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

Florestal, sem examinar o méri-
to do texto nem das 96 emendas
apresentadas pelos senadores.
Relator em duas outras comis-
sões – Agricultura (CA) e Ciên-
cia e Tecnologia (CCT) – , Luiz
Henrique pediu “um voto de con-

fiança” aos colegas, em função
do seu compromisso de exami-
nar as alterações sugeridas pos-
teriormente.

A ex-senadora Marina Silva
disse estar preocupada com a in-
tenção de acelerar a votação do
Código para conclui-la em outu-
bro. E afirmou que não houve dis-
posição de acolher as contribui-
ções da sociedade. Em sua opi-
nião, o texto está tão ruim quan-
to o aprovado na Câmara.

Luiz Henrique é criticado por
ambientalistasportersancionado
em 2009 uma lei, quando era go-
vernador de Santa Catarina, que
reduziuafaixadeproteçãodasma-
tasciliaresde 30para até 5metros.

O senador se comprometeu a
elaborar um voto em conjunto
com o relator do projeto na Co-
missão de Meio Ambiente

(CMA), senador Jorge Viana
(PT-AC). Ele alterou, ainda, tre-
chos de artigos que estabele-
ciam a necessidade de futura re-
gulamentação, especificando

que as “questões em aberto” de-
vem ser sanadas “em ato do che-
fe do Poder Executivo”.

O senador Randolfe Rodri-
gues (PSOL-AP) apresentou um

voto em separado, mas o texto
foi prejudicado pela aprovação
do parecer do relator.

O senador Luiz Henrique sina-
lizou que deverá aceitar a suges-
tão do senador Eduardo Braga
(PMDB-AM) de adotar regras pa-
ra remunerar agricultores que
mantiverem florestas em suas
propriedades, como pagamento
por serviço ambiental.

Nas quatro horas de debate fi-
cou claro que o impasse perma-
necerá nas três outras comis-
sões. Um exemplo é a defesa do
senador Lindhergh Farias de am-
pliar as áreas de Áreas de Preser-
vação Permanentes (APPs).

Já a senadora Kátia Abreu, que
deixou o DEM e pretende ingres-
sar no PSD, presidente da Confe-
deração Nacional da Agricultura
(CNA), alega que tal medida
obrigaria a retirada dos morado-
res da Rocinha e de outras comu-
nidades instaladas em morros
do Rio.

Desempenho cresce 44%
com 10 dias a mais de aula

Rafael Moraes Moura
BRASÍLIA

A Comissão de Ciência e Tecno-
logia do Senado Federal apro-
vou ontem projeto de lei que pre-
tende esvaziar o Ministério da

Educação (MEC) e transferir pa-
ra o Ministério da Ciência e Tec-
nologia (MCT) a gestão do ensi-
no superior do País. O projeto é
de autoria do senador Cristo-
vam Buarque (PDT-DF), que ale-
ga que a educação básica está re-
legada a “segundo plano no pano-
rama da educação brasileira”.

Pela proposta de Cristovam
Buarque, o MEC se transforma-
ria em Ministério da Educação
de Base, com o foco voltado para
a educação infantil e básica.

“Essa medida só traria vanta-

gens: ajudaria a equilibrar a im-
portância dos ministérios, hoje
desigual em favor do MEC, tanto
do ponto de vista de verbas orça-
mentárias quanto de estrutura
administrativa; deixaria ao MCT
a função de zelar pela produção
científico-universitária, sua vo-
cação por excelência e que já
exerce hoje, via Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq)”, diz a
justificativa do senador. “Não
afetaria os gastos públicos, pois
não criaria novas estruturas.”

O projeto deve passar pela Co-
missão de Educação, Cultura e
Esporte e pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidada-
nia do Senado, antes de seguir
para a Câmara dos Deputados.

Para o senador Ricardo Fer-
raço (PMDB-ES), relator da
matéria, o “MEC concentra
hoje todas as competências re-
lativas à educação, tanto de ní-
vel básico quanto superior”.
“Contudo, o poder político, a
capacidade de organização, a
visibilidade e a proximidade
com a elite do segmento volta-
do 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 mode-
lo proposto é adotado em ou-
tros países, como Portugal e
França. Procurados, o MEC e
MCT não quiseram comentar
o projeto.

Leia. Múmia é abandonada em
rua de Lima, no Peru
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Código Florestal é aprovado em comissão do Senado

Projeto de lei propõe tirar
universidades do MEC

● Apesar de também ter registra-
do queda de ingressantes em
2009, o número de matriculados
em cursos de graduação a distân-
cia 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 ca-
da seis ingressantes entra num
curso a distância. O número de
concluintes também cresceu: em
2009, 132 mil pessoas termina-
ram 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 Car-
los (UFSCar) divulgou o nome de
890 novos alunos para seus 20
polos de EAD. / O.B.

DIDA SAMPAIO/AE

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

Nº de matriculados
aumentou 15 vezes
na última década

Após crescer durante 6 anos, matrícula
no ensino superior cai 11,6% no País

Votação. Senadores na Comissão de Constituição e Justiça

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 au-
las por causa da falta de professo-
res –, conseguem aumentar o
aprendizado dos estudantes em
44%, disse ontem o secretário de
ações estratégicas da Presidên-
cia da República, Ricardo Paes
de Barros. Ele elaborou um levan-
tamento com base na análise de
165 estudos nacionais e interna-
cionais sobre o tema.

O ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, defende a am-
pliação da jornada em escolas pú-
blicas e particulares. O ministé-
rio discute com secretários esta-
duais e municipais a melhor for-
ma 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 con-
senso ainda neste ano para en-
viar um projeto ao Congresso
Nacional. / R.M.M.

ANO
PRESENCIAIS

(EVOLUÇÃO)
EAD (EVOLUÇÃO)

2003 9,1% - 31%

2004 5,2% 75%

2005 3,4% 407%

2006 4,4% 67%

2007 3,1% 42,5%

2008 3,5% 53%

2009 - 7,5% - 28%

AS MATRÍCULAS

● Lei de mercado

DIVULGAÇÃO

Ocimara Balmant
ESPECIAL PARA O ESTADO

Caiu o número de ingressan-
tes no ensino superior brasilei-
ro. Em relação a 2008, houve
uma diminuição de 11,6% nas
matrículas em 2009, ano do úl-
timo Censo da Educação Supe-
rior. O estudo, feito pelo Ob-
servatório EAD, considera os
cursos de graduação presen-
ciais e a distância.

O levantamento, que elenca
os números a partir do ano de
2002, mostra que a queda da ma-
trícula nos cursos presenciais
em 2009 já era anunciada nos
anos anteriores, quando se verifi-
cava diminuição na taxa de cres-
cimento. No caso dos cursos a
distância, eles mostraram cresci-
mento cada vez maior até 2008,
mas, no último ano avaliado,
2009, acompanharam a tendên-
cia e caíram 28% (mais informa-
ções nesta página).

Essa queda vai na contramão
de uma das metas do Plano Na-
cional de Educação (PNE), em
trâmite no Congresso, que prevê
que 30% da população de 18 a 24
anos esteja na universidade. Ho-
je, dos 24 milhões de habitantes
nessa faixa etária, apenas 3 mi-
lhões estão matriculados no ensi-
no superior, 13% do total.

Para o pesquisador Naercio
Menezes Filho, do Insper, a que-
da é resultado de uma série de
fatores que funcionam em ca-
deia. Segundo ele, menos pes-
soas chegam à universidade por-
que 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 dimi-
nuir a repetência no fundamen-
tal, baixar a evasão no ensino mé-
dio e ampliar as opções de finan-
ciamento”, explica.

Menezes também acredita
que a queda pode estar relaciona-
da à opção por um curso técnico,
já que há uma demanda crescen-
te por profissões como eletricis-
ta, mecânico e carpinteiro.

Para Carlos Monteiro, da CM
Consultoria, a queda reflete
uma desilusão em relação à for-
mação universitária. Para ele, de-
pois do “boom” do início da déca-
da, muita gente percebeu que só
o diploma não dá condições de
ter uma ascensão rápida. “Hou-
ve um tempo em que preço baixo
seduzia. Hoje, isso não acontece
mais. A classe C percebeu que o
mercado quer profissionais com
competências e habilidades e is-
so não se resolve com um diplo-
ma.”

Uma desilusão que não ape-
nas acomete os ingressantes,
mas também reflete nos altos ín-
dices de evasão no decorrer da
graduação.

Crise. Na visão do diretor exe-

cutivo do Sindicato das Entida-
des de Estabelecimentos de Ensi-
no Superior do Estado de São
Paulo (Semesp), Rodrigo Cape-
lato, a queda foi uma questão
contingencial.

No caso da educação a distân-
cia, reflete a rigidez na regula-
ção. “Depois de um crescimento
desordenado, a fiscalização au-
mentou e ficou mais difícil cre-
denciar novos polos”, afirma.

Em relação aos presenciais,
Capelato acredita que o índice
negativo em 2009 foi resultado
da crise econômica mundial da-
quele 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 en-
tanto, não é suficiente para alcan-
çar a meta.

Para ter 30% dos estudantes
de 18 a 24 anos na universidade é
preciso também diminuir a eva-
são. 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-

mente, quase 50% das vagas fi-
cam ociosas. “Carteiras temos
para garantir os 30%, faltam inte-
ressados”, diz Capelato.

Metodologia. Por meio da as-
sessoria de comunicação, o Mi-
nistério da Educação disse que a
diminuição de ingressantes é re-
sultado de uma nova metodolo-
gia implementada no questioná-
rio do censo. Para impedir que as
universidades inflassem seu nú-
mero de alunos, o sistema ma-
peou os novos estudantes a par-
tir dos seus CPFs. A queda, por-
tanto, mostra os números reais.
Por esse novo sistema, que impe-
de estudantes fantasmas, o MEC
afirma que o censo de 2010 vai
mostrar que a taxa de evasão é
menor do que se supunha.

Proposta, em discussão
no Senado, transfere
gestão do ensino
superior para o Ministério
de Ciência e Tecnologia

estadão.com.br

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.”

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




