
Emmenos24horas,35,6tonela-
das de peixes mortos foram re-
colhidas na Lagoa Rodrigo de
Freitas, no Rio. De várias espé-
cies, eles começaram a morrer
na manhã de anteontem. De
acordo com a secretária de Es-
tadodoAmbiente,MarileneRa-
mos, uma espécie de alga não
identificada pode ter causado o
acidenteambiental.Atéanteon-
temànoite,eram12,5toneladas
de peixes mortos. Um dos moti-
vospara aalta proliferação foi a
queda da temperatura.

Unifesp
em Santos
enfrenta
problemas

Toneladasdepeixesão
retiradasde lagoanoRJ

Escolas têm de promover discussão do tema

Nº de vagas nas federais
cresce 63% em quatro anos

Morreu na tarde de ontem em
decorrência de falência múlti-
pla de órgãos o sambista Wal-
ter Alfaiate, de 79 anos, um dos
compositores daescola de sam-
ba Portela. Alfaiate – que, de fa-
to, exercia a profissão
–começouadespontarnosanos
60, com a participação em ro-
das no Teatro Opinião. Teve
músicasgravadas por Paulinho
da Viola, entre elas “Coração
Oprimido”, e foi “redescober-
to” pela mídia nos anos 90, com
a ajuda de Paulinho.

9+

Q
uatro anos
após a inaugu-
ração, o câm-
pus da Uni-
fesp em San-
tos continua

funcionando em prédios
alugados, adaptados, dis-
tantes, com poucos com-
putadores, uma bibliote-
ca escassa, sem restau-
rante universitário ou
quadras esportivas.

“Educação Física é o
curso mais prejudicado.
A gente fica mais na teo-
ria, passamos a maior
parte do tempo sentado,
anotando coisas”, afirma
Juliana Cruz Judice, de
22 anos. “Muitas vezes
não temos natação por-
que a piscina está verde.”

Na semana passada,
foi o terceiro ano de Nu-
trição que teve aula sus-
pensa por falta de infraes-
trutura. “A professora
acabou dispensando a
gente por causa do ca-
lor”, explica a aluna Ta-
miris Pereira Rizzo. De-
pois de pedidos, os alu-
nos conseguiram há três
meses um cartão alimen-
tação para custear no al-
moço. “Só que são R$ 50
por mês e ninguém almo-
ça por R$ 2,50 sem um
bandejão universitário”,
diz a psicóloga Camila
Chaguri, de 22 anos.

Diretor acadêmico do
Unifesp na Baixada San-
tista, Nildo Batista, consi-
dera justas as queixas
dos estudantes e afirma
que a maior parte dos
problemas – até mesmo a
falta de um restaurante –
estará resolvida no fim
deste ano, quando serão
entregues dois blocos de
com 20 mil m² de área
construída. ●

Rejane Lima
SANTOS

Foram criadas mais de 77 mil novas desde 2006; cursos noturnos também tiveram expansão

SambistaWalter
Alfaiatemorreaos79

REGISTRO–Garota fotografacolegas; entrealunosde10a 18anos,quase80%têmaparelhocelular

Celular vira
ferramenta
de bullying

MÚSICA

AMBIENTE

Lais Cattassini
JORNAL DA TARDE

Sem orientação, o aparelho ce-
lular na mão de crianças e ado-
lescentes se transformou em
uma ferramenta para o cyber-
bullying–preconceito,discrimi-
naçãoeviolênciapraticadosen-
tre colegas que, com a tecnolo-
gia, deixam as salas de aula e
ganham espaço na internet.

Com o auxílio de fotos e ví-
deos, o bullying chega ao mun-
do virtual e real. Segundo pes-
quisa da Universidade de Na-
varra, na Espanha, em parceria
com a Fundação Telefônica,
8,4% dos 4.205 estudantes bra-
sileiros de 6 a 18 anos afirma-
ram, em 2008, que já haviam
usado o celular para ofender al-
guém. Como o cyberbullying le-
va as agressões para o mundo
virtual, a exposição de quem é
ridicularizado é imensurável.

“Na internet, os agressores
sãoanônimoseummaiornúme-
ro de pessoas tem acesso à pro-
vocação”, diz Betina von Staa,
coordenadora de pesquisas da
divisão de tecnologia educacio-
nal da Positivo Informática.
Alémdisso, o conteúdo nocivo é
quase impossível de ser apaga-
do. “Dependendo do material,
conseguimos limpar cerca de

95% das páginas, mas não a to-
talidade”, afirma o advogado
especializado em direito eletrô-
nico Renato Opice Blum.

De acordo com o advogado
Alexandre Fidalgo, especializa-
do em comunicação, o Brasil
não tem legislação específica
para crimes virtuais, mas os va-
lores das indenizações podem
ser maiores do que o bullying
por causa da rapidez e amplitu-
de das informações.

PROTEÇÃO
Dialogar com os filhos é a me-
lhor forma de evitar que eles se
tornem tanto agressores como
vítimas do bullying. Como as
crianças costumam acessar a
internet sozinhas, entram e
saem de situações difíceis sem
a chamar um adulto. Por isso,
a orientação é fundamental.

Conhecer as tecnologias uti-
lizadas pelas crianças também
é um passo importante. Para
Mila Gonçalves, coordenadora
de planejamento da Educare-
de, ligada à Fundação Telefôni-
ca, a discussão deve estar pre-
sente em casa. “O pai não é
obrigado a saber como funcio-
nam as tecnologias antes de
dar um aparelho de última ge-
ração para o filho. Mas pode
gastar um pouco do seu tempo

para aprender com a criança.”
No Brasil, segundo o estudo de
Navarra, 79,4% dos alunos de
10 a 18 anos têm celular. Entre
as crianças de 6 a 9 anos, o índi-
ce é de 50,5%.

RESPONSABILIDADE
Pais de menores de idade que

postam na internet vídeos ou
fotos de colegas sendo ridicula-
rizados podem ser responsabili-
zados criminalmente. As crian-
ças também respondem pela
agressão, considerada ato in-
fracional pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente. Co-
mo punição, podem ter de cum-

prir medidas socioeducati-
vas. O mesmo vale para
quem cria sites ou comuni-
dades com esse fim. Se a
agressão partir de um com-
putador da escola, a institui-
ção também pode respon-
der pelo crime se não fizer
nada a respeito. ●

Com equipamento, agressão deixa
sala de aula e chega ao mundo virtual

ENSINOSUPERIOR: INVESTIMENTO

●●●As escolas devem promover
discussões com seus alunos so-
bre o bullying para evitar essa
forma de agressão. A orienta-
ção, que ocorre de maneira infor-
mal em escolas privadas, é qua-
se inexistente na rede pública.

Na tentativa de reverter a si-
tuação, um decreto publicado
em 11 de fevereiro determina
que as escolas municipais de
São Paulo incluam em seus pro-
jetos pedagógicos medidas de
conscientização, prevenção e
combate ao bullying escolar.
Nesse contexto, a violência é
tratada como consequência de

situações que favorecem a exclu-
são social e o preconceito.

A responsável pela diretoria
de orientação técnica da Secre-
taria Municipal de Educação,
Regina Lico Suzuki, explica que
o bullying é um sintoma de uma
situação vulnerável de convívio
na escola. “Trabalhamos com
projetos pedagógicos que criam
vínculos e previnem o bullying.”

Em escolas particulares, como
o Colégio Santa Maria, na zona
sul de São Paulo, situações de
agressão são tratadas junto à
coordenação. “A maioria dos
casos começa como brincadei-

ra. Mostramos ao aluno que
começou a agressão como o
outro se sente mal por isso”,
explica Armando José Cape-
letto, orientador do 8.º ano
do ensino fundamental do
colégio.

Para a psicóloga Mara Ra-
boni, da Unifesp, é importan-
te especificar na orientação
aos pais e, principalmente,
aos professores o que é o
bullying. “A violência entre
as crianças nem sempre vem
como preconceito. O bullying
é o limite entre a brincadeira
e o estresse.” ●

COMPORTAMENTO

Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

Em quatro anos, o número de
vagas nas universidades fede-
rais do País cresceu 63%. O pri-
meirorelatóriodoprograma de
Reestruturação das Universi-
dades (Reuni), preparado pelos
reitores das instituições fede-
rais, mostra que foram criadas
mais de 77 mil novas desde
2006. E, pela primeira vez, as
universidades brasileiras con-
seguiram inverter uma tendên-
ciahistóricae investiramnode-
senvolvimento dos cursos no-
turnos.

O relatório foi comemorado
no Ministério da Educação. De-
pois de anos de resistências, as
universidadesfederais–emtro-
ca de mais recursos – começa-
ram o investimento em cursos
noturnos, programas para re-
verter evasão e ociosidade e au-
mento da produtividade dos
próprios professores.

Apenas no período em que o
Reuni foi implantado, a partir
de2008,asvagasnoturnassubi-
ram 63%. Nas licenciaturas, ou-
traáreaprioritáriaparaominis-
tério, o acréscimo foi de 27%.

“O Reuni éum programa am-
bicioso, de caráter nacional.
Nossa avaliação é que ele já tem
um impacto extremamente po-
sitivo, apesar de a maior parte
das metas ser para 2012 e de-
pois”,analisaAlanBarbiero,rei-
tor da Universidade Federal do
TocantinsepresidentedaAsso-
ciação Nacional dos Dirigentes
dasInstituiçõesFederaisdeEn-
sino Superior (Andifes).

ENGENHARIA
Um dos pontos que mais agra-
daram ao MEC foi o crescimen-
to dos cursos de Engenharia no
País, área considerada crítica
para o desenvolvimento e em

que faltam profissionais de to-
dos os setores. De acordo com o
relatório, as vagas praticamen-
te dobraram, passando de
16.340 para 32.502 entre 2006 e
2010.

Se já era a área em que mais
havia vagas nas federais – isso
levando em conta cursos que
vão das tradicionais mecânica,
civileelétrica aoutras mais no-
vas, como têxtil ou ambiental –
as engenharias hoje estão mui-

to à frente da segunda coloca-
da, a área de Letras, que ofere-
ce 19.348 vagas a cada ano leti-
vo.

“Háalgumtempoasuniversi-
dades tinham perdido seu po-
der de interferência maior no
processo de desenvolvimento
do País por conta do baixo nível
de investimento, mas ainda as-
sim a maior parte da produção
científicadoPaíspassapelasfe-
derais. O Reuni possibilitou

uma recuperação, mas ainda
precisamos manter o cresci-
mento e a área de engenharia é
um dos pontos-chave em um
País que planeja crescer 5% ao
ano”, disse Alan Barbiero.

INVESTIMENTO
Iniciadoem2008,oReuniplane-
ja um investimento de R$ 2 bi-
lhões nas federais para expan-
são e reestruturação das insti-
tuições.

Em troca,o MEC exige au-
mento de cursos noturnos,
queda no número de vagas
ociosas e na evasão e aumen-
to da proporção de alunos
por professores para 16 por
um – hoje está em torno de 10
paraum. O relatórionão traz
dadossobrequedanaevasão
ou aumento na proporção de
alunos por professor.

“Esse é um cálculo que só
será confiável quando esti-
vermos no final do Reuni. O
importante é que os proble-
mas foram identificados e
medidas estão sendo toma-
das”, disse Barbiero.

O relatório lista medidas
queestão sendo feitas emvá-
rias universidades. Há casos
que vão desde o aumento de
bolsasdeapoioatéanáliseda
situação de cada aluno, com
oferecimento de aulas de re-
forço e nivelamento.

Um dos casos é o da Uni-
versidade Federal do Rio
Grande do Sul, em que foi
criado um programa especí-
fico para ajudar os alunos
queprecisampassarpeladis-
ciplina de cálculo, um dos
maiores gargalos da área de
exatas.

O ministério faz um acom-
panhamento do Reuni mas,
por enquanto, o ministro da
Educação, Fernando Ha-
ddad, comemora o que diz
ser um avanço coerente na
média das instituições.

“Os dados preliminares
guardamcoerênciacomosis-
tema de acompanhamento
do MEC. Agora vamos bater
esses números e analisar ca-
so a caso para ver se há insti-
tuições aquém da metas.
Mas, no conjunto, o sistema
cumpriu o acordado com
MEC”, afirmou Haddad ao
Estado. ●

MÔNICA ZARATTINI/AE
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. A30.




