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Educação. Estudo do Observatório EAD foi feito com base nos dados do último Censo da Educação Superior; cursos a distância,
que também registraram alta nos últimos anos, acompanharam tendência de queda, com redução de 28% do número de novos alunos
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Após crescer durante 6 anos, matrícula
no ensino superior cai 11,6% no País
Ocimara Balmant

BRASÍLIA

A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal aprovouontemprojetodelei quepretende esvaziar o Ministério da
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do queda de ingressantes em
2009, o número de matriculados
em cursos de graduação a distância cresceu mais de 15 vezes na
década passada: saiu de 1,4% do
total de novos alunos em 2002
para 16% em 2009.
Hoje, praticamente, um em cada seis ingressantes entra num
curso a distância. O número de
concluintes também cresceu: em
2009, 132 mil pessoas terminaram uma graduação a distância,
o que corresponde a 13,8% do
total. Em 2002, era apenas 1,4 %.
Nesta semana, por exemplo, a
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) divulgou o nome de
890 novos alunos para seus 20
polos de EAD. / O.B.
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Menezes também acredita
queaquedapodeestarrelacionada à opção por um curso técnico,
já que há uma demanda crescente por profissões como eletricista, mecânico e carpinteiro.
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● Apesar de também ter registra-

o

PRESENCIAIS

ANO

Para Carlos Monteiro, da CM
Consultoria, a queda reflete
uma desilusão em relação à formaçãouniversitária. Paraele,depoisdo“boom”doiníciodadécada, muita gente percebeu que só
o diploma não dá condições de
ter uma ascensão rápida. “Houveumtempo emque preço baixo
seduzia. Hoje, isso não acontece
mais. A classe C percebeu que o
mercado quer profissionais com
competências e habilidades e isso não se resolve com um diploma.”
Uma desilusão que não apenas acomete os ingressantes,
mas também reflete nos altos índices de evasão no decorrer da
graduação.
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Projeto de lei propõe tirar
universidades do MEC
Proposta, em discussão
no Senado, transfere
gestão do ensino
superior para o Ministério
de Ciência e Tecnologia

Nº de matriculados
aumentou 15 vezes
na última década

Em São Paulo. Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que possui uma estrutura de 20 polos de educação a distância

ut

Caiu o número de ingressantesno ensino superior brasileiro. Em relação a 2008, houve
uma diminuição de 11,6% nas
matrículas em 2009, ano do último Censo da Educação Superior. O estudo, feito pelo Observatório EAD, considera os
cursos de graduação presenciais e a distância.
O levantamento, que elenca
os números a partir do ano de
2002, mostra que a queda da matrícula nos cursos presenciais
em 2009 já era anunciada nos
anosanteriores,quandoseverificava diminuição na taxa de crescimento. No caso dos cursos a
distância,elesmostraramcrescimento cada vez maior até 2008,
mas, no último ano avaliado,
2009, acompanharam a tendência e caíram 28% (mais informações nesta página).
Essa queda vai na contramão
de uma das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), em
trâmite noCongresso, queprevê
que 30% da população de 18 a 24
anos esteja na universidade. Hoje, dos 24 milhões de habitantes
nessa faixa etária, apenas 3 milhõesestãomatriculadosnoensino superior, 13% do total.
Para o pesquisador Naercio
Menezes Filho, do Insper, a queda é resultado de uma série de
fatores que funcionam em cadeia. Segundo ele, menos pessoas chegam à universidade porque há um menor contingente
que sai do ensino médio e isso é
resultado de menos egressos na
educação fundamental.
“Esse porcentual vai mudar
apenas se conseguirmos diminuir a repetência no fundamental,baixar aevasão noensinomédio e ampliar as opções de financiamento”, explica.
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Educação(MEC) etransferir para o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) a gestão do ensino superior do País. O projeto é
de autoria do senador CristovamBuarque(PDT-DF),quealega que a educação básica está relegadaa“segundoplanonopanorama da educação brasileira”.
Pela proposta de Cristovam
Buarque, o MEC se transformaria em Ministério da Educação
de Base, com o foco voltado para
a educação infantil e básica.
“Essa medida só traria vanta-

Crise. Na visão do diretor exe-

cutivo do Sindicato das EntidadesdeEstabelecimentosdeEnsino Superior do Estado de São
Paulo (Semesp), Rodrigo Capelato, a queda foi uma questão
contingencial.
No caso da educação a distância, reflete a rigidez na regulação. “Depois de um crescimento
desordenado, a fiscalização aumentou e ficou mais difícil credenciar novos polos”, afirma.
Em relação aos presenciais,
Capelato acredita que o índice
negativo em 2009 foi resultado
da crise econômica mundial daquele ano. Uma tendência que,
segundo projeção do Semesp, já
foi revertida. “Estimamos que o
número de ingressantes tenha
aumentado 4% em 2010 e 4,5%
em 2011.”

Mas esse crescimento, no entanto,nãoésuficienteparaalcançar a meta.
Para ter 30% dos estudantes
de 18 a 24 anos na universidade é
preciso também diminuir a evasão. Só nas particulares de São
Paulo, o índice é de 27%. O que já
se tem garantido para a meta do
governo é o espaço físico. Atual● Lei de

mercado

CARLOS MONTEIRO
CM CONSULTORIA

“Universidade é como sabão
em pó. Não adianta fazer mais
barato para seduzir a dona de
casa. Ela logo vai perceber que
não funciona e não vai usar.”

A Comissão de Constituição e
Justiça do Senado (CCJ) aprovou ontem o parecer do relator
Luiz Henrique (PMDB-SC) ao
projeto de reforma do Código

Florestal, sem examinar o mérito do texto nem das 96 emendas
apresentadas pelos senadores.
Relator em duas outras comissões – Agricultura (CA) e Ciência e Tecnologia (CCT) – , Luiz
Henriquepediu“umvotodecon-

Metodologia. Por meio da assessoria de comunicação, o Ministério da Educação disse que a
diminuição de ingressantes é resultado de uma nova metodologia implementada no questionáriodo censo. Para impedir que as
universidades inflassem seu número de alunos, o sistema mapeou os novos estudantes a partir dos seus CPFs. A queda, portanto, mostra os números reais.
Poressenovosistema, queimpede estudantes fantasmas,o MEC
afirma que o censo de 2010 vai
mostrar que a taxa de evasão é
menor do que se supunha.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A24.

gens: ajudaria a equilibrar a importância dos ministérios, hoje
desigual em favor do MEC, tanto
do ponto de vista de verbas orçamentárias quanto de estrutura
administrativa; deixaria ao MCT
a função de zelar pela produção
científico-universitária, sua vocação por excelência e que já
exercehoje,via ConselhoNacionaldeDesenvolvimentoCientífico e Tecnológico (CNPq)”, diz a
justificativa do senador. “Não
afetaria os gastos públicos, pois
não criaria novas estruturas.”
Oprojeto deve passar pela Comissão de Educação, Cultura e
Esporte e pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, antes de seguir
para a Câmara dos Deputados.

Paraosenador Ricardo Ferraço (PMDB-ES), relator da
matéria, o “MEC concentra
hojetodasascompetênciasrelativasàeducação,tantodenível básico quanto superior”.
“Contudo, o poder político, a
capacidade de organização, a
visibilidade e a proximidade
comaelitedosegmentovoltado ao ensino superior fazem
com que o MEC concentre
sua atenção e seus recursos
nessa área, em detrimento da
educação básica.”
Segundo o relator, o modelo proposto é adotado em outros países, como Portugal e
França. Procurados, o MEC e
MCT não quiseram comentar
o projeto.

Desempenho cresce 44%
com 10 dias a mais de aula
Dez dias a mais de aula por ano,
seja pelo aumento do ano letivo,
seja pelo efetivo cumprimento
do calendário previsto – sem,
portanto, o cancelamento de aulasporcausadafaltadeprofessores –, conseguem aumentar o
aprendizado dos estudantes em
44%, disse ontem o secretário de
ações estratégicas da Presidência da República, Ricardo Paes
deBarros.Eleelaborouumlevantamento com base na análise de
165 estudos nacionais e internacionais sobre o tema.

Código Florestal é aprovado em comissão do Senado
Rosa Costa / BRASÍLIA

mente, quase 50% das vagas ficam ociosas. “Carteiras temos
paragarantiros30%,faltaminteressados”, diz Capelato.

fiança” aos colegas, em função
do seu compromisso de examinar as alterações sugeridas posteriormente.
A ex-senadora Marina Silva
disse estar preocupada com a intenção de acelerar a votação do
Código para conclui-la em outubro.Eafirmouquenãohouvedisposição de acolher as contribuições da sociedade. Em sua opinião, o texto está tão ruim quanto o aprovado na Câmara.
Luiz Henrique é criticado por
ambientalistasportersancionado
em 2009 uma lei, quando era governador de Santa Catarina, que
reduziuafaixadeproteçãodasmatasciliaresde30paraaté5metros.
O senador se comprometeu a
elaborar um voto em conjunto
com o relator do projeto na Comissão de Meio Ambiente
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Votação. Senadores na Comissão de Constituição e Justiça
(CMA), senador Jorge Viana
(PT-AC). Ele alterou, ainda, trechos de artigos que estabeleciam a necessidade de futura regulamentação, especificando

que as “questões em aberto” devem ser sanadas “em ato do chefe do Poder Executivo”.
O senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) apresentou um

O ministro da Educação, Fernando Haddad, defende a ampliaçãodajornadaemescolaspúblicas e particulares. O ministério discute com secretários estaduais e municipais a melhor forma de fazer o aluno passar mais
tempo na sala de aula: aumentar
o número de dias letivos (dos
atuais 200 para 220) ou ampliar
o número de horas de aula por
dia. O objetivo é fechar um consenso ainda neste ano para enviar um projeto ao Congresso
Nacional. / R.M.M.

voto em separado, mas o texto
foi prejudicado pela aprovação
do parecer do relator.
OsenadorLuizHenriquesinalizou que deverá aceitar a sugestão do senador Eduardo Braga
(PMDB-AM)deadotarregraspara remunerar agricultores que
mantiverem florestas em suas
propriedades, como pagamento
por serviço ambiental.
Nas quatro horas de debate ficou claro que o impasse permanecerá nas três outras comissões. Um exemplo é a defesa do
senadorLindhergh Fariasdeampliar as áreas de Áreas de Preservação Permanentes (APPs).
Já a senadora Kátia Abreu, que
deixouoDEM epretendeingressarnoPSD, presidenteda Confederação Nacional da Agricultura
(CNA), alega que tal medida
obrigaria a retirada dos moradores da Rocinhae de outras comunidades instaladas em morros
do Rio.

