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Ciência

N a feira de ciências
da USP, que come-
çou ontem e vai até
sábado no Parque

de Ciência e Tecnologia
(CienTec), na zona sul de São
Paulo, o desafio é ensinar con-
ceitos científicos complexos
de um jeito divertido.

O evento faz parte da Sema-
na Nacional de Ciência e Tec-
nologia, que tem atividades
educativas programadas para
todo o País.

Institutos da universidade
montaram stands onde apresen-
tam experiências e demonstram
conhecimentos de assuntos que
abrangem desde a ciência da
computação à psicologia.

Umadas atrações mais concor-
ridas é uma gaiola metálica na
qual os visitantes ficam protegi-
dos de raios estrondosos produ-
zidos no exterior da estrutura.
“As pessoas são atraídas pelo
efeito visual e sonoro. Querem
ter a adrenalina de ficar no meio

dos raios”, diz o monitor Rafael
Carlin, de 21 anos, que está no
terceiro ano de Física na USP.

Ele acrescenta que é papel dos
educadores aproveitar a curiosi-
dade do público para explicar o
porquê daquele fenômeno e des-
pertar neles o interesse pela ciên-
cia envolvida no processo.

Outra atração popular é o
stand do Instituto Biológico,
que apresenta insetos curiosos
como a barata de Madagascar,
maior espécie do mundo, e o bi-

cho da seda em todas as fases da
vida. Periodicamente, monito-
res organizam corridas de bara-
tas e oferecem ao público a possi-

bilidade de tocar os bichos.
A feira também é uma maneira

de se entrar em contato com pro-
fissões menos conhecidas, co-

mo a meteorologia e a geociên-
cia, por exemplo. “As pessoas
vivem falando do tempo, se es-
tá sol ou se chove. Tudo isso é
meteorologia, mas ninguém
se dá conta”, diz o monitor
Leonardo Gilly, de 19 anos.

Para a diretora do Museu de
Ciências da USP, Marina Miti-
yo Yamamoto, o principal ob-
jetivo é sensibilizar o público
sobre a importância da ciên-
cia. “É preciso tirar o véu de
que a ciência é chata. Ela pode
ser boa e interessante. A feira
aguça a curiosidade e desper-
ta o espírito de investigação.”

Ela acrescenta que o cientis-
ta de amanhã é a criança curio-
sa de hoje. “Queremos mos-
trar que tudo é possível e que a
ciência não é privilégio de al-
guns.” / MARIANA LENHARO

“Sempre estudei em escolas
públicas até entrar na PUC.
Passei por escolas municipais
em Taboão da Serra, onde mo-
ro, e depois na Escola Técnica
Guaracy Silveira, no ensino mé-
dio. É a primeira vez que estou

em uma instituição privada,
com bolsa do ProUni.

Sempre achei justa a política
de cotas. Acho que ela foi cria-
da com a intenção de dar uma
indenização histórica e o moti-
vo é nobre.

A mensalidade em Economia
é de R$ 1,6 mil, seria muito fo-
ra da minha realidade. Apesar
de receber a bolsa, ainda tenho
uma série de gastos mensais
com livros, cópias, transporte e
alimentação que chega a R$
400. Moro com meu avô apo-
sentado e meu pai, que hoje
trabalha com instalação elétri-

ca, faz de tudo um pouco. A
coisa é bem apertada.

Sou o primeiro da minha fa-
mília a chegar ao ensino supe-
rior. Eu instaurei na família a
bandeira de pessoas que entra-
ram na universidade.

A PUC é muito boa, mas são
poucos negros. Ainda mais de
manhã, período em que estu-
do. Tem três negros na minha
sala: eu, outro bolsista do
ProUni e um garoto que traba-
lha na PUC, por isso também
tem bolsa. Falam em inclusão,
mas eu não vejo essa mudança.
Um, dois, isso não é inclusão.”

Projeto limita
a 25 por sala
na pré-escola
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Inadimplência volta a
subir no ensino superior

Leia. Revistas científicas
brasileiras têm baixo impacto

estadão.com.br/ciencia
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Nº de jovens negros na universidade
quadruplica, mas 91% ainda estão fora

‘Sou o primeiro
da família na
universidade’

FEIRA DE CIÊNCIAS APRESENTA
PESQUISAS DE MODO DIVERTIDO
Evento organizado pela USP pretende receber 15 mil pessoas até sábado

Vincent Lukas Gonçalves,
negro, 19 anos, aluno da PUC-SP

Rafael Moraes Moura / BRASÍLIA

Às vésperas da implantação
da Lei das Cotas no próximo
vestibular, o Ministério da
Educação (MEC) divulgou nú-
meros do Censo da Educação
Superior 2011 que mostram au-
mento no número de jovens
negros que concluíram essa
etapa de ensino. Os dados ain-
da mostram que a matrícula
nas instituições públicas, em
especial nas federais, tiveram
salto maior do que o registra-
do nas privadas.

De 1997 a 2011, a proporção de
pretos e pardos na universidade
cresceu praticamente quatro ve-
zes. Apenas 1,8% dos jovens auto-
declarados pretos com idade en-
tre 18 a 24 anos frequentavam ou
haviam concluído o ensino supe-
rior em 1997. A proporção au-

mentou em 2004 e chegou a
8,8% no Censo 2011. No univer-
so de pardos, também houve me-
lhora: em 2011, 11% dos jovens
pardos frequentavam ou haviam
concluído o ensino superior, an-
te 2,2% em 1997.

Os dados foram divulgados pe-
lo governo um dia após a publica-
ção de portaria que flexibiliza a
Lei das Cotas. A lei determina
que, no próximo vestibular,
12,5% das vagas nas instituições
federais sejam reservadas a alu-
nos de escolas públicas, chegan-
do a 50% dentro de quatro anos.

As vagas deverão ser preenchi-
das de acordo com o censo demo-
gráfico do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) –
pretos, pardos e indígenas serão
considerados como um conjun-
to único, mas a lei abre brecha
para vagas reservadas a índios.
No Estado de São Paulo, por
exemplo, pretos, pardos e indíge-
nas são 34,73% da população.

“Isso (esse crescimento) foi mui-
to importante, mas eles (pretos e
pardos) continuam muito abai-
xo do peso que têm na popula-
ção. Muitas universidades públi-
cas já tinham cotas. A nossa me-
ta, agora, é que a participação de

negros no nível superior seja a
mesma do Censo (do IBGE)”, dis-
se o ministro da Educação, Aloi-
zio Mercadante. Pretos, pardos
e indígenas representam 51,17%
dos brasileiros, segundo o IBGE.

“A nossa expectativa é que di-
minuam as desigualdades so-
ciais, raciais e regionais no Bra-
sil. Então as regiões mais pobres
têm de crescer mais rápido, os

negros têm de aumentar sua es-
colaridade no ensino superior e,
sobretudo, os pobres têm de
crescer muito mais rápido do
que cresceram historicamente.”

Os jovens brancos seguem
com maior presença no ensino
superior: 25,6% deles frequenta-
vam ou haviam concluído essa
etapa em 2011, índice superior
aos 18,7% de 2004 e aos 11,4% de

1997.O MEC não divulgou núme-
ros da população indígena.

Entre os mais pobres (grupo
classificado pelo MEC como o
“20% da população de menor
renda”), 4,2% dos jovens fre-
quentavam ou haviam concluí-
do o ensino superior em 2011;
em 2004, o índice era de 0,6% e
em 1997, de 0,5%. Entre os mais
ricos (os “20% de maior renda”),

a porcentagem de jovens com
passagem pela educação supe-
rior saltou de 22,9% em 1997 pa-
ra 47,1% em 2011.

Mercadante destacou o au-
mento de vagas na rede federal,
o ProUni (programa de conces-
são de bolsas em instituições pri-
vadas) e o Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies) como
políticas de ampliação de acesso
ao ensino superior.

Cursos tecnológicos. Os da-
dos do Censo da Educação Supe-
rior 2011 revelam maior procura
por cursos tecnológicos, como
as engenharias. A matrícula nes-
ses cursos cresceu 11,4% entre
2010 e 2011. No mesmo período,
a matrícula nos cursos de bacha-
relado subiu 6,4%. Má notícia
nas licenciaturas, em que as ma-
trículas ficaram estagnadas (au-
mento de 0,1%). A formação de
professores, principalmente em
áreas como Física e Química, é
um desafio para o País.

Em 2011, havia 6.739.689 ma-
triculados no ensino superior,
dos quais 1.773.315 estavam em
instituições públicas. A rede pri-
vada, por sua vez, contava com
4.966.374 alunos.

Céu. Público participa de atividade no Planetário no CienTec
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A Comissão de Educação do Se-
nado aprovou projeto de lei que
limita a 25 alunos as turmas de
pré-escola e dos dois anos ini-
ciais do ensino fundamental. A
proposta do senador Humberto
Costa (PT-PE) altera a Lei de Di-

retrizes e Bases da Educação que
limita essas turmas a até 35 alu-
nos. “A relação entre professor e
o número de alunos incide dire-
tamente sobre a capacidade de
aprendizagem”, afirmou ele.

O texto será encaminhado à
Câmara se não houver recurso
contrário de pelo menos oito se-
nadores. A comissão também
aprovou projeto do senador li-
cenciado e atual ministro da Pes-
ca, Marcelo Crivella (PRB-RJ)
que determina a criação de um
cadastro de alunos “com altas ha-
bilitações ou superdotação”.

● PNE segue para Senado
O Plano Nacional de Educação
(PNE), que prevê destinação de
10% do PIB no ensino, foi aprova-
do pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Câmara e
segue para votação no Senado.

Educação. Censo da Educação Superior 2011 mostra grande avanço de matrículas de jovens pretos e pardos entre 1997 e 2011; meta
do MEC é atingir 51,17% de pretos, pardos e indígenas no ensino superior; vagas na rede pública aumentaram mais do que na particular

Depoisdedoisanosemqueda,aina-
dimplência no ensino superior vol-
touasubir.Onúmerodemensalida-
des com atraso de mais de 90 dias
cresceu 7,9% no primeirosemestre
de2012emrelaçãoaomesmoperío-
dode 2011no Brasil.Se for conside-
rado apenas o Estado de São Paulo,
o crescimento foi menor: 6,5%.

Os números são de um levanta-

mento divulgado ontem pelo Se-
mesp, o sindicato das mantene-
doras de São Paulo. Uma tendên-
cia que deve ser mantida no se-
gundo semestre, afirma Carlos
Monteiro, da CM Consultoria,
“Como a maioria dos cursos é se-
mestral, o provável é que se repi-
ta a performance”, diz.

Apesar do aumento da inadim-

plência, o setor tem índices me-
nores de endividamento que o
total das pessoas físicas, conside-
rando todos os setores da econo-
mia, que subiu 21% no período
de comparação.

Segundo o diretor do Semesp,
Rodrigo Capelatto, o aumento
da inadimplência é efeito do
aquecimento econômico dos
anos anteriores. “As pessoas se
endividaram e agora não conse-
guem arcar com as contas.”

A melhor situação do ensino
superior em relação ao restante
da economia, afirma ele, deve-se

ao aumento exponencial do
Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies). Desde 2010, as
mudanças das regras para que
os universitários consigam es-
tudar financiados pelo gover-
nofizeramcomqueoFies cres-
cesse 1.150%. O número de
contratos era de 32 mil em
2009 e deve chegar a 400 mil
neste ano. Resultado da queda
dos juros de 6,5% para 3,4% ao
ano e da maior carência para
início do pagamento,que cres-
ceu de 12 para 18 meses. /

OCIMARA BALMANT
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� Em seis anos, duplica o número de ingressantes em instituições federais e porcentual de pretos chega a quase 9%

RETRATO DO ENSINO SUPERIOR

INFOGRÁFICO/AEFONTE: CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR/ 2011

Pessoas de 18 a 24 anos que frequentam 
ou já concluíram o ensino superior
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




