
Candidatosreclamamda
distânciaatéo localdoEnem

Inclusãodealunos
serágradativa
Estudante poderá cursar escola
regular e especial ao mesmo tempo

Há casos de estudantes que foram colocados em
escolas que ficam a 50 quilômetros de casa

Maisnotícias
sobre
educação

www.estadao.com.br/pontoedu
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RegiãoNordestetemamaior
reduçãodeinscriçõesnoPaís

Lígia Formenti
BRASÍLIA
Mariana Mandelli

Dados preliminares do Censo
Escolar apontam que a queda
do número dematrículas ocor-
reu em todo o País. Amaior re-
duçãofoiregistradanoNordes-
te(567.648inscriçõesamenos),
seguidopeloSudeste, comdife-
rença de 395.406.

Logo após vemaRegião Sul,
com um número 111.634 menor
do que o apresentado em 2008.
As menores diferenças foram
no Centro-Oeste (32.405) e no
Norte(25.943).Quandoseanali-
sa por faixa de ensino, a queda
também foi notada em vários
segmentos. A exceção são as
creches, que registraram um
aumento de 6% no número de
matrículas no período. Na pré-
escola, a queda foi de3,5%enas
turmas de 1ª a 4ª série, de 2,8%
(mais informações nesta pág.).

Para especialistas ouvidos
pelo Estado, a aprovação dos
alunos na educação básica, que
impulsionou o fluxo escolar no
Brasil, é apontada como positi-
va. A maior fluência na escola
significa que cada vez mais os
estudantes estão completando

os ciclos de ensino – ou seja, es-
tão concluindo as séries e repe-
tindo menos. “Como antes tí-
nhamos mais reprovações e
muita gente fora da escola, fo-
ramcriadaspolíticasdeestímu-
lo à permanência, como a pro-
gressão continuada”, explica
Romualdo de Oliveira, profes-
sor da Faculdade de Educação
da Universidade de São Paulo
(USP). A maior permanência
na escola significa que um nú-
mero cada vez maior de alunos

vai acabar o ciclo em que está
matriculado, sem desistir.
“Quando você tem um número
maior de pessoas concluindo,
você completa o ciclo e o núme-
ro total de matrículas diminui
naturalmente.”

O decréscimo das matrícu-
las também pode apontar que
os estudantes mais velhos, que
não fazem parte da faixa etária
da educação básica (até os 18
anos),estejamterminandooses-
tudos. “Éumaquestãodepagar

a dívida social com os que esta-
vamatrasados”, dizOliveira.

Apesardasindicaçõespositi-
vas, os especialistas apontam a
questão da qualidadedo ensino
ainda comopreocupante. Iden-
tificar as crianças que não es-
tão na escola, acompanhar
aqueles que têm idade superior
àfaixaetáriaadequadaeidenti-
ficar os estudantes que estão
emdefasagemde conteúdo são
osmaioresdesafios.“Essefluxo
maior na educação básica é fa-

to,masogovernodeveinves-
tirnaqualidade”,afirmaMa-
ria Amabile Mansutti, coor-
denadora técnica do Centro
de Estudos e Pesquisas em
Educação, Cultura e Ação
Comunitária (Cenpec). ●

Mãedemeninamortaemvoo
depõenadelegaciadeCumbica

Felipe Oda
JORNAL DA TARDE

Maria Aparecida Ruas, mãe
deJacquelineRuas,quemor-
reunodia 2deagostoduran-
te viagem de avião após pas-
sar 12 dias na Disney, pres-
toudepoimentoontemnade-
legacia daPolíciaFederal do
Aeroporto de Cumbica, em
Guarulhos. A jovem foi víti-
ma de infecção generalizada
causada por pneumonia, se-
gundooInstitutoMédicoLe-
gal deGuarulhos.

Advogadosdafamíliaafir-
mamquetiveramacessoaos

depoimentosdaguiadaTiaAu-
gusta Turismo Gisele Martins
dos Santos, que acompanhou o
gruponaviagem,edeumrepre-
sentante da companhia aérea
Copa Airlines. Nos depoimen-
tos, ambos teriam confirmado
que ela embarcou com “claros
sintomas de fraqueza e abati-
mento”, segundo Renato Tu-
cunduva, advogado da família.

“O inquérito policial irá apu-
rar a responsabilidade. As de-
mais ações que serão tomadas
(pela família) dependerão do
que vier a ser apurado”, afir-
mou. O advogado disse, porém,
discordar que a morte de Jac-

quelinetenhasidoumafatalida-
de. “Ela podia ter sido evitada”,
afirmaTucunduva.

DEPOIMENTO
Abalada, Maria Aparecida não
quis falar com a imprensa. Se-
gundoMagda Santos, tia da jo-
vem, amãedameninaprecisou
interromper o depoimento e
continua sem condições de fa-
lar sobre o assunto. “Minha ir-
mã não se sentiu bem por duas
vezes.Édifícilreviverahistória
ehoje,estandoaquinoaeropor-
to, o último local onde ela viu a
filhaviva (antesdeembarcar), as
emoções são fortes.”

Emnota,aTiaAugustainfor-
mouque“jáprestoutodososes-
clarecimentosnecessáriosàim-
prensa sobre o caso e que todos
ososprocedimentosmédicosfo-
ram adotados”. Procurada, a
CopaAirlinesnão respondeu. ●

Foram 567,6 mil matrículas a menos; para especialistas, qualidade do ensino deve ser meta

Simone Iwasso

Candidatos que vão prestar o
ExameNacional doEnsinoMé-
dio(Enem)reclamamdadistân-
cia entre suas casas e os locais
de prova determinados pelo
Inep, órgão responsável pelo
exame. No momento da inscri-
ção, que foi realizada somente
pela internet,ocandidato infor-
mavaapenasseuendereçocom-
pletoenãopodiaapontarprefe-
rência por uma região.

“Fiz os cálculos e vou levar
duas horas e meia para chegar
atéolocaldaprova”,dizavende-
dora Sheila de Araújo, de 32
anos, que quer usar oEnempa-
ra conseguir uma vaga no ensi-
nosuperiorpormeiodoProgra-
ma Universidade para Todos
(ProUni). Moradora do Butan-
tã, zona oeste da capital, ela te-
ráquesedeslocaratéumaesco-
la emSãoRafael, zona leste.

Sem carro, Sheila percorre-
rá os 43 quilômetros com ajuda
de três ônibus emetrô – e ainda
precisará caminhar um trecho.
Por causa da distância, ela está
com medo de chegar atrasada
para a prova. “No fim de sema-
na (quando será realizado o
Enem), o transporte públicode-
moramais”, lamenta.

O comerciante João Barro-
zo, de 57 anos, pai de umagaro-
tade 17,moranaVilaMarianae
terá que levar a filha até o Jar-

dim Ângela. “Isso é um absur-
do. É muito longe, são mais de
50quilômetros”,diz.Eleafirma
ter entrado em contato com o
Ministério daEducação (MEC)
e a resposta que obteve foi que
sua filhahaviaescolhidoaesco-
la nomomento da inscrição. “É
mentira, nãohavia nadadisso”,
reclama o comerciante.

O ex-estudante de engenha-
riaDouglasdaSilva,de34anos,
que pretende voltar à faculda-
de, recebeu a mesma resposta.
“Tambémdisseramqueadistri-
buição é por ordemalfabética”,
afirma. Ele mora no Tatuapé,
zona leste, e vai realizar o exa-
me no centro. “Há muitos colé-

gios e faculdades no meu
bairro, não entendo por que
escolheramumdistante.”

O Inep informou, por
meio de sua assessoria, que
procura colocar os estudan-
tes para fazerem a prova em
localpróximoaoendereçoin-
dicado na inscrição, mas ad-
mite que é possível que al-
guns tenham sido desloca-
dos para bairros distantes,
massemprenomesmomuni-
cípio. Segundo o instituto,
nãohouvemudançade logís-
ticaemrelaçãoaosanosante-
riores e não será possível al-
terar o local de prova. ●

COLABOROU MARIANA MANDELLI

76%doscrimes
ambientais
ocorremem
áreaprotegida
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DOR–Madga, tiadeJacqueline

INVESTIGAÇÃO

EDUCAÇÃO

EXAME–Alunos fazemEnem;candidatonãoescolhe local daprova

O ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, homologou on-
tem o parecer do Conselho Na-
cional de Educação (CNE) que
dádiretrizesparaoatendimen-
to a alunos com deficiência nas
redes públicas de ensino a par-
tir doano quevem.Pela legisla-
ção,elespoderãosermatricula-
dos na escola regular e receber
atendimento especializado no
contraturno, feito pela própria
escolaouporumaentidadepri-
vada parceira do município ou
doEstado.

No mês passado, o ministro
haviarejeitadoemandadorefa-
zer um primeiro texto elabora-
do pelo conselho, que desper-
tou polêmica entre entidades

quetrabalhamcomalunosdefi-
cientesfísicosoumentais,orga-
nizações nãogovernamentais e
especialistas na área.

Issoporqueesseprimeiropa-
recertornavaobrigatóriaama-
trícula de todos os estudantes
na redeapartir doanoquevem
– situação que colocaria, de
umavez,cercade350milcrian-
çaseadolescentesqueestudam

emescolasespeciaisnasclas-
ses comuns, que ainda estão
poucopreparadaspararece-
bê-los. Além disso, com essa
obrigatoriedade, o parecer
estava sendo mais rigoroso
do que a própria lei que ele
deveria regulamentar.

DIFICULDADES
Reportagem publicada pelo
Estadonoiníciodomêsmos-
trouasdificuldadesenfrenta-
das por esses alunos e suas
famíliasparaconseguiraten-
dimento na rede regular.
Mesmo matriculados, mui-
tas vezes eles não recebema
atenção necessária para o
aprendizado e a convivência
com os outros alunos e aca-
bam sendo deixados de lado
e alfabetizados nas escolas
especiais.

O parecer do conselho re-
gulamenta um decreto do
ano passado que prevê o fi-
nanciamento duplo para es-
tes estudantes, permitindo
que eles estejam nas classes
normais e recebam também
atendimento especializado –
em classes especiais monta-
das nas próprias escolas ou
em entidades privadas sem
fins lucrativos.

OsrecursossairãodoFun-
deb, o fundo destinado a fi-
nanciar a educação básica
pública. ● S.W.

AMBIENTE

SERGIO NEVES/AE

PATRICIA SANTOS/AE–31/8/2008

Atendimento
especializado será
oferecido em turno
extra ao das aulas

Afra Balazina

Já se sabe que muitos crimes
ambientais ocorrem dentro de
unidades de conservação, co-
mo parques e reservas, e de
áreas indígenas. Mas um estu-
do divulgado ontem mostra
que, de pelo menos 1.200 infra-
çõesnaAmazôniaocorridasen-
tre janeiro de 1998 e março de
2008, 76% foram registradas
em áreas de proteção integral,
ou seja, que não poderiam ser
alteradas pelo homem.

Os dados são do Instituto do
Homem e Meio Ambiente da
Amazônia (Imazon).Segundoo
órgão,onúmerodecrimesésu-
bestimado, pois nem todos eles
são detectados pelo governo e,
emmuitoscasos, a formadeca-
dastramentodasmultasnãoes-
pecifica a sua localização.

OsEstadosdeRondôniaePa-
rásomaram82%doscasosiden-
tificados em áreas protegidas.
SegundoPauloBarreto,pesqui-
sadordo Imazoneumdosauto-
resdoestudo,asáreasmaissus-
cetíveis aos crimes estão próxi-
masdasestradas.Por isso,dizo
engenheiro florestal, o governo
precisa reforçar a capacidade
deprevençãoepuniçãodos cri-
mes antes de ampliar a infraes-
trutura na região amazônica.

“Ogovernotemmelhoradoa
fiscalização, mas, normalmen-
te,chegaatrasado,quandooda-
no já ocorreu.Éprecisoumavi-
gilânciamaissistemática”,afir-
maBarreto.

O desmatamento, a queima-
da e a exploração de madeira
foram as infrações mais co-
muns. “Normalmente, a detec-
çãodoscrimesocorreemopera-
ções especiais. Mas, se os fis-
cais ficassem mais tempo nas
áreas,talvezencontrariammui-
tacaça”, explica ele.

IMPUNIDADE
Lideram o ranking das áreas
protegidas commaior valor de
multas aplicadas no período
avaliadoaReservaBiológicaJa-
ru(Rondônia),aFlorestaNacio-
naldeCarajás(Pará)eaFlores-
taNacionaldoJamanxim(tam-
bém no Pará). A primeira so-
mouR$ 7,7milhões emmultas,
a segunda,R$2milhões e aúlti-
ma, R$ 1,9milhões.

Os crimes em áreas protegi-
dascontinuamexistindoemra-
zão da impunidade, de acordo
como estudodo Imazon.O Iba-
ma concluiu menos de 5% dos
casos avaliados no estudo. Cer-
ca de 70%dos casos ainda esta-
vamemanálise antes da homo-
logação pelo gerente executivo
ou superintendente – metade
deles estava nessa fase entre
dois e oito anos. Até outubro de
2008 estavam em andamento
no Ibama 37,6 mil processos
contra infrações ambientais
em todo o Brasil, somando R$
9,5 bilhões emmultas.

Na tentativadeagilizar a co-
brança das multas ambientais
dealtovaloreobrigararecupe-
raçãodaáreadegradada, o Iba-
ma anunciou nestemês que vai
centralizar em Brasília as au-
tuações iguais ou maiores a R$
2milhões.Atualmente, elas são
avaliadasinicialmentenosEsta-
dos onde a infração aconteceu.
“Asmultasmaiores correspon-
dem aos danosmaiores”, expli-
couaprocuradora-geraldoIba-
ma,AndréaVulcanis. ●

A26 VIDA& QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2009
O ESTADO DE S.PAULO

Text Box
              Anuncio

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 set. 2009,Primeiro Caderno, online.




