




os 27 milhões de jovens brasileiros entre
18 e 24 anos, apenas cerca de 4 milhões
estão inseridos no sistema de educação
superior, um índice de apenas 14%. Os

dados não são novos, mas o índice continua atual e pe-
queno, a despeito da expansão do ensino superior par-
ticular e da intenção do governo federal em fazer esse
percentual saltar para 30%, até 2010, com a criação de
novas universidades e vagas no ensino público. Enquan-
to isso, nas escolas privadas sobram vagas - a média
nacional de ociosidade supera os 40%. O gargalo, para
esses mais de 20 milhões de jovens, é a exígua capacida-
de econômica aliada às condições inadequadas da edu-
cação infantil, fundamental e média a que tiveram aces-
so. Hoje, instituições privadas e também públicas con-
centram esforços em traçar caminhos de inclusão para
a faixa da população formada por jovens de baixa ren-
da. A tarefa, que não é simples, vem exigindo uma revi-
são de paradigmas na universidade, entre os muros das
escolas. E isso já vem acontecendo.

É uma revolução lenta e silenciosa esta que vem
sendo arquitetada nos corredores das universidades
privadas brasileiras consideradas populares. Uma re-
volução do papel da universidade na formação do es-
tudante e do cidadão. Se pouco tempo atrás vigorava
a idéia de que, para chegar à universidade, o aluno de-

Priscila, da Radial: público da faculdade é formado
por estudantes com defasagem na formação básica

veria ter um piso mínimo de conhecimento, hoje a vi-
são mudou. Especialmente por uma questão de so-
brevivência no mercado, as escolas passaram a aceitar
o desafio de fazer o aluno aprender a aprender, adqui-
rir bagagem cultural básica, repassar conteúdos míni-
mos perdidos, além, claro, de se especializar como pro-
fissional. "Não adianta o professor reclamar do aluno,
porque é este que temos. Claro que o fato de o aluno
ser egresso de uma escola básica ruim gera uma dife-
rença no padrão do aluno com o qual o professor es-
tava acostumado. Mas a presença dele na universida-
de, que antes era exceção, hoje é regra", analisa José
Augusto Peres, pró-reitor acadêmico do Campus
Memorial da Uninove.

Ávido por alunos, o ensino superior privado sele-
ciona com menos rigor os candidatos e aceita todos
aqueles que tiverem interesse em estudar e condições
para fazê-lo. O que poderia parecer pejorativo, tempos
atrás, hoje é encarado como uma oportunidade de o
aluno de baixa renda seguir os estudos. E a escola se
compromete a olhar para esse aluno sabendo das defa-
sagens na formação e procurando vencê-las. Para isso,
as escolas inventaram diversos mecanismos para fazer
com que esse aluno possa acompanhar um curso de gra-
duação, a despeito dos atrasos. De modo que as insti-
tuições de ensino passaram a tratar este processo de
abertura das portas, aliado a novas metodologias, como
uma estratégia de inclusão dos alunos da população das
classes sociais C, D ou até E.

VENCER A DEFASAGEM

As Faculdades Radial, de São Paulo, trabalham jus-
tamente com esse perfil socioeconômico. O foco
institucional são as classes C e D; a classe E é considera-
da de difícil acesso, pela falta de recursos para adquirir
materiais ou mesmo pagar pelo transporte. Na insti-
tuição, nos últimos anos, o perfil econômico dos in-
gressos vem caindo, o que mostra que a instituição vem
conseguindo atingir o público almejado. Em 2003,27%
dos ingressantes tinham renda própria de até três salá-
rios-mínimos. Em 2005, passou para 46% dos nossos
alunos. Em 2003, 60% tinham até seis salários-míni-
mos como renda familiar. Em 2005, esse percentual su-
biu para 76%.

A instituição também mapeou, nos últimos anos,
o perfil acadêmico do seu aluno. Dos 9 mil alunos
que tem, 21% fizeram cursos técnicos em vez do en-
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sino médio regular, 14% vieram de
supletivos e apenas 65% vieram de
ensino médio tradicional, sendo que
70% são egressos de escolas públicas.
A faixa etária média também é mais
alta do que normalmente se encon-
tra em escolas particulares que aten-
dem especialmente o público de clas-
ses sociais A e B. Na Radial, a média
de idade dos estudantes é de 29 anos.
"Os dados mostram que parcela sig-
nificativa está afastada da escola há
muito tempo e que muitos estudaram
em escolas que lhes deram formação
acadêmica ruim ou insuficiente. Por
isso, muitos têm defasagens anterio-
res sérias. Mas isso não é problema
só dele, é da universidade", diz

Manso, da Uniban: cursos
superiores a partir de R$ 289

Priscila Simões, diretora da Radial.
Diante do diagnóstico, a instituição
traçou programas metodológicos
para fazer o aluno se superar e atin-
gir o nível acadêmico universitário.

Para suprir essas carências, a escola
desenvolveu um programa de ca-
pacitação docente, chamado de Proje-
to Multiplicadores, pelo qual todo pro-
fessor da casa tem que passar. O pro-
grama, que existe desde 2003, ensina o
professor a lidar com as características
desse aluno. "Precisamos que o profes-
sor ajude a construir a autonomia des-
te aluno, que é alguém que não tem in-
timidade com o livro, que não sabe
pesquisar na biblioteca sozinho, que
não tem computador em casa. É dife-
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Peres, da Uninove: "Não adianta
o professor reclamar do aluno"

rente do aluno da USP, que teve
boas escolas e está acostumado com
o conhecimento", diz Priscila.

A Radial também investe em
oficinas com conteúdo acadêmico
para promover o nivelamento dos
alunos em áreas como português e
matemática. "É o nivelamento por
cima", conta Priscila. Outras esco-
las também estão empenhadas em
oferecer cursos de nivelamento,
para eliminar as dificuldades acu-
muladas no ensino fundamental ou
médio. A Uninove, também de São
Paulo, por exemplo, oferece cursos
que podem ser feitos à noite ou aos
sábados, na faculdade, ou mesmo
a distância. É um pacote de cerca
de 30 horas de atividades para res-
gatar conteúdos elementares, que
são essenciais para alunos de qual-
quer área. "Quem vem do ensino
público geralmente tem um prepa-
ro muito ruim. Mesmo não sendo obrigatórios, os cur-
sos despertam o interesse dos alunos, porque eles sa-
bem que precisam correr atrás do tempo perdido", diz
José Augusto Peres.

Outra iniciativa da Uninove é investir no Núcleo
de Estágio, que quer inserir os alunos nas suas áreas
de especialização acadêmica. Em junho deste ano, es-

tavam em vigor 18 mil contratos de estágio de alunos
da escola, o que representa um universo de 40% do
total. Caso o aluno não se adapte ao estágio, não goste
da área ou encontre dificuldades, também existe um
grupo de orientação vocacional e apoio psicológico à
disposição na escola. "Porque Direito, Medicina, Ad-
ministração tem em todo lugar. Bons professores tam-

bém. A diferença da instituição é
fazer o aluno se sentir na segunda
casa, amparado", diz.

A Univercidade é outra insti-
tuição de ensino superior que le-
vou a sério esta proposta de aten-
der as classes de baixa renda. O
centro universitário carioca fez
uma reforma curricular para su-
prir as necessidades desses alunos,
uma vez que 80% deles perten-
cem às classes socioeconômicas
menos favorecidas. "Tivemos de
adaptar o modelo tradicional
vindo da universidade pública
para esta nova realidade. Porque
só aqui, neste segmento da insti-
tuição privada, ocorre o confron-
to entre o modelo clássico de pro-
fessor e a grande quantidade de
alunos com deficiência de forma-
ção. Confronto que é fruto dessa
absorção de alunos que a univer-

sidade privada ainda ignora", diz Fernando Padovani,
pró-reitor acadêmico da Univercidade.

Com o novo currículo, aprovado no ano passado,
alguns cursos, como Administração, Engenharia e
Informática, passaram a contar com disciplinas de con-
teúdos básicos, próprios do ensino médio, chamadas
de "matemática zero", "algoritmo zero" e "física zero".
Também são oferecidas oficinas para produção de tex-
to, cursos de reforço de idiomas, além de conteúdo de
seis disciplinas disponíveis na internet e estrutura para
solução de dúvidas por e-mail.

O Instituto Superior de Educação de São Paulo,
conhecido por Instituto Singularidades, encontrou
como solução a implantação de um sistema de plan-
tões individuais, ministrados pelos próprios profes-
sores que, a cada semana, ficam à disposição por uma
hora para cada turma. "Tratamos as dificuldades dos
nossos alunos como um problema a ser solucionado
por nós. Isso é uma missão curricular", avalia Gisela
Wajskop, diretora da faculdade que forma profissio-
nais no curso normal superior.

Segundo Gisela, a inclusão da população de baixa
renda na graduação deve ser encarada não somente
como um problema financeiro dos alunos, a ser resol-
vido apenas com uma política de preços baixos ou bol-
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sas estudantis, mas como um pro-
blema cultural. "Não basta baixar
preços e fazer um supermercado
popular da educação. Para esse
perfil de estudante, que sofre com
educação básica ruim, falta tradi-
ção escolar, o que significa falta de
disciplina, de respeito à hierar-
quia, de compreensão da função
do saber e de responsabilidade
com os trabalhos que faz. Temos
que ensinar tudo isso na gradua-
ção porque eles não aprenderam
antes", analisa.

BOLSAS E
PREÇOS BAIXOS

Ao lado do apoio pedagógico,
há escolas que aplicam esforços
para conseguir bolsas de estudos
para os alunos. O Instituto Singu-
laridades é um dos que investem
em parcerias para subsidiar os estudos de 70% dos 240
alunos, que pagariam R$ 640 de mensalidade na esco-
la. Para isso, a instituição participa de programas como

Cunha, da Unesco: inclusão das
classes C, D e E é necessidade social

o Escola da Família, do governo
do Estado de São Paulo, o ProUni,
do governo federal, além de man-
ter acordos com a iniciativa pri-
vada e organizações não-governa-
mentais, como o Projeto Casulo,
a Fundação Obra do Berço e a
Rede Corrente Viva. "A institui-
ção entra com parte do desconto
e o parceiro com outra parte. Bus-
camos isso porque sabemos que
nossa missão era atender esse pú-
blico, de baixa renda, que deve vi-
rar um professor de qualidade e
com boa auto-estima", diz Gisela.

Além de aderir a programas de
subsídios governamentais, a Unisa
criou um projeto próprio de bol-
sas para alunos de baixa renda, o
Prounisa. A idéia é abrir um pro-
cesso seletivo para preencher as va-
gas remanescentes da instituição,
com descontos de 50% sobre a

mensalidade. Os alunos são avaliados com critério si-
milar ao do ProUni: comprovação de baixa renda e par-
ticipação no Enem. "Classificamos os alunos com base

A Universidade de São Paulo desenvolveu um progra-

ma de inclusão para tentar superar a elitização no en-

sino superior. Para que a educação secundária seja

aprimorada, professores do ensino médio das escolas

públicas passarão por cursos de qualificação na DSP

para superar deficiências. A expectativa é que, assim,

os professores secundaristas possam ajudar seus alu-

nos a chegar na universidade pública.

Outra ação será a oferta, pelas faculdades da DSP, de

cursinhos ministrados pelos universitários aos alunos

de escolas públicas. A terceira proposta, e que provo-

cará um impacto mais imediato, é a criação de um cré-

dito de 3% nas notas do vestibular de alunos que estu-

daram todo o ensino médio em escolas públicas. "Da-

queles que entram no vestibular da USP, apenas 20%

vêm da escola pública. Com esse bônus somado, esse

índice de aprovados sobe para 30%", diz Marcos

Boulos, membro do Conselho Universitário da USP e

diretor clínico do Hospital das Clínicas. O projeto pas-

sará a vigorar já no vestibular de 2007. "Com isso, não

resolvemos o problema da exclusão, mas apontamos

uma direção e encaramos as diferenças", diz Boulos,

que informa que a USP não criará cotas étnicas.

Para o Ministério da Educação, a iniciativa da USP, assim

como das universidades particulares que querem contri-

buir para o acesso e a permanência dos estudantes de

baixa renda na graduação, é louvável. "É necessário que

as universidades públicas invistam na inclusão do aluno

e façam esse acompanhamento do desempenho dele.

Porque o problema não está em como o aluno entra na

universidade, mas em como ele sai dela para o mundo",

diz André Lázaro, secretário executivo adjunto do MEC,

Ensino Superior 33

Text Box
  



na nota do Enem. E quem foi mal
nesse exame tem a chance de fazer
outra prova de seleção", diz Denise
Tofik, diretora acadêmico-pedagó-
gica da instituição.

Também há a guerra por pre-
ços. A universidade que optou
pela declarada queda nos valores
das mensalidades como uma al-
ternativa para alcançar o público
das classes C, D e E é a Uniban.
Tendo isso em vista, a partir de
2004, a universidade resolveu en-
xugar custos, especialmente ad-
ministrativos. Terceirizou pessoal
e demitiu um certo contingente
para conseguir baixar as mensa-
lidades. Em 2005, lançou uma
campanha para conquistar alunos
desta faixa social. "Fizemos toda
uma mídia para atingir as classes
mais baixas e nos preocupamos
em criar campi, nestes últimos
anos, em áreas da cidade onde es-
sas pessoas estão localizadas,
como Campo Limpo", diz Wan-
derlei Manso, coordenador de planejamento da pró-
reitoria acadêmica da Uniban, escola que cobra R$
289 como mensalidade de cursos de Turismo e
Processamento de Dados e que, assim, consegue man-
ter índice médio de inadimplência de 12%, conside-
rado baixo.

TECNOLÓGICOS

O ensino superior vem apostando nos cursos
tecnológicos, cada vez com mais intensidade, para
atender um público que quer ou precisa fazer cur-
sos mais rápidos e com especialização bastante
focada. Esse tipo de curso começou a ser ministra-
do no Brasil, na década de 70, quando a formação
de mão-de-obra especializada passou a ser urgente,
em razão do boom econômico nacional. Esses cur-
sos foram interrompidos na década de 80 e, nos úl-
timos seis anos, voltaram com força renovada. "O
mercado já reconhece os cursos tecnológicos na
hora de contratar, o conhecimento é rapidamente
aplicado no trabalho e o investimento do aluno é

Padovani, da Univercidade: escolas
ainda ignoram as classes mais baixas

menor, em função da curta dura-
ção. Daí o sucesso do sistema", diz
José Augusto Peres, da Uninove,
instituição que tem 37% de seus
50 mil alunos distribuídos em 26
cursos de tecnologia.

Na Radial, 60% dos alunos es-
tão concentrados nos cursos tec-
nológicos. "Eles são especialmente
atraentes para quem já está no
mercado de trabalho e tem baixo
potencial de investimento", diz
Priscila Simões.

Esse tipo de curso hoje tem a
aprovação de estudiosos da edu-
cação como alternativa para pro-
mover o ingresso dos grupos com
menor poder econômico no en-
sino superior. Até os acadêmicos
mais tradicionais hoje não tem o
olhar tão reticente sobre os cur-
sos tecnológicos. "Cursos tecno-
lógicos são feitos por necessida-
de de mercado, de uma mão-de-
obra rápida, com formação não
muito humanista. Mas isso não

significa que sejam ruins, porque há nichos interes-
santes para os quais podem contribuir. É melhor ter
isso do que nada", diz José Dias Sobrinho, professor
aposentado da Faculdade de Educação da Unicamp,
atualmente consultor de educação.

Até mesmo as entidades internacionais que tanto
discutem a respeito da qualidade da educação incenti-
vam a formação de tecnólogos. "Esta não pode ser vista
como uma escolha de menor qualidade ou feita para se
oferecer aos pobres. Preenche uma necessidade social
para a qual o nível médio é pouco, e superior, muito",
diz Célio da Cunha, assessor para assuntos educacio-
nais da Unesco no Brasil. Para Cunha, "os cursos rápi-
dos também são uma via para uma reciclagem dos pro-
fissionais já formados e em atividade ou para quem quer
mudar de área".

Também nessa linha de raciocínio vai o Minis-
tério da Educação, que enxerga os cursos
tecnológicos como uma maneira de ter acesso à edu-
cação permanente. "Os tecnólogos são uma porta
de acesso a um nível educacional mais elevado, e
não o fim dos estudos em graduação. São uma opor-
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tunidade para começar a jornada
de educação ao longo da vida", diz
André Lázaro, secretário executi-
vo adjunto do MEC.

PROMESSAS
DE CAMPANHA

Na Univercidade, cerca de 80%
dos estudantes são o primeiro mem-
bro da família a ingressar na univer-
sidade. Um cenário parecido se re-
pete em todas as outras universidades
ouvidas: Radial, Uninove, Uniban,
Unisa e Instituto Singularidades, em
que a maioria dos alunos também é
o primeiro representante da família
no cenário acadêmico. "Isso signifi-
ca que ele chega com grande expec-
tativa de aprender e conseguir me-
lhores postos de trabalho. A univer-
sidade é garantia de ascensão social,
ainda que seja uma mobilidade en-
tre os postos intermediários na hie-
rarquia ou a conquista da capacida-
de de passar em concursos públicos",
diz Padovani, da Univercidade.

Priscila Simões diz que a correlação entre os anos
de estudo e a empregabilidade e a renda vale para esse
público de baixa renda. "A universidade não está ven-
dendo ilusão. Os índices de desemprego aumentam na
faixa de quem tem menos anos de escolaridade. Para
estes, as chances são cada vez menores", diz.

Outros estudiosos, no entanto, preferem precaver
os alunos quanto à dificuldade de encontrar melhores
postos de trabalho, mesmo para os universitários. "A
universidade não garante melhores postos de trabalho.
Hoje ela só pode prometer a formação para o profissio-
nal exercer suas atividades com qualidade, visto que já
é comum encontrar advogado que vira secretário", diz
Marcos Boulos, membro do Conselho Universitário da
Universidade de São Paulo (USP).

O economista Mareio Pochmann é ainda mais ácido
na avaliação. Segundo Pochmann, especialista em análises
do mercado de trabalho, "não há correlação entre educa-
ção e trabalho". "Quem determina a empregabilidade é o
desempenho da economia, que deve praticar uma política
em que são criadas vagas que valorizam a qualificação da

Denise, da Unisa: redução de preço
para conquistar mais alunos

mão-de-obra. É o contrário do que
vem ocorrendo aqui", diz o econo-
mista. Para Pochmann, ao passo
que a população se esforça para ele-
var a escolaridade, a economia
apresenta um desempenho "me-
díocre, com resultados insatisfató-
rios". "Vêm aumentando os índices
de quem tem escolaridade estar de-
sempregado. Nesse cenário, a popu-
lação pobre e universitária tem me-
nos chances de competir, porque
com alto desemprego e mais esco-
laridade da população, aumenta
como requisito de contratação os
critérios subjetivos", diz.

Independentemente das chan-
ces que a macroeconomia e o mer-
cado de trabalho garantem à po-
pulação, hoje esta camada especí-
fica da universidade privada ten-
ta fazer seu papel de educadora e
se adequar ao perfil de aluno que
lhe cabe. Para isso, segundo Célio
da Cunha, da Unesco, as escolas
vêm criando uma nova "pedago-

gia da inclusão". "Esse sonho das camadas populares de
cursar uma universidade tem implicações meto-
dológicas e na postura do professor universitário dessa
clientela. A despeito de qualquer dificuldade, a missão
da escola é fazer essa clientela progredir. Com ajuda,

esses alunos podem vencer essa luta histórica." Para
Lázaro, do MEC, "não se pode responsabilizar a uni-
versidade por tudo, já que o cenário de crescimento da
economia é ainda tímido. No entanto, se a educação
sozinha não fará nada, também sem ela nenhum cená-
rio social é capaz de avançar."
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