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A demanda por mais vagas nas universidades públicas brasileiras, assim como a exigência de 
facilitações para o ingresso de candidatos socioeconomicamente carentes, fazem parte de um 
movimento legítimo em um contexto de grande desigualdade social. Essa legitimidade tem gerado 
ações que, embora ainda em fase de avaliação, parecem orientar-se menos por princípios 
acadêmicos que pela premência de encontrar uma solução para as carências. 
 
A universidade pública pode, sim, discriminar. Mas desde que o faça em nome da qualidade  
 
A expansão do sistema universitário público, sempre desejável, não pode perder de vista os 
objetivos da formação de nível superior nem o papel estratégico da universidade para o país. 
Enquanto a educação básica precisa ser universalizada, o ensino superior se destina apenas a 
parcela de jovens, pois claramente não há, no momento, condições para a abertura ilimitada de 
vagas. 
 
A luta pela inclusão no ensino superior público é, sem dúvida, justa e necessária, mas é um 
equívoco considerar inclusão o simples ingresso na universidade pública. O próprio diploma 
universitário, por si só, não tem garantido inserção no mercado de trabalho nem ascensão social. 
Basta observar a quantidade de pessoas que concluíram um curso superior e desenvolvem 
atividades que não exigem esse nível de ensino ou continuam fazendo exatamente o que faziam 
antes da diplomação. 
 
Por outro lado, a experiência por que passou o ensino básico representa um alerta para o sistema 
de ensino superior. Quem se submeteu aos exames de admissão ao curso ginasial até meados do 
século passado certamente se recorda de que o ensino público era considerado de bom nível, mas 
atendia apenas aos que venciam determinados processos seletivos, restando aos demais que 
porventura desejassem continuar os estudos escolas particulares de qualidade nem sempre 
aceitável. 
 
Considerações dessa ordem fundamentam iniciativas como o "Programa para a inclusão dos 
melhores alunos da escola pública na universidade", resultante de protocolo celebrado entre a 
Unesp e a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 
 
Como está patente no título do programa, trata-se de uma ação que valoriza o mérito dos alunos, 
não se confundindo, por exemplo, com outras iniciativas de inclusão social da própria Unesp, que 
isenta do pagamento da taxa de inscrição ao vestibular candidatos carentes e alunos dos 
cursinhos pré-vestibulares ministrados nos campi da universidade. 
 
O programa concede isenção da taxa de inscrição a 26 mil jovens, o que corresponde a dois 
alunos para cada classe do terceiro ano do ensino médio da rede estadual. Metade das isenções se 
destina a candidatos aos cursos de licenciatura e metade a candidatos aos demais cursos 
oferecidos pela Unesp. Além das isenções, oferece 12 bolsas de estudos mensais àqueles que 
obtêm melhor desempenho nos exames vestibulares de cada ano, contemplando quatro alunos 
em cada uma das três grandes áreas do conhecimento. Os bolsistas contam ainda com um 
acompanhamento especial para estudo e pesquisa ao longo do curso. 
 
A iniciativa, portanto, não tem caráter puramente assistencialista, pois visa dar aos bons alunos a 
oportunidade de concorrerem a uma vaga na universidade pública, estimulando-os a superar, 
assim, uma possível auto-exclusão por se julgarem despreparados. Ao mesmo tempo, contribui 
para ampliar o percentual de oriundos da escola pública na universidade, o que constitui, 
atualmente, uma forma de inclusão social. 
 



Devido a sua própria dinâmica, o programa poderá também contribuir para valorizar a função 
seletiva do vestibular, aproximando-o de um exame que, por meio da avaliação de competências 
e habilidades, permita escolher alunos com o perfil mais adequado para as diferentes carreiras 
profissionais. 
 
Isso implicará uma constante avaliação das provas do exame de ingresso, que deverá adequar-se 
a essa finalidade, sinalizando, inclusive, dentro de seus óbvios limites, para um tipo de educação 
que considere a formação para a cidadania, e não seja apenas um treino para ultrapassar a 
barreira representada por um processo que, no formato atual, talvez esteja com seus dias 
contados. 
 
Diferentemente do que se costuma pensar, a universidade pública pode, sim, discriminar -desde 
que o faça em nome da qualidade. Valorizar o potencial do aluno, adequar os exames de ingresso 
a essa finalidade, criar mecanismos para estimular os talentos a se desenvolverem, todas essas 
providências, ainda que venham a influir muito pouco na ampliação quantitativa do acesso ao 
ensino superior público, são fundamentais para que a universidade não descuide de sua missão 
acadêmica e social em um país com gritantes contrastes como o Brasil.  
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