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Particulares
aprovam 1º
código de ética

Paisnãopriorizamdisciplinaescolar
EDUCAÇÃO

VIDA& Meninarecebestent
cardíaconoúterodamãe
Operaçãona30.ªsemanade
gravidezcorrigiumá-formaçãoque
poderialevaràmorteqPÁG.A13

Segundo pesquisa feita com quem tem filho em colégio particular, eles valorizam mais a liberdade e o diálogo

Governo cumpriu promessa de
2005, mas déficit seria de 8mil

Em Brasília, estudante é processado
por escrever textos contra negros

Funcionários têm até sexta-feira
para se inscrever no programa

Federaisterão2mil
novosprofessores

Racismonainternet
chegaàJustiça

●●●AAssociaçãoBrasileira de
Mantenedoras doEnsino Supe-
rior (ABMES) aprovou ontem
oprimeiro código de auto-regu-
lamentação do ensino superior
privado doPaís. Com ele, as
instituições querem ficarme-
nos dependentes doMinistério
da Educação. O código prevê a
criação de umProvão parale-
lo, cujas notas valerão um selo
de qualidade. A campanha de
divulgação desse selo ficará a
cargo da Escola Superior de
Propaganda eMarketing (ES-
PM), que é ligada àABMES. O
MECé contra a independência
das particulares. ● R.W.

PUCadiaprazopara
demissãovoluntária

Via-Lácteatem
maisestrelas isoladas
Paracientistas,chancede
havercorposcelestessimilaresà
Terraé,portanto,maiorqPÁG.A14

Renata Cafardo

Ospaisbrasileirosbuscamesco-
lasparticularesquevalorizema
liberdade,ajustiçaeodiálogo.A
disciplinarígidaeareligiãohoje
importam para menos de 20%
deles. Os dados fazem parte de
umapesquisarealizadapeloIbo-
peapedidodaFederaçãoNacio-
naldasEscolasParticulares(Fe-
nep) com chefes de família e
seus cônjuges em oito regiões
metropolitanas.
Apesar de declararem bus-
car liberdade, 63% deles apro-
vam o uso de câmeras dentro
das salas de aula. Grande parte
dos7milhõesdealunosdasesco-
las particulares do País voltam
àsaulashoje.Apesquisafoireali-
zada com casais das classes A e
Bnomêsdedezembro, que têm
filhos entre 7 e 17 anos. Foram
feitas 1.001 entrevistas. Noven-
ta por cento dos pais se disse-
ramsatisfeitoscomaescolaque
escolheram.
“Ocritériodesatisfaçãoàsve-
zes é ambíguo, porque muitos
achamque o grande diferencial
é a segurança”, analisa a educa-
dora da Universidade de São
Paulo (USP), Silvia Colello. “A
escola deveria ser boa porque
ensina bem.” O presidente do
Sindicato dos Estabelecimen-
tos de Ensino do Estado de São
Paulo (Sieeesp), José Agusto
Lourenço, tambémsedisse sur-
presocomaopiniãodospaisnes-
sa questão. “É uma interferên-
cia na relação professor aluno”,
afirmou.
Na capital, os equipamentos
devigilânciasãocomunsprinci-
palmente em escolas de ensino
infantil, cujos pais se declaram
mais seguros por poder obser-
var pela internet seus filhos pe-
quenos durante todo o dia. Se-
gundo educadores, é uma con-
tradição o fato de os pais atual-
mentedelegaremcadavezmais
aeducaçãodeseusfilhosàsesco-
las, mas defenderem mecanis-
mosde controle.

A pesquisa mostra ainda
que, ao declararem os fatores
que os levaram a escolher a es-
cola para seus filhos, a qualida-
de de ensino e a localização do
estabelecimento concentram a
maioria das respostas. “Em
umacidade comoSãoPaulo, is-
so ainda émuito relevante”, diz
a empresária Renata Rubano,
que tem dois filhos estudando
naEscolaViva.
Ela,noentanto,lembradadifi-
culdadequeenfrentouaotentar
compreender as propostas de
cada escola enquanto decidia
qual seria melhor. “Todas têm
umdiscursomuito parecido, fa-
lam em construtivismo, que es-
tá namoda”, diz. “Era difícil sa-
ber quais realmente pregavam
a ética e os outros valores em
que eu acredito”, diz. Ela afir-
ma,assimcomomostraapesqui-

sa, que procurou também esco-
las que valorizassemodiálogo e
acidadania–equenão levouem
conta adisciplina.
“O importante é que a escola
estejasempreabertaparadiscu-
tircomospaisecomosalunoso
queémelhor”,dizafonoaudiólo-
ga Cilmara Levy, que tem uma
filha matriculada na Stance
Dual, escola no centro da capi-
tal.Eladizsepreocuparcomse-
gurançaporcausado localonde
ficaoestabelecimento,masafir-
ma que a qualidade do ensino
prevaleceu.

PARTICULAR VERSUS PÚBLICA
Quando questionados sobre
umacomparação entre a escola
de seus filhos e o que imaginam
dasescolaspúblicas,ospaisdes-
tacarama formaçãodosprofes-
sores.Outrapesquisa,encomen-

dadatambémpelaFenepparaa
Fundação Getulio Vargas
(FGV), mostra, no entanto, que
a porcentagem de professores
formados em ensino superior
atuandonas duas redes é seme-
lhante. Entre os que dão aulas
noensinomédio em todo oPaís,
os índicesnasescolaspúblicase
privadas são de 89,8% e 91,3%,
respectivamente. O levanta-
mentousoudadosdoMinistério
daEducação (MEC).
NoEstadodeSãoPaulo,aspú-
blicastêm97%deseusprofesso-
res formados em nível superior
enquanto as particulares têm
94,4%. Segundo o educador da
Pontifícia Universidade Católi-
ca(PUC-SP),ArturCostaNeto,
isso ocorre porque nos últimos
anos o Estado e os municípios
têmfeitoconvênioscomuniver-
sidadesparacapacitarosprofis-
sionais. “Nas escolas particula-
res, os professores tiveram de
fazer isso às próprias custas”,
afirma o especialista, que coor-
denou programas de formação
na capital.
O levantamento compara
tambémaestruturadasescolas
nasduas redes emostra ainda a
prevalência das particulares
com relação à oferta de equipa-
mentos como bibliotecas, com-
putadores e quadras de espor-
tes. A porcentagem de alunos
com idadenão adequadaà série
no ensino fundamental público
chegaa43%, enquantonaparti-
cular é de 9,2%.
Há atualmente cerca de 35
milescolasparticularesnoPaís,
que atendem 12% dos estudan-
tes da educação básica. A pes-
quisa também mostra que elas
contribuem em 1,3% para a for-
maçãodoPIBnacionaleempre-
gam650milprofissionais.“Esta-
mosaqui paraacrescentar”, diz
avice-diretoradaFenepepresi-
dente da associação de escolas
particulares do ABC, Oswana
Fameli.“Sefechássemosaspor-
tas, o governo não conseguiria
acolher todos esses alunos.” ●

ENSINOSUPERIOR SOCIEDADECRISE

63% dos pais
aprovam o uso de
câmeras dentro
das salas de aula

Ricardo Westin

A esperada portaria que abre
2.250 vagas para professores
nas universidades federais já foi
assinadapeloministrodaEduca-
ção, Fernando Haddad, e deve
serpublicadanoDiárioOficialda
Uniãodeamanhã.
Com isso, o presidente Luiz

Inácio Lula da Silva, que possi-
velmente tentará a reeleição,
cumpreapromessafeitanoano
passadode contratar 4mil pro-
fessores. A portaria com as ou-
tras 1.750, destinadas às insti-
tuições recém-criadaseaosno-
vos campus das que já existem,
foi publicada emdezembro.
Cada universidade ainda

não sabe qual será a sua fatia
desse bolo de 2.250 vagas. Ape-
sar do alívio, os reitores enca-

ram as novas contratações
como um “band-aid”. De
acordo comum levantamen-
to feito pelo Estado, só nas
dezmaioresinstituições,odé-
ficitéde4milprofessores.Se-
gundoaassociaçãodosreito-
res (Andifes), as 55 federais
precisamde 8mil docentes.
“Em dez anos, a UnB do-

brou o número de alunos,
mas o de professores dimi-
nuiu 3%”, afirma o reitor da
UniversidadedeBrasília,Ti-
mothy Martin Mulholland,
que calcula em 300 o déficit
de professores. Na hipótese
deas2.250vagasseremdivi-
didas igualmente entre as 55
federais, cada uma teria 41.
AAndifesesperavaaome-

nos 4 mil vagas para preen-
cheroburacodeixadonosúl-
timos anos pelasmortes, de-
missões e aposentadorias de
professores.Segundoaasso-
ciação, as federais tinham 51
mil docentes efetivos em
1994.Hoje,mesmo coma ex-
pansãodarede, têm42mil.O
buraco é coberto de tempos
em tempos pela contratação
de professores substitutos.
Osecretário deEducação

Superior do MEC, Nelson
Maculan,dizqueosnúmeros
daAndifesprecisamser“dis-
cutidos com detalhe”. “Não
estou de acordo com eles.” ●
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Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

CorrenaJustiçadeBrasília um
dosprimeirosprocessoscontra
racismo virtual doPaís. O estu-
dante Marcelo Valle Silveira
Mello, de 20 anos, foi denuncia-
do pelo Ministério Público do
Distrito Federal por ter posta-
do mensagens ofensivas e
agressivasaosnegrosnositede
relacionamentos Orkut, em
uma comunidade que debatia
ascotasparanegrosnasuniver-
sidades federais.
Na comunidade, em três

mensagens, o estudante chama
osnegrosde“macacosburros”,
“subdesenvolvidos”, “urubus”
e“ladrões”,entreoutrascoisas.
Mello estuda Letras na Uni-

versidade de Brasília (UnB) –
uma das primeiras a adotar co-
tas específicas paranegros, sem
levar emconta condição social –
e foi denunciado ao Ministério
PúblicodeSãoPauloporumaou-
traestudante,queviuecopiouas
mensagens. “Depois da investi-
gação,ospromotoresdeSãoPau-
lo encaminharam para cá a de-
núncia,jáqueoacusadoédeBra-
sília”, explicou o promotorMar-
cosAntônioJulião.
Deacordo comJulião, nãohá

qualquer dúvida sobre a autoria
dasmensagens.“Nãohádúvidas
deque ele é o autor. Ele nãopro-

curou se ocultar no início”, disse
opromotor.Mellojáfoidenuncia-
do pelo MP por três crimes de
racismo – já que postou mensa-
gens diferentes em três dias se-
guidos–edeveriatersidoouvido
noúltimodia23.
Noentanto,porcomumacor-

doentreoMPeadefesa, foidefi-
nidoqueoestudantepassarápor
umexamede insanidade. “Nãoé
uma manobra protelatória. É
uma necessidade para que seja
extirpada qualquer dúvida so-
breasanidadementaldorapaz”,
disse Julião. O processo foi sus-
penso por 45 dias até que o exa-
meseja feito e saiao resultado.
Se considerado culpado,

Mello pode ser condenado de
dois a cinco anosdeprisão,mais
multa.Oadvogadodoestudante,
Pedro Raphael Fonseca, não foi
encontradopara comentar o ca-
so. Em seu escritório, em Brasí-
lia, a informação era de que ele
estavaviajando.
Além da comunidade de que

Mello participava, há outras
com orientação explicitamente
racista, como a “Elimine a Raça
Negra”. Apesar de ter sido de-
nunciada aos gerenciadores do
site, a página ainda está ativa,
mas apenas com um membro,
seu criador. O Ministério Públi-
codeSãoPaulo tem investigado
oOrkutparadenunciarcasosde
racismoeapologiadasdrogas.●

Pela segunda vez, a Pontifícia
Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP) adiou o prazo
paraqueosprofessoresinteres-
sados se inscrevam no progra-
ma de demissão voluntária da
instituição.Iniciadasemdezem-
bro, as inscrições terminariam
noúltimodia13.Acabaramadia-
das primeiro para a segunda-
feira passada e agora para esta
sexta-feira.
Auniversidade não explicou

omotivo. Acredita-se que o nú-
mero de professores inscritos
não tenha sido o esperado pela
instituição, que passa pela pior
crise financeira de suahistória.
A redução do quadro de do-

centes foi uma das soluções en-
contradasparacontornarasdi-
ficuldades.Afolhadepagamen-
to dos quase 2 mil professores
absorve 70% do orçamento. A
instituiçãotemumadívidaban-
cáriadecercadeR$82milhões.
A PUC não revela quantos

professores jáaderiramaopro-
grama de demissão nem qual é
sua meta. Até o início de janei-
ro, só 23 haviam se inscrito. Os
professores já dão como certo
quehaverádemissõesnasema-
na que vem, a última antes da
volta às aulas.
No fimdoanopassado, a rei-

toria deu início amudanças pa-
ratentarcontrolaracrise.Hou-
ve união dedepartamentos, ex-

tinção de cargos, terceiriza-
ção de serviços e demissão
de funcionários. O salário de
dezembrodosprofessoreste-
vedeserpagoemduasparce-
las.Aindanãosesabeseocor-
rerá o mesmo com o salário
de janeiro, quedeve serpago
na terça-feira.
As demissões serão deba-

tidashojepeloConselhoUni-
versitário e pela associação
de docentes. ● R.W.
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