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Para traçar o perfil das 14 uni-
versidades da era Lula, o Esta-
do usou dados da pesquisa
realizada pela Associação Na-
cional dos Dirigentes das Ins-
tituições Federais de Ensino
Superior (Andifes) em 2010,
com 19.691 estudantes de 53
das 56 universidades federais,
que responderam a questioná-
rio sobre hábitos, renda e do-
mínio de idiomas, entre ou-
tros temas. Ficaram de fora
da pesquisa a Federal do Oes-
te do Pará (Ufopa), da Inte-
gração Latino-Americana
(Unila) e a da Integração Lu-
so-Afro Brasileira (Unilab).

Leia. O debate de hoje no
Sala Mundo Curitiba
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Evento destaca avanço
brasileiro na educação

Evandro Fadel / CURITIBA

O ministro da Educação, Fernan-
do Haddad, afirmou ontem, em
Curitiba, que a condenação de
quatro dos cinco acusados pelo
furto e vazamento da prova do
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2009 é o reconheci-
mento do “dano que esses crimi-

nosos causaram aos jovens brasi-
leiros”. “Foi um crime contra o
Estado brasileiro e contra a ju-
ventude brasileira”, acentuou o
ministro, após participar da aber-
tura do Sala Mundo Curitiba
2011 (encontro Internacional de
Educação).

“(O caso) ensinou para aque-
les que não têm compromisso
com a educação que a Justiça nes-
se caso não tardou”, afirmou.

Na época do escândalo, Had-
dad havia estimado um gasto de
30% do valor da licitação, cerca
de R$ 148 milhões, com a reim-
pressão das provas. Questiona-
do ontem sobre o ressarcimento
desse valor, o ministro disse que
“o pedido virá obrigatoriamen-
te”. “Do ponto de vista adminis-

trativo, o processo terminou.
Agora é o judicial, que vai ser re-
forçado por essa decisão.”

Em relação ao acréscimo no va-
lor do contrato com o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira

(Inep), responsável pelas pro-
vas do Enem, o ministro res-
saltou que o preço estava con-
gelado havia dez ano e é preci-
so analisar o custo por aluno.

“O valor final com gráfica e
distribuição é de R$ 45 (por
aluno). Você acha caro?”, per-
guntou. Segundo Haddad, a
análise sobre o acréscimo no
valor global é “um equívoco”
e o custo por aluno, em vesti-
bulares, seria de R$ 90 ou
mais. “O Enem é metade do
valor de um vestibular.”

Condenação. O juiz da 10.ª
Vara Federal Criminal de São
Paulo, Márcio Rached Milla-
ni, considerou que quatro en-
volvidos no furto e vazamen-
to da prova do Enem comete-
ram crimes de corrupção pas-
siva e violação de sigilo funcio-
nal. Eles foram condenados a
penas que variam de 2 anos e 4
meses e 5 anos e 3 meses.

OEnem de 2009 foi cancela-
do após o Estado denunciar o
vazamento da prova ao Minis-
tério da Educação (MEC). O
governo cancelou a prova e a
realizou outra em nova data.

Leia. Governo quer fazer teste
de HIV e hepatite em índios
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‘Houve reconhecimento do dano
causado aos jovens’, diz Haddad

● Levantamento feito pelo Esta-
do com 56 instituições federais
de ensino superior do País, com
base em dados da Andifes, apon-
ta que a Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) é a que
apresenta a maior proporção de
estudantes de graduação que
trabalham: 58,27%. Depois, vêm
a Federal do Rio Grande do Sul
(56,97%), a Tecnológica Federal
do Paraná (55,75%), a de Rorai-
ma (51,93%) e a de Rondônia
(51,14%). A média nacional é de
37,63%. A Federal do Acre
(UFAC) é onde menos se traba-
lha: 2,11% dos alunos exercem
atividade remunerada. / R.M.M.
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Federal de SC é a
que mais tem
alunos trabalhando

Rafael Moraes Moura
BRASÍLIA

A política de expansão das uni-
versidades federais do gover-
no Lula (2003-2010) não conse-
guiu reduzir as desigualdades
sociais e econômicas que sem-
pre predominaram nas insti-
tuições públicas de ensino su-
perior do País. Em 5 das 14 no-
vas universidades há mais ri-
cos que pobres, em 8 a porcen-
tagem de alunos brancos é
maior que a média nacional,
enquanto que a de alunos que
se declararam pretos é menor
que a média em 9 delas.

É o que mostra levantamento
do Estado nas 14 universidades
criadas pelo ex-presidente com
base em cruzamento de dados da
AssociaçãoNacionaldosDirigen-
tes das Instituições Federais de
Ensino Superior (Andifes), que
em 2010 entrevistou 19.691 alu-
nos de 53 das 56 universidades fe-
derais do País. Anteontem, a pre-
sidente Dilma Rousseff anunciou
a criação de mais quatro federais.

O governo Lula criou várias me-
didas para aumentar o acesso das
camadasmaispobresàuniversida-
de pública. O sistema de cotas so-
ciaiseraciais,porexemplo,foiado-
tadopor 20 universidades federais
de 14 Estados. A criação, em 2009,
do Sistema de Seleção Unificada
(Sisu) – que seleciona estudantes
para vagas em universidades fede-
raispormeiodanotadoExameNa-
cional do Ensino Médio (Enem) –
deuchanceparaqueumestudante
deumEstado possacursar umafe-
deral de outro. Neste ano, o Sisu
registrou 2 milhões de inscrições.

Os recortes feitos pelo Estado,
porém, indicam que o avanço na
inclusão ainda é lento. Em cinco
dasnovasuniversidadesdaeraLu-
la, por exemplo, a proporção de
alunos ricos varia de 68% a 84% –
bem maior que a média das 56 fe-
derais existentes (56%).

A Universidade de Ciências da
Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)
lidera a lista das instituições com
maior proporção de alunos ricos,
ou seja, das classes A e B (mais in-
formações nesta página). Lá, além
de 84,85% dos estudantesque per-
tencem a essas classes, 91,67% são
brancos e 75,76%, mulheres. “O
perfil do nosso aluno é similar ao
dos estudantes da Região Sul,
com as peculiaridades da área da
saúde”, diz o pró-reitor de Exten-
são e Assuntos Comunitários,
Luís Henrique Telles da Rosa.

Entre as diversas explicações
para os porcentuais estão o fato

de ser uma instituição pequena e
voltada especificamente para
uma área, na qual é tida como
uma das melhores do País, o que
a faz ser bastante concorrida. As-
sim, acaba selecionando os alu-
nos que tiveram chances de se
preparar nas melhores escolas.

A mesma desigualdade é verifi-
cada quando se trata da divisão
por raça, cor e etnia. Os estudan-
tes brancos são maioria em oito

das novas universidades, com ín-
dices que variam de 71,14% da
Universidade Federal do ABC a
91% da UFCSPA. A média das fe-
derais brasileiras é de 53,59%.

Nível básico. Segundo a espe-
cialista em ensino superior e pro-
fessora da USP Elizabeth Balba-
chevsky, reforçar a qualidade da
educação oferecida no ensino
médio das redes estaduais e mu-

nicipais é fundamental para au-
mentar o acesso de jovens de
classes populares à universidade
pública. “O gargalo está nessa
etapa de ensino porque, nos últi-
mos anos, bem ou mal, o ensino
fundamental vem recebendo po-
líticas públicas voltadas para
ele”, explica. “A atratividade do
ensino médio precisa melhorar
– o currículo é essencialmente
‘bacharelesco’ e ‘livresco’.”

Para Elizabeth, o ingresso des-
se jovem na instituição federal
deve ser acompanhado de uma
política consistente de assistên-
cia social. “A permanência desse
aluno de renda mais baixa nor-
malmente é um desafio, porque
ele precisa trabalhar para ajudar
a família”, afirma. “Além disso,
não adianta colocá-lo na univer-
sidade pública se ele não tem a
qualificação necessária para

acompanhar o curso.”
Ela considera que o acesso ao

ensino superior público não de-
ve ser massificado.

“Qualquer sistema de ensino
precisa ter os dois tipos de insti-
tuição: a de massa, que dá uma
formação profissional que aten-
de ao mercado, e a acadêmica,
voltada para formar a elite inte-
lectual”, explica. / COM MARIANA

MANDELLI E ELDER OGLIARI

FERNANDO HADDAD
MINISTRO DA EDUCAÇÃO
“Isso (a condenação dos
envolvidos no vazamento do
Enem) sinaliza que as pessoas
têm de colocar a educação em
outro patamar.
Não podemos
jogar com o
destino das
pessoas.”

Carlos Lordelo
ENVIADO ESPECIAL / CURITIBA

Os 2,4 mil participantes do Sala
Mundo Curitiba 2011 ouviram a
mesma mensagem em diferen-
tes idiomas: a educação brasilei-
ra está melhorando e cabe princi-
palmente aos professores fazer
o processo avançar. O encontro
internacional aberto ontem reú-
ne palestrantes de vários países
para apresentar pesquisas sobre
avaliação escolar, uso de tecnolo-
gias e formação de professores.

Na abertura, o ministro da
Educação, Fernando Haddad,
disse que o País tem hoje um “sis-
tema robusto” de avaliação da
educação básica que permite a
fixação de metas de melhoria.
“Na última década, educação
passou a ser prioridade, não só
em discurso, mas também em or-
çamento”, disse, referindo-se à
atual discussão da porcentagem
do PIB destinado à educação.

Economista e professor da
Universidade Stanford, o ameri-
cano Martin Carnoy disse que o
Brasil está resolvendo os proble-
mas educacionais. “Mas se vocês
quiserem ser um país desenvolvi-
do, precisam distribuir renda.”

Aplaudido, o pesquisador bra-
sileiro Paulo Blikstein, profes-
sor assistente na Escola de Edu-
cação da Universidade Stanford,
mostrou equipamentos eletrôni-
cos e softwares para desenvol-
ver a criatividade. “Inventar não
é brincar. É a mais complexa ope-
ração cognitiva que o homem
processa.” O Sala Mundo acaba
hoje com debate sobre gestão da
sala de aula e ideias inovadoras.

Andifes ouviu
19 mil alunos

Universidades federais criadas na
gestão Lula mantêm desigualdades

estadão.com.br

● Seriedade

Elite. A Universidade Federal de Ciências da Saúde, em Porto Alegre, é a instituição que apresenta o maior número de alunos de classes sociais A e B
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Alto Padrão Zabo. Bairro residenc.
e arborizado. 193 m2 privativos,
1 por andar, 3 vagas, 3 suítes,
 Div. armários, living ampliado.

Amplo terraço com churrasqueira. 
Acabamento sofisticado. Vista 
Maravilhosa. Lazer no Térreo.

VILA MARIANA
MIRANDÓPOLIS

OPORTUNIDADE
Tel.: (11) 9621-5902 - ÁLVARO
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Educação. Das 14 federais abertas pelo governo do ex-presidente, em 5 há mais ricos do que pobres e número de estudantes brancos é
maior em 8 delas; para especialista, só melhora do ensino básico facilitará acesso de jovens de classes populares à universidade pública
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. A18.




