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Matrículas emexpansão
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NA GRADUAÇÃO

POR TIPO DE
INSTITUIÇÃO (2010)
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Número de universitários dobra em 10 anos
Rede privada puxa aumento; meta de inclusão de 30% dos jovens de 18 a 24 anos no ensino superior não foi atingida

Fábio Fabrini
fabio.fabrini@bsb.oglobo.com.br

● BRASÍLIA. O número de estu-
dantes em cursos universitá-
rios de graduação mais que do-
brou no Brasil em dez anos, re-
vela o Censo da Educação Su-
perior 2010, divulgado ontem
pelo Ministério da Educação
(MEC). Em 2001, o país tinha
três milhões de alunos matri-
culados; no ano passado, eles
eram 6,37 milhões. O salto foi
de 110%, mas, embora expres-
sivo, traduz o fracasso na prin-
cipal meta do governo relativa
a acesso à universidade.

O último Plano Nacional de
Educação (PNE) previa incluir
30% dos jovens de 18 a 24 anos
no ensino superior até o ano
passado. Hoje, o país tem ain-
da 17,4%. Contudo, o ministro
Fernando Haddad, que ontem
apresentou o estudo, argu-
mentou que, nesse ritmo de
expansão, o país atingirá o ob-
jetivo traçado para 2020 no
novo PNE, cujo projeto de lei,
enviado ao Congresso, aguar-
da aprovação: 33% da popula-
ção dessa faixa etária no ensi-
no superior.

— Talvez tenha sido a me-
lhor década de acesso à edu-
cação superior, tanto em ter-
mos absolutos quanto em rela-
tivos — ponderou o ministro.

Ensino à distância respondeu
por 15% das matrículas

O boom nas matrículas foi
alimentado pelo aumento da
rede particular e, em parte,
pela expansão dos cursos
tecnológicos e à distância.
Em 2010, a modalidade não

presenc ia l representava
quase 15% das matrículas
ou cerca de um milhão de es-
tudantes. Em outros países,
esse percentual supera os
50%. Fernando Haddad ex-
plicou que o aumento pode-
ria ser maior, mas que o Mi-

nistério da Educação vem
controlando a abertura dos
cursos para controlar a qua-
lidade:

— Se liberássemos a ex-
pansão, esse número dupli-
caria ou triplicaria em muito
pouco tempo. Mas estamos

zelando para que o ensino à
distância tenha um cresci-
mento sustentável.

O censo não apresenta o
perfil de renda dos alunos
matriculados, o que poderia
mostrar quais classes so-
ciais estão se beneficiando

mais da expansão do aces-
so. Embora o número de ma-
trículas nas instituições fe-
derais tenha crescido 86%
na década analisada, impul-
sionado pelo Programa de
Apoio a Planos de Reestru-
turação e Expansão (Reuni),

as escolas privadas ainda
ensinam sete em cada dez
universitários no Brasil.

Os dados do Censo da Edu-
cação Superior 2010 traçam
um perfil do público matri-
culado, predominantemente
feminino e jovem. Nos cur-
sos presenciais, os estudan-
tes têm, em média, 26 anos, e
metade, até 24. Nos à distân-
cia, a média é de 33 anos. Pa-
ra o MEC, a necessidade de
conciliar trabalho com estu-
do pode explicar a opção
dos mais velhos por essa mo-
dalidade. Pelo mesmo moti-
vo, cada vez mais gente opta
pelo turno da noite: 63,5%
das matrículas estavam con-
centradas nesse horário.
Nas instituições federais,
contudo, mais de dois terços
dos alunos ainda estudam à
tarde e de manhã. As mulhe-
res dominam o ambiente uni-
versitário, com 57% das ma-
trículas, mantendo uma ten-
dência histórica.

O ministro da Educação
destacou que o aumento da
qualificação dos professo-
res, verificado na pesquisa,
é um indicativo de melhoria
da qualidade. Nas institui-
ções públicas, os docentes
com doutorado passaram de
35,9% para 49,9%. Nas parti-
culares, os professores com
mestrado aumentaram de
35,4% para 43,1%. ■

O GLOBO EM SMS
Receba notícias de política direto
no seu celular. Envie um torpedo
com o texto OGLPOL para 50020.
R$ 0,10 por mensagem (mais
impostos). Até 3 notícias por dia.

Crack atinge 4 mil cidades do Brasil
Consumo da droga se alastra, acarretando problemas de saúde e segurança

Carolina Brígido
carolina@bsb.oglobo.com.br

● BRASÍLIA. Pesquisa divulgada
ontem pela Confederação Na-
cional de Municípios (CNM)
mostra que há consumo de
crack em 4.018 cidades do
país. O número corresponde a
90,7% dos 4.430 municípios
consultados. O mesmo estudo
revela alto consumo de crack
em pelo menos 1.078 cidades
— ou 24,3% das pesquisadas.
Em outros 1.805 municípios o
consumo da droga é médio e
em 1.135, baixo.

De acordo com os números,
os níveis de consumo do crack
aproximam-se dos patamares
alcançados por outras drogas.
Juntas, elas apresentam alto
consumo em 1.110 cidades — o
correspondente a 25% do total
pesquisado. As outras drogas
estão presentes em pelo me-
nos 4.098 municípios brasilei-
ros — 92,5% das consultadas.

Das cidades analisadas,
63,7% enfrentam problemas na
área da saúde em decorrência
do consumo de crack, como
antecipou O GLOBO no sába-
do. A fragilidade da rede de
atenção básica aos usuários, a
falta de leitos para a interna-
ção, o espaço físico inadequa-
do, a carência de remédios e a
falta de profissionais capacita-
dos para lidar com dependên-
cia química são os principais
entraves apontados.

Policiamento é falho nas
áreas vulneráveis

Em 58,5% dos municípios, o
crack gera crise na segurança.
Nesses locais, há aumento de
furtos, roubos, violência, as-
sassinatos e vandalismo. Tam-
bém há relatos de falta de po-
liciamento em áreas vulnerá-
veis. Em 44,6% das cidades
consultadas, o problema
maior é na assistência social.

Para o presidente da CNM,
Paulo Ziulkoski, um dos gran-
des responsáveis pelo alastra-
mento do crack é a falta de con-
trole nas fronteiras do país:

— O efetivo policial é peque-
no, mal remunerado e pouco
treinado para enfrentar a dinâ-
mica do tráfico de drogas.

Ele também aponta a falta
de fiscalização química na

venda de matérias primas pa-
ra a produção da droga.

— A grande questão é a fis-
calização da venda desses
produtos, que atualmente é
feita de maneira insuficiente
— afirmou Ziulkoski.

O presidente da CNM co-
brou da União e dos governos
estaduais uma política eficaz
de enfrentamento da droga.

— Não há fonte de financia-
mento e não há discussão —

reclamou. — Faltam vontade
política e dinheiro.

Segundo o CNM, dos R$ 124
milhões destinados no Orça-
mento da União de 2010 para
combater o crack, apenas R$ 5
milhões foram gastos. A entida-
de informou que, neste ano, a
União destinou R$ 33 milhões ao
enfrentamento da droga. Até
agora, apenas R$ 4,7 milhões te-
riam sido gastos. Ziulkoski tam-
bém criticou o orçamento dos

estados. Neste ano, teriam sido
destinados ao combate do crack
R$ 23 milhões, dos quais R$ 10
milhões seriam só para o Rio
Grande do Sul.

Segundo o estudo, apenas
548 cidades contam com um
Conselho Municipal Antidro-
gas. Há Centros de Referência
de Assistência Social (Cras)
em 1.371 cidades e Centros de
Referência Especializados da
Assistência Social (Creas) em
417. Os dados da pesquisa fo-
ram enviados pelas secreta-
rias de Saúde dos municípios.

Ziulkoski informou que, até
abril, a CNM vai divulgar a se-
gunda etapa da pesquisa, com o
número de usuários de crack no
Brasil. O presidente da entidade
informou que, em levantamento
parcial, já foram identificados 70
mil usuários, dos quais 18 mil
estão sob tratamento. ■

O GLOBO NA INTERNET
OPINIÃO Você acha eficiente a

política do governo no combate ao
crack?
oglobo.com.br/pais

Escola de Tocantins
vence prêmio nacional
Colégio estadual, da cidade de Gurupi,
reduziu a zero o percentual de evasão escolar

Letícia Lins

● RECIFE. A Escola Estadual Pre-
sidente Costa e Silva, de Tocan-
tins, venceu o Prêmio Nacional
Escola Referência Brasil, instituí-
do para estimular iniciativas
bem-sucedidas na educação bá-
sica do país. O resultado foi
anunciado no fim da tarde de
ontem após votação secreta da
qual participaram cem educa-
dores em Pernambuco.

O colégio da cidade de Gurupi
disputou o título com cinco ou-
tros finalistas do Amazonas, Cea-
rá, Goiás, Roraima e Santa Cata-
rina. Para chegar à indicação, o
caminho foi longo: 2.375 estabe-
lecimentos se inscreveram no
país. Só os estados do Piauí,
Amapá, Espírito Santo, Amapá e
Pará não participaram.

A Presidente Costa e Silva in-
tegra 24 estabelecimentos públi-
cos (municipais, estaduais ou
conveniadas) reconhecidas com
prêmios de gestão escolar pelas
melhores práticas educacionais.
No Rio de Janeiro, a unidade
contemplada foi o Centro Inte-
grado de Agropecuária José
Francisco Lippi, de Teresópolis.

A finalista de Tocantins ga-
nhou R$ 30 mil. As outras cinco
finalistas receberam R$ 10 mil;
as restantes ganharam R$ 6 mil.
Todas receberam kits “maleta
democracia”, com DVDs e livros
sobre a importância do regime
político em vigência no país.

O Prêmio Nacional de Refe-
rência em Gestão Escolar é uma

iniciativa do Conselho Nacional
de Secretários de Educação
(Consed), da União Nacional de
Dirigentes Municipais de Educa-
ção (Undime), da Unesco e da
Fundação Roberto Marinho. On-
tem, em Gurupi, os alunos aguar-
davam o resultado em clima de
final de campeonato de futebol.

A escola reduziu a zero a eva-
são escolar, que antes atingia
até 22%. Também implantou
ações como plantão pedagógico
(para atender as famílias dos
educandos), e semanalmente há
reuniões dos professores com a
coordenação pedagógica. As
crianças têm direito a computa-
dores portáteis e individuais.
Quem falta à aula é monitorado
e os pais são convocados por te-
lefone a comparecer ao colégio.

Emocionada, a diretora da
Costa e Silva, Adriana Pereira
Aguiar, disse se tratar do reco-
nhecimento da escola pública:

— Vamos reunir a comuni-
dade para discutir em que in-
vestir para uma melhor quali-
dade do ensino.

Para a gerente geral de Educa-
ção da Fundação Roberto Mari-
nho, Vilma Guimarães, o prêmio
estimula as escolas públicas:

— É uma grande movimenta-
ção nacional pela qualidade das
escolas oficiais. Estamos mobili-
zando a sociedade, que final-
mente testemunha o zelo da es-
cola pública pelo ensino de qua-
lidade. O prêmio cresceu em va-
lor, participação e oportunidade
de reconhecimento. ■

A DIRETORA da escola Costa e Silva, Adriana Aguiar, é cumprimentada

Hans von Manteuffel

OCUPAÇÃO: Viciados tomam ruas de São Paulo

MIchel Filho

● Perambulando de um lado para o ou-
tro, centenas de viciados em crack blo-
queiam totalmente o acesso a algumas
ruas na região da Luz, em São Paulo.
Aglomerados e maltrapilhos, homens,
mulheres e crianças impedem o tráfego
de carros, motos e ônibus que deveriam

circular pela Rua Helvétia, onde se con-
centra o maior número de dependentes.
Guardas metropolitanas acompanham a
movimentação à distância, enquanto os
viciados entram e saem de casas aban-
donadas para traficar a droga. O consu-
mo, no entanto, é feito a céu aberto.

O P I N I Ã O
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HORA DE AGIR
● O CONSUMO de crack e ou-
tras drogas atinge índices
de calamidade no Brasil.

DECORREM DESSE quadro
flagelos como o drama das
famílias, a sobrecarga dos
sistemas de saúde da maio-
ria das cidades e a deterio-
ração dos indicadores de

criminalidade do país.

A GRAVIDADE de cada um
desses aspectos torna ina-
diável a adoção de um pro-
grama nacional que impli-
que não só o tratamento
dos usuários, resgatando-os
do vício, como ações duras
de repressão ao tráfico.

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 8 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 12.




