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BRASÍLIA - O ministro da Educação, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira
que a nova fórmula de cálculo do indicador educacional no Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) revela um dado positivo: a atual expectativa de
escolarização dos brasileiros, de 13,8 anos de estudo, corresponde a quase o
dobro da escolaridade média registrada entre a população de 25 anos ou mais,
que é de 7,2 anos.

O ministro admitiu que a média brasileira de 7,2 anos de estudo é baixa, mas
observou que ela é resultado de uma dívida histórica na área de educação. Já a
expectativa de escolarização reflete a situação atual, captando avanços dos
últimos anos. Segundo o ministro, dentre os 169 países analisados pelo Pnud, o
Brasil é o que apresenta maior distância entre a escolaridade da população
adulta e a expectativa de anos de estudo.

- O Brasil avançou mais do que os outros países no que diz respeito à
expectativa de escolaridade em relação à escolaridade média. Nós abrimos
mais vantagem sobre o nosso passado do que os demais países - disse Haddad.

Veja o infográfico do Índice de Desenvolvimento Humano 2010

Saiba mais: MEC diz que critério novo do IDH 'provoca danos' a países em
desenvolvimento

O ministro buscou esclarecer a declaração da presidente eleita Dilma Rousseff,
que afirmou que a educação brasileira estaria "muito bem encaminhada":

- Ela falou que estava encaminhada, não (que) estava tudo bem. Acho que é
uma diferença muito grande falar que uma coisa está encaminhada e uma coisa
está resolvida. Só não nota quem não quer. O que ela quis dizer é que você
firmou um pacto com 27 governadores e 5.563 prefeitos em torno de metas de
qualidade que estão sendo cumpridas.

Ainda que a expectativa média de 13,8 anos de estudo revele uma realidade
educacional hoje melhor do que no passado, ela está longe do ideal. No Brasil,
13,8 anos de estudo são suficientes para concluir o ensino básico (nove anos de
ensino fundamental e três de ensino médio) mais um curso técnico ou quase
dois anos de universidade. Na Austrália, segundo o Pnud, a expectativa é de
20,6 anos. A Austrália ficou na segunda posição do ranking geral do IDH. O
Brasil, na 73ª.

O indicador de educação que compõe o IDH, ao lado da expectativa de vida e
da renda per capita, é formado pelos dois dados educacionais: a média de anos
de estudo de quem tem 25 anos ou mais e a expectativa de escolarização atual.
Para Haddad, isso penaliza os países em desenvolvimento, onde gerações e
gerações não tiveram acesso à escola. No Brasil, o ensino fundamental só foi
universalizado na segunda metade dos anos 1990. O ministro, no entanto,
elogiou a nova fórmula:

- Considerei interessante a abordagem. Mas decompor o indicador é mais
importante ainda. O fardo da história está pesando mais do que as perspectivas
atuais da educação brasileira - disse ele. - O IDH ficou muito mais exigente
para os países em desenvolvimento. Pôs um peso sobre o passado muito maior.

Haddad afirmou que é um desafio aumentar a escolaridade da população
adulta, já que isso passa por aumentar o acesso e a permanência nas turmas da
chamada EJA (educação de jovens e adultos, antigo supletivo). Ele defende a
oferta de cursos profissionalizantes combinados com a aulas de ensino
fundamental e médio. A proposta de Plano Nacional de Educação para o período
2011-2020, que o governo Lula enviará ao Congresso até o fim do ano, deverá
ter meta de oferta de cursos profissionalizantes acoplados à EJA.

Leia também:

Brasil que elegeu Dilma ainda discrimina a mulher
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