenhum compromisso
com o governo federal vão reti-
rar recursos do fundamental
para jogar no ensino médio e
infantil. O fundamental já está
universalizado. É preciso ha-
ver uma política de qualidade
atrelada ao repasse do Fun-
deb. Não há uma política clara
do MEC para a melhoria da
qualidade do ensino.

Comoexigir essa contrapartida?
Por meio de avaliações e me-
tas como qualificação dos pro-
fessores, melhoria do desempe-
nho das escolas, estrutura, au-

mento do número de horas/au-
la por dia. No Brasil, a média
ainda é de quatro horas. Isso é
muito pouco para uma educa-
ção de qualidade. Sem resol-
ver esse problema, não adian-
ta querermos expandir amatrí-
cula do ensino superior. É pre-
ciso olhar o sistema educacio-
nal como um todo. E o MEC
não tem uma proposta clara
do conjunto do sistema. Por
exemplo, qual é a proposta pa-
ra autonomia das universida-
des federais, agora que falam
em expandir? Há idéias no mí-
nimo estranhas. A Unifesp,
que é a melhor instituição de
ensino superior na área de
ciências da saúde, agora vai ex-
pandir em áreas como Compu-
tação e Engenharia. Ela vai
perder sua identidade institu-
cional, na contra-mão dos ou-
tros países. As grandes Écoles
na França têm uma enorme
tradição pela sua especialida-
de, o MIT (Instituto de Tecnolo-
gia de Massachusetts, nos EUA)
também. Uma instituição que
tem uma riqueza acadêmica e
de pesquisa vai se perder pela
fragmentação. A idéia de vin-
cular ensino superior ao con-
ceito de universidade geral,
que atende todas as áreas, é ul-
trapassada.

VoltandoàscontrapartidasdoFun-
deb, isso existiu no Fundef?

Não, o Fundef tinha a inten-
ção de universalizar o ensi-
no. Em 2001, atingiu 97%
das crianças na escola.

Também durante o governo do
PSDB se criticava a falta de in-
vestimento emqualidade.
Isso não é verdade. Junto
com o Fundef foram implan-
tadas políticas muito claras,
como os Parâmetros Curri-
culares Nacionais (PCNs),
que são referência hoje. Os
PCNs em Ação, que capaci-
taram professores em mais
de 3mil municípios, e o Fun-
descola, para gestão de esco-
las para Norte e Nordeste.
Tínhamos o programa de li-
vros didáticos, que o gover-
no Lula expandiu, e o siste-
ma de avaliação, o Saeb.

Existe um porcentagem ideal
da populaçãoque deveria estar
no ensino superior? É de 30%
como diz o Plano Nacional de
Educação (PNE)?
Os 30% são em relação à ta-
xa bruta da população. A ta-
xa líquida está relacionada
a um aumento do número
de alunos de 15 a 17 anos no
ensino médio. Mas esse nú-
mero caiu e isso é assusta-
dor. Aonde foram esses alu-
nos? Eles continuam no fun-
damental ou abandonaram
a escola? Qual é a política
pública para manutenção
dos alunos?

OFundebnão é?
Ele não vai resolver. A ma-
trícula caiu não porque não
haja vagas. O número mé-
dio de alunos no ensino mé-
dio público é inferior ao das
escolas particulares. Vaga e
professor têm. ●

MariaHelenaGuimarãesdeCastro:Secretária estadual deAssistência eDesenvolvimentoSocial

Os74profissionais ou grupos
inscritospara oconcursopúbli-
codo anteprojeto arquitetôni-
copara a sede daUniversida-
deFederal doABC (UFABC),
emSantoAndré, têmaté a sex-
ta-feira para entregar os traba-
lhos. As propostas serão julga-
das entre9 e 13de janeiro. A
previsãodoMECéque aUFA-
BCofereça9mil vagas emcur-
sosde graduação, 2.500de
mestradoemil dedoutorado.

2milhões

éo número depessoasque
participaramdoprograma
Brasil Alfabetizado em2005;
desde2003 já houve
5,5milhões de estudantes

AUniversidadeAnhembiMo-
rumbi abre neste ano o curso
deEcoturismoeTurismode
Aventura. É o primeiro curso
superior de curta duraçãones-
sa área e os alunos poderão
estudar até seismeses naUni-
versidadNacionalAndrés
Bello, noChile, comasdiscipli-
nas convalidadasnoBrasil. As
inscriçõespara oprocesso se-
letivo vãoaté dia 20. Informa-
ções pelo☎ 0800-015-9020.

Notas

NOVIDADE

●●●O secretário-executivo do
MEC, Jairo Jorge, rebateu as
críticas deMaria Helena Gui-
marães de Castro dizendo que
“o governo estámuito atento
à questão da qualidade do en-
sinomédio”. Prova disso, se-
gundo ele, é o Fundo deManu-
tenção do Ensino Básico (Fun-
deb). Se aprovado noCongres-
so, terá R$4 bilhões de investi-
mentos daUnião. Ele também
citou programas de capacita-
ção de professores e R$ 400
milhões que foram destinados
ao ensinomédio no fim de
2005, no que se chamou de
Fundebinho.

“A diferença entre PT e
PSDB é a visão foquista. Eles
contrapõemensino básico e
superior”, disse, fazendo a
mesma crítica deMaria Hele-
na ao partido adversário. Jor-
ge, no entanto, afirmou que
“não se deveria ideologizar o
debate” e que tanto a gestão
Paulo Renato Souza quanto a
atual têmméritos e erros.

Com relação à queda no
número de alunos do ensino
médio, ele contou que oMEC
ainda estuda a razão damu-
dança. “Mas talvez os jovens
não estivessem vendo umatra-
tivo no ensinomédio”, suge-
riu, lembrando que só recente-
mente o governo voltou a per-
mitir que o ensinomédio fosse
cursado conjuntamente ao
ensino profissional.

Jorge também afirmou que
o atual sistema de avaliação
do ensino superior só aperfei-
çoou o Provão. E se disse feliz
comos elogios ao ProUni. “Ele
tem uma força tão grande que
é quase unanimidade.” ● R.C.

ENTREVISTA

D.CláudioHummes
Cardeal deSãoPaulo
“A PUC é amada em
São Paulo e temos
apoio da comunidade
acadêmica.”

Anhembiabrecurso
deEcoturismo

EDUCAÇÃO

“OProUniéaúnicacoisaque
oMECtemparamostrar”

UFSCarcomeçaseu
examena4.ª-feira

UnifesprecebeR$20
miparaexpansão

NÚMEROS

Prazoparaprojetos
terminana6.ª-feira

NOVOSCAMPUS

HELVIO ROMERO/AE – 30/12/2005

SEGUNDA-FEIRA
Educação

TERÇA-FEIRA
Saúde

QUARTA-FEIRA
Ciência

QUINTA-FEIRA
MeioAmbiente

SEXTA-FEIRA
Bem-estar

550 mil
estudantes já se inscreverampara
oProUni deste ano

130 mil
bolsas serão oferecidas

9,032 milhões
de alunos cursamoensinomédio
noPaís, segundo oCenso Escolar
2005.O número caiu em relação
ao ano anterior: eram9,169mi-
lhões em2004

R$ 4 bilhões
por ano serão investidos pelo
governo federal na educação
básica se o Fundeb for aprovado.
O fundo também terá recursos
dos Estados emunicípios

FEDERAIS-MariaHelena falou tambémsobreaexpansãodaUnifesp:“Vai seperderpela fragmentação”

VESTIBULAR

UFABC

NÚMERO

PAULO PINTO/AE – 29/1/2004
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 jan. 2006, Primeiro Caderno, p.A10.




