
Paula Monteiro

A receita dos
community colleges

ntre as diversas propostas destinadas a
ampliar o acesso ao ensino no país, para
alunos com variadas idades, o modelo dos
community colleges (faculdades comuni-

tárias) dos Estados Unidos tem sido colocado em dis-
cussão por representantes de diversas instituições. Os
seus defensores apontam, entre outros aspectos, a ne-
cessidade de oferecer cursos desenhados para uma clien-
tela menos jovem ou aquela que não se ajusta ao for-
mato de graduação de quatro anos, devido, por exem-
plo, à situação financeira. Paulo Vadas, diretor-geral da
União Educacional de Brasília (Uneb), defende a im-
plantação do modelo norte-americano como forma de
reduzir o que chama de "acentuada distância entre a
produção e a distribuição do saber". Além do compro-
misso de capacitar os alunos para o mercado de traba-
lho em um espaço de tempo reduzido em relação às
faculdades convencionais, os community colleges, de

acordo com Vadas, oferecem um leque de opções a cus-
tos acessíveis, já que boa parte desse tipo de instituição,
nos Estados Unidos, foi criada pelo setor público, nas
comunidades, mas funciona com o apoio de empresas
privadas. Essas escolas não são gratuitas.

Abertas a maiores de 18 anos, sem processo seletivo
ou qualquer outra restrição, nem mesmo a do aluno
ter concluído o ensino médio, os community colleges são
instituições diferenciadas de ensino superior, que tive-
ram sua origem em 1901, com a inauguração dos cur-
sos da Joillet City College, na cidade de Chicago, Illinois.
"Nelas são oferecidos não apenas cursos de curta dura-
ção (em geral, com período de dois anos ou menos),
mas também inúmeras outras modalidades de educa-
ção permanente ou continuada, incluindo cursos de
alguns dias ou para a terceira idade", conta Cláudio de
Moura Castro, presidente do Conselho Consultivo da
Faculdade Pitágoras, de Minas Gerais, e organizador do
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Prof. Vadas: participação do aluno nas escolas

livro Community Colleges: a Model for Latin América?
(veja quadro na página 24).

Afrânio Mendes Catani, professor da Faculdade de
Educação da USP, afirma que os cursos oferecidos nas
community colleges públicas saem por menos de US$ 3
mil por ano. Essa é a média anual válida para as capitais.
No interior, a média fica abaixo de US$ 100 por mês, ou
seja, US$ 1,2 mil por ano. "Quem recebe um salário de
até USS 80 mil pode abater US$ 1,5 mil do imposto de
renda para pagar um desses cursos de curta duração para
um filho", conta. Como boa parte dos estudantes tem
origem modesta, as community colleges acabam se trans-
formando em poderoso instrumento de mobilidade so-
cial dentro do sistema educativo americano, assim como
seus correspondentes em outros países. "Além disso,
quem estuda em uma dessas instituições nos Estados
Unidos pode aproveitar os créditos, se resolver depois
ingressar na faculdade", ressalta Catani.

Outra vantagem está na localização desses estabele-
cimentos. "Inseridos nas próprias cidades em que os
estudantes vivem e trabalham, possibilitam o acesso ao
ensino sem que haja a necessidade de deslocamento para
os grandes centros urbanos, onde tipicamente locali-
zam-se as universidades", afirma Vadas, que viveu du-
rante 27 anos nos Estados Unidos, onde passou por ins-
tituições como a Santa Monica e Monterey Community
College e Los Angeles City College. "Com isso, ganham
os alunos, que não precisam viajar quilômetros de dis-
tância todos os dias ou se mudar para as grandes cida-
des a fim de estudar, e também as comunidades, que,
com a manutenção do seu capital intelectual, podem

valorizar a região e conduzir seu crescimento econô-
mico e social de forma auto-sustentável", diz.

Credenciado como professor pela Califórnia
Association of Community Colleges, Vadas considera que
a grande variedade na oferta de programas, em função
das demandas locais, garante ainda a cada região a opor-
tunidade de desenvolver-se no contexto das suas neces-
sidades específicas. Ele aponta também como positivo o
fato de que todas as disciplinas são oferecidas no sistema
de créditos. Assim, o aluno não precisa "comprar" o cur-
so como um pacote fechado. "Os currículos são abertos,
com um grande número de disciplinas eletivas e optativas,
refletindo uma visão de respeito à capacidade do aluno
de formatar seu próprio itinerário educacional. Essa fle-
xibilidade lhe permite estudar na velocidade de seu inte-
resse e de sua disponibilidade financeira ou de tempo",
diz o diretor-geral da Uneb. "Fazendo uma analogia, é
comida por quilo, e não prato feito."

OFERTA COM RESTRIÇÕES

De acordo com Paulo Vadas, a Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) já permite a adoção desse modelo no Brasil, sem
que haja a necessidade de uma reforma legal. Com al-
gum investimento, parcerias e articulações com faculda-
des tradicionais e universidades, além de respeito às ne-

Objetivos desse sistema
As community colleges são instituições de en-

sino com várias funções:

>> Possibilitar ao aluno que queira entrar em

uma universidade cursar os dois primeiros

anos na própria região onde reside.

>> Oferecer cursos de complementação de

estudos ou de formação específica no in-

tuito de capacitar profissionais a desem-

penhar funções técnicas em demanda nas

suas comunidades. :

>> Oferecer disciplinas de extensão de inte-

resse específico do aluno.

>> Complementar os estudos universitários do

aluno, principalmente nos meses de férias.

>> Ser uma espécie de "cursinho" para alunos

interessados em entrar nas universidades,

preparando-os com disciplinas de reforço.
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Formação

Muitas escolas de ensino
médio, em centenas de
cidades do país, poderiam
ter seus espaços aproveitados

cessidades educacionais regionais, seria então possível
viabilizá-lo. "A vantagem começaria pela interiorização
do ensino superior pelo Brasil afora. Muitas escolas de
ensino médio, em centenas de cidades do interior do país,
que atualmente ficam ociosas no período da noite, po-

deriam ter seus espaços aproveitados de imediato, bas-
tando que as faculdades e universidades deslocassem al-
guns professores para essas comunidades", avalia.

Para a implantação do sistema, no entanto, o dire-
tor-geral da Uneb afirma que a Resolução n° l, de 27
de janeiro de 1999, que regulamentou os cursos
seqüenciais, precisaria ser modificada. "É necessário
desatrelar os seqüenciais do contexto dos cursos de
graduação e permitir o acesso mesmo àqueles que não
concluíram o ensino médio", diz. Essa era, segundo ele,
a intenção original do senador Darcy Ribeiro, que con-
cebeu o conceito de cursos seqüenciais. "Infelizmen-
te, por falta de uma análise mais profunda sobre as
community colleges, as portarias n° 482, de 7 de abril

Livro avalia proposta
A idéia de oferecer cursos curtos
como os ministrados nas community
colleges não é nova em países da
América Latina. Na Venezuela, por
exemplo, a cópia do sistema ameri-
cano foi explícita, enquanto Chile e
Argentina adotaram algo parecido.
Nesses três países, aliás, cerca de
1/3 das matrículas está concentrada
nos cursos curtos, com seus varia-
dos nomes. Já no Brasil, onde se
pôde notar algum empenho em se-
guir o modelo americano na década
de 70, o intento gorou e as dúvidas e o desconheci-
mento sobre as vantagens e desvantagens da ado-
ção do sistema parecem permanecer até hoje. Ape-
nas 3% das matrículas são feitas nos cursos
tecnológicos e seqüenciais - que, no país,
correspondem à idéia de cursos curtos.
Focado no assunto, o livro Community Colleges: a
Model for Latín América?, organizado por Cláudio de
Moura Castro e lançado este ano simultaneamente
nas versões em inglês e em espanhol, tem justamen-
te o compromisso de avaliar, de modo mais sistemáti-
co, como desembarcou e o que aconteceu com essa
idéia nesta parte do continente. Inspirado no seminá-
rio promovido pelo Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID) em parceria com a Universidade de
Harvard, o livro explora as possibilidades de como
esse modelo pode contribuir para enfrentar os gran-
des desafios apresentados na região: uma demanda

cada vez maior e mais heterogênea, a
falta de opções de mobilidade em al-
ternativa social para o ingresso nas
universidades tradicionais e a necessi-
dade de um currículo mais relevante
que enfatize conhecimentos e habilida-
des mais bem sintonizadas com as ne-
cessidades do mercado de trabalho.
"É uma leitura das community

colleges feita com rigor analítico por
olhos latinos, pensando nas socieda-
des latino-americanas, com suas cul-
turas e vieses", ressalta Castro. A

obra procura facilitar a discussão de temas como
financiamento, investimentos, normas regulatórias
e incentivos. Entre outros aspectos, o livro trata de
questões como:
• Fontes de financiamento;
• Mobilidade social;
• Passagem para os cursos de quatro anos;
• Inovações no ensino.

50 Estados, 50 modelos
Uma vez que não existe um controle federal dos
community colleges, os Estados adotam sua própria
legislação para o funcionamento e também não existe
um sistema único de financiamento. Na verdade, os
formatos variam intensamente nos 50 Estados e, em
alguns casos, até dentro dos próprios Estados.
A publicação em português ainda não tem data
prevista.
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de 2000, e n° 514, de 22 de março de 2001, restringi-
ram as possibilidades de oferta ampla dessa modali-
dade de cursos, diluindo seu valor", critica.

Na opinião de Castro, porém, a viabilidade ou não
da adoção de um sistema como o das community
colleges no Brasil depende essencialmente da inter-
pretação que se faça do conceito. "Criar uma insti-
tuição que ofereça um vastíssimo menu de cursos
capaz de atender inclusive à multiplicidade de de-
mandas de uma população mais madura (da terceira
idade) - que é o que acontece no modelo americano
- não parece uma meta realista para o Estado brasi-
leiro na atualidade", pondera, considerando a neces-
sidade de dinheiro público para subsidiar grande par-
te desses estudantes. "Mas, se usarmos o termo ape-
nas para designar uma graduação mais curta, a idéia
é mais do que viável, até porque o sistema privado
sente hoje na pele as restrições orçamentárias dos seus
alunos. Visto por esse ângulo, portanto, portas estão
abertas para uma expansão privada dos cursos
seqüenciais e dos tecnológicos."

A questão principal, conforme Castro, é que tais
cursos - que miram em competências muito mais prá-
ticas e específicas do que em um curso universitário -
não devem ser entendidos como um encurtamento
para os quatro anos de graduação, mas sim como uma
extensão do ensino médio, para quem visa principal-
mente à formação profissional. "São cursos voltados a
ensinar a fazer o que é necessário para que o cidadão
seja produtivo nas ocupações de maior taxa de cresci-

Moura Castro: portas abertas para expansão de seqüenciais

mento em todas as economias modernas. E, nesse caso,
fazer uma compactação de um curso de quatro anos é
a sentença de morte, já que acaba sendo falho tanto
do ponto de vista da prática quanto pelo lado teóri-
co", alerta.

Já o ex-ministro da Educação Eduardo Portella, pro-
fessor emérito da Universidade Federal do Rio de Janei-
ro e presidente da Organização para o Desenvolvimento
da Ciência e Cultura (Ordecc), afirmou que as estatísti-
cas preocupam quando se avalia a democratização do
ensino no país. "Mesmo com a explosão demográfica do
ensino superior privado, os últimos censos indicam que
não houve aumento do contingente de alunos de seg-
mentos sociais mais baixos", constata. •

Ingresso no mercado
De acordo com Garabed Kenchian, diretor-geral
do Centro de Educação Federal Tecnológica
(Cefet) de São Paulo, o modelo de educação
profissionalizante adotado nessas instituições, as-
sim como nos Centros de Educação Tecnológicas
(CETs), surgiu no Brasil para ocupar, de certo
modo, um espaço que, no exterior, é preenchido
pelos community colleges. "Cada sistema com
suas peculiaridades, porém com o mesmo objeti-
vo de propiciar aos alunos as técnicas, competên-
cias e habilidades que possibilitem o rápido ingres-
so no mercado de trabalho, sem perder de vista o
desenvolvimento de uma visão crítica, necessária
para a formação do cidadão", enfatiza.
Aliás, o Decreto n° 2.208, de 1997, conforme
Kenchian, regulamentou a educação profissio-

nalizante no país em três níveis distintos. Um deles
é o de cursos livres de curta duração, para forma-
ção básica, que dão direito ao aluno de receber cer-
tificado de qualificação. O outro é o de cursos téc-
nicos, que podem levar de um a dois anos, com
emissão de diploma. Já os cursos tecnológicos são
considerados como superior pleno e conferem ao
aluno o diploma de tecnólogo após dois ou três anos
de estudo. "A proposta do decreto é que o ensino
técnico e o tecnológico sejam estruturados de for-
ma modular, possibilitando que, a cada ano de es-
tudo, os alunos recebam um certificado. Não exis-
te, porém, a possibilidade de o aluno montar seu
curso a partir de um menu de disciplinas, como
acontece nas communíty colleges americanas, por-
que é um método difícil de operacionatizar", diz.
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