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GRADUAÇÃO

Em 2000, eram 12 cursos; hoje são
116. Há dez vezes mais estudantes
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Excluídosdauniversidade,
pobrescontinuarãopobres

APOSTA-Branco,de28anos,desistiudaArquiteturaecursaGestãoAmbientalnaUSPLeste: ‘Omercadoestácarentedeprofissionais’

EDUCAÇÃO

Pesquisa dos EUAmostra quemobilidade social deve ficar mais difícil

Renata Cafardo

O que era interesse de poucos
virou preocupação de muitos e
a área ambiental deixou de ser
especialidade para se tornar
curso de graduação. Desde o
ano 2000, o crescimento nonú-
mero de cursos com esse perfil
noPaís foide822%.Aquantida-
de de alunos pulou de cerca de
mil para mais de 10 mil nesse
período. E os formandos em
buscade emprego emáreas co-
mo Gestão Ambiental, Contro-
leAmbientaleSaneamentoAm-
biental, que sequer existiam há
oito anos, já passamdos 2.200.
“Nosúltimosanos surgiram

leis para fiscalizaçõesmais efi-
cazes,quefizeramcomqueem-
presas criassem áreas demeio
ambiente. Além disso, cresceu
adiscussãonamídiasobredes-
matamento,poluição, etc.”, diz
a coordenadora do curso de
GestãoemTecnologiaeSanea-
mento Ambiental da Universi-
dade Estadual de Campinas
(Unicamp), Maria Aparecida
CarvalhoMedeiros. “Essecon-
juntodefatorespedequeopro-
fissional seja bem formado”,
completa.
Segundo o levantamento do

Ministério da Educação
(MEC), feito a pedido do Esta-
do, as vagas em vestibulares
em11cursosdaáreacresceram
mais de 1.000%desde 2000.Os
números mais recentes são de
2006 e mostram 8.377 vagas
em universidades públicas e
particulares no País. Em 2000,
eram732.
Muitos dos cursos ambien-

tais surgiram dentro da nova
modalidade de graduação, os
cursos tecnológicos, com for-
mação mais rápida (emmenos
de quatro anos), menos acadê-
mica e voltada para o mercado
detrabalho.Alémdacriaçãode
novos cursos, os que já exis-
tiam foram reestruturados e
até mudaram de nome para
atender as demandas ambien-
tais recentes.
Umexemplo é amodalidade

de Saneamento Básico que, se-
gundoosnúmerosdoMEC,não
aumentou o número de cursos
entre 2000 e 2006 e teve queda
de81%nasmatrículas.Enquan-
to isso, Saneamento Ambien-
tal, que tinha só um curso no
País em 2001, agora temnove e
as vagas cresceram quase
300%.“Aáreadeambientemos-
trou desafios que o País nem
imaginava”, diz o secretário do
Ensino Superior do MEC, Ro-
naldoMota.
“Surgiuumaconsciênciaam-

biental no mundo todo. Perce-
beu-sequeéumaquestãodeso-
brevivência”, explica a coorde-
nadora do curso deEcologia da
Universidade Estadual Paulis-
ta (Unesp), Maria Christina de
MelloAmorozo.Ocurso,criado
nosanos70,foiprimeirodoBra-
sil na área. Ela explica que, ao
longo das décadas, a produção
científica fez com que alguns
fundamentos mudassem e o
currículo do curso tivesse de
ser adaptado. “No passado, ha-
via uma grande preocupação
de que a explosão demográfica
prejudicariamuito o ambiente.
Hoje, já se percebe que mesmo

que parassem de nascer pes-
soas os problemas da ecologia
não estariam resolvidos”, diz.

MULTIDISCIPLINAR
O meio ambiente é uma área
multidisciplinar e até por isso

ficou por muito tempo restrito
aos programas de pós-gradua-
ção–procuradosprincipalmen-
te por engenheiros, biólogos e
químicos.Hoje,osnovoscursos
incluemdisciplinasdequímica,
biologia, física, direito, econo-

mia, cartografia e responsabili-
dade social. “O aluno pode tra-
balhar em diversas áreas, em
ONGs, empresas, fazendo rela-
tórios de impacto ambiental ou
como gestores de políticas de
meioambiente”,dizovice-coor-

denador do curso de Gestão
Ambiental da unidade na zona
leste da Universidade de São
Paulo (USPLeste),PauloSinis-
glli.
O curso forma sua primeira
turma de 60 alunos neste ano.
Desde que foi criado é um dos
mais concorridos na nova uni-
dadedaUSP.Oestudantedo3º
ano Evandro Branco, de 28
anos, acredita em ummercado
de trabalho promissor. Já for-
mado em Arquitetura, ele op-
tou por cursar GestãoAmbien-
tal e acha que a remuneração
financeira será melhor. “Há
muitos técnicos em meio am-
biente.Omercado está carente
de profissionais com gradua-
ção na área”, diz.
Um potencial empregador
dessesformandos,opresidente
da Companhia de Tecnologia
deSaneamentoAmbiental (Ce-
tesb), Fernando Rei, acredita
que a profusão de cursos é ain-
da maior que a necessidade do
mercado. Ele conta que o que
tem crescido são postos de tra-
balho júnior,comsaláriosentre
R$ 1.000eR$2.500. “Ainda fal-
tamuitagentequalificada, com
experiência. Só os cursos de
graduação não conseguem for-
mar esse profissional.” ●

ENSINOSUPERIOR

Erik Eckholm
THE NEW YORK TIMES

A falta de oportunidade de in-
gressarnauniversidadetemdi-
minuído as chances de ascen-
são social de latinos e negros
pobresnosEstadosUnidos,diz
um estudo divulgado na sema-
na passada. Os autores da pes-
quisa, feita por acadêmicos da
Brookings Institution, uma
ONGdeWashingtonquetraba-
lha com políticas públicas, ad-
vertemqueacrescentedispari-
dade em relação à educação de
nível superior entre ricos e po-
breseentrebrancoseminorias
logopoderáresultaremproble-
mas para as famílias de menor
poder aquisitivo.
“A crescente disparidade
nos níveis educacionais entre
gruposraciaisederenda,prin-
cipalmente no que diz respeito
àformaçãouniversitária,dimi-
nuirá as chances de mobilida-
de no futuro”, disse Ron
Haskins,umex-funcionáriore-
publicanodealtoescalão,espe-

cialista em bem-estar social e
responsável pela área educa-
cional do estudo.
Há,porém,algumasboasno-
tícias.Apesquisaressaltaopa-
pel poderoso que a universida-
de pode exercer namelhorada
situação de vida. Uma pessoa
de uma família inserida na
quintaparte inferiordapirâmi-
de social que adquire um grau
universitário tem19%dechan-
ces de ingressar no quinto su-
periordapirâmidesocialnavi-
da adulta e 62% de chances de
ingressar na classe média ou
acima.
Nos últimos anos, 11% dos fi-
lhos das famílias mais pobres
graduaram-se no ensino supe-
rior, enquanto essa porcenta-
gem foi de 53% entre os filhos
das famíliasmais ricas.
“O sonho americano da
oportunidade está vivo, mas
desgastado”, disse Isabel Sa-
whill, co-autora do relatório
denominado Getting Ahead or
LosingGround:Mobility inAme-
rica. (Avançar ou Perder Ter-

reno: Mobilidade nos Estados
Unidos).
“O sonho ainda está vivo pa-
ra os imigrantes, mas bem es-
farrapado para os afro-ameri-
canos”, opinou Sawhill, uma
economista que já trabalhou
com orçamento no governo
BillClinton. “Eleestámaisvivo
para pessoas da classe média
do que para aqueles que ocu-
pam a base inferior da pirâmi-
de social.”

ACOMPANHAMENTO
Orelatórioeosestudosplaneja-
dos constituem a tentativa
mais abrangente de examinar
a mobilidade entre gerações,
diz John E. Morton, da ONG
PewCharitableTrusts, quepa-
trocina e gerencia o projeto. O
estudo tem por base um levan-
tamentofinanciadopelogover-
no norte-americano e levado a
cabo pela Universidade de Mi-
chigan,queacompanhoumilha-
res de famílias desde o fim da
década de 1960.
Um capítulo do relatório di-

vulgadonoanopassadoencon-
trou evidências assustadoras
de que a maioria das crianças
negrasnascidasdepaisdeclas-
semédiaquandose tornaadul-
ta acaba tendo rendimentos
mais baixos. O estudo também
mostrou que quase metade
das crianças negras de classe
média está posicionada no
quinto inferior dapirâmide so-

cial; o mesmo ocorre com ape-
nas16%dosfilhosdaclassemé-
dia branca.

LIBERAIS X CONSERVADORES
Os estudos patrocinados pela
Pew estão tendo continuidade
com o envolvimento de organi-
zações de pesquisa e acadêmi-
cos.Umoutrorelatório,quede-

ve ser publicado ainda neste
ano, conduzido pela Heritage
Foundation, instituição mais
conservadora, se concentrará
emexplicarastendênciasapre-
sentadas no atual relatório.
StuartButler,vice-presiden-
te de estudos econômicos da
Heritage Foundation, afirma
que “de fato, parece que agora
está mais difícil nos Estados
Unidosparaaspessoasqueocu-
pamapartemaisbaixadaesca-
la econômica ascender social-
mente do que no passado”.
Butleracrescentouqueoses-
pecialistas tendem a divergir
sobreosmotivose,comoconse-
qüência, sobre as políticas ne-
cessárias para melhorar a mo-
bilidade. Os acadêmicos con-
servadores tendem a culpar as
normas culturais e a desinte-
gração das famílias.
Já os de pensamentomais li-
beral enfatizammais amudan-
ça na estrutura econômica e a
necessidade do governo em
prover redesdeproteção e aju-
da às famílias pobres.
“É bem possível que tenha-
mosumaeconomia que recom-
pense determinadas caracte-
rísticas que geralmente são
passadasdepaispara filhosco-
moa importância daeducação,
o otimismo, a propensão para
trabalhar arduamente, o em-
preendedorismo e assim por
diante”, disse Butler.
Na medida em que a econo-
miarecompensaessascaracte-
rísticas, acrescentou ele, “a ex-
pectativa seria a de que os ren-

dimentos dos filhos acompa-
nhassemmais os de seus pais”,
completa. “A pequena fração
decriançaspobresqueconquis-
tamumgrau universitário ten-
de a ter seu status econômico
elevado”,mostra o estudo.
Maisdametadedascrianças
nascidas de pais com alto po-
deraquisitivo–aquelesqueper-
tencem ao quinto superior da
escala social – que concluem a
faculdade, continuam neste
grupo superior. Quase um em
cadaquatrocontinuanoquinto
superior,mesmosemterminar
seus estudos superiores.
Indicativos de programas
modelo mostram que a educa-
ção na primeira infância pode
ter benefícios duradouros, dis-
seHaskins.No entanto, ele cita
um programa governamental
que atende crianças economi-
camente desprivilegiadas com
foco especial naqueles em ida-
de pré-escolar, chamado Head
Start, que ainda não consegue
ter resultadosmuito amplos.
Alémdisso,disseele,osestu-
dosmostramquemuitascrian-
ças pobres, mas muito inteli-
gentes, não recebem um bom
aconselhamento para ingres-
sarnumafaculdadeousobreco-
mo receber bolsas de estudo.
Em outros casos, elas não têm
qualquer ajuda depois de in-
gressarem na universidade.
“Sefizéssemosmaisparaaju-
dá-las a concluir a faculdade”,
disse Haskins, “sem dúvida is-
so conseguiria melhorar a mo-
bilidade social”. ●
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VALERIA GONÇALVEZ/AE

Latinos e negros
sofremmais com
exclusão do que
brancos e asiáticos
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