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Eles estãomudando a cara do
ensino superior no País. Os
chamados universitários da
classe C trabalham para pa-
gar os estudos e demoram
anos para iniciar o curso de-
pois de concluir o ensino mé-
dio.Mas isso não importa: ba-
talhadores, valorizam o fato
de terem chegado à universi-
dade–atéporque,geralmente
sãoosprimeirosdesuafamília
a conseguir isso.
Dos5,9milhõesdeestudan-

tes de graduação no País,
31,4% têm renda familiar en-

tre 1 e 5 salários mínimos. O
número quase dobrou desde
2002,quandooporcentualera
de 16,2%. Isso tem ocorrido
graçasainiciativasoficiais,co-
mo políticas de cotas e o Pro-
gramaUniversidade paraTo-
dos (ProUni), mas também
por causa de universidades
queapostamnessepúblico,co-
brandomensalidadesbaixas –
que podem chegar aR$ 180.
O novo universitário brasi-

leirochamouaatençãodaopi-
niãopúblicanaesteiradocaso
deGeisyArruda, aluna deTu-
rismo que virou celebridade
após ter sido hostilizada, em
22 de outubro, pelos colegas
do câmpus da Uniban em São
Bernardo, ABC, por conta de

seu vestido curto. O episódio
provocou debates sobre os
prós e contras da populariza-
ção do ensino superior. Para
saberquemsãoessesestudan-
tes,oEstadão.edu fezumaen-
quete em quatro universida-
des (Uniban, Estácio UniRa-
dial,UninoveeUnip)econver-
sou com especialistas em pes-
quisa comuniversitários.
A consultoria Hoper, por

exemplo, traçou um panora-
ma do setor privado este ano
tendo como base 378 institui-
çõesdoPaís.Concluiuque, em
2012, os alunos das classes C e
Dserãoamaiorianasuniversi-
dades pagas, desbancando as
classes A e B. Entre 2004 e
2008, a participação da classe

C cresceu 53%e adaD, 95,3%.
“Em 1996, com a entrada em
vigordaLeideDiretrizeseBa-
ses, ficou menos burocrático
criar curso universitário. E as
classes C e D começaram a se
inserir”, afirma Ryon Braga,
presidente daHoper.
Portrásdessasestatísticas

estão universitários como Is-
rael da Luz Barbosa Gomes,
de20anos, umdos419mil bol-
sistas do ProUni. Israel cursa
o 5º semestre de Engenharia
ElétricanaEstácioUniRadial,
em Santo Amaro, zona sul de
São Paulo. Caçula de cinco fi-
lhos, tem pais semianalfabe-
tos. A mãe veio para a capital
paulistadoParaná,paratraba-
lhar como empregada domés-
tica quando tinha 15 anos. O
pai,mineiro,sofredehansenía-
se, e teve as pernas amputa-
daspor causa dodiabetes. Ex-
operário, vive de bicos.
“Foi por falta de oportuni-
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dade quemeus irmãos não es-
tudaram”,diz Israel, que sem-
pre fez escola pública e traba-
lha como estagiário num ban-
co. “Posso sair daUniRadial e
não trabalhar com engenha-
ria.Masestareifelizdetercur-
sado a universidade.”
“Enquanto o retorno espe-

radodouniversitáriodasclas-
ses A e B é ‘ter mais do que os
meuspaismederam’,odaclas-
se C é ‘ter o que os meus pais
não tiveram”, afirma Paulo
Seixas,daagênciadepesquisa
e marketing Namosca, que
acabou de concluir estudo
comparativo entre estudan-
tes das classes A, B eC.
Comoemgeralvemdeesco-

laspúblicas,essaturmadeuni-
versitários pioneiros se im-
pressiona com a infraestrutu-
ra. Em especial nas faculda-
des pagas, que investem em
quadras e grandes espaços de
convivência. “A infra nessas
escolas do tipo ‘Uni’ é muito
boa, chama a atenção”, diz
Caio Romano, da agência de
publicidade Mundo Universi-
tário. Quando fala em “Unis”,
Romanoserefereauniversida-
des que apostaram nesse pú-
blico das classes C e D, como
Estácio,Unip,UnibaneUnino-
ve. “Em geral, elas conhecem
bemseu público.”

Com200mil estudantes
matriculados em to-
dooPaís,aEstácio
de Sá, controla-
doradaUniRa-
dial, faz pes-
quisas anuais
comseusalu-
nos. Na últi-
ma, consta-
tou que 70%
deles ingres-
samnauniversi-
dade quatro anos

depois de formados
no ensinomédio.

“Virei exemplo.Aspessoas
daminhafamíliadizem:‘Sevo-
cê conseguiu, também vou fa-
zer’”, dizVanessaCastilho, de
30anos. Filhadeumpedreiro,
ela abandonoudois cursos de-
pois de passar no vestibular –
“nãotinhacondiçõesde fazer”
– até conseguir bolsa para es-
tudarMedicinanaUninoveda
Liberdade,centro.Vanessaes-
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táno2ºano,masdizquenãose
sente igual aos outros alunos
docurso,cujamensalidadesu-
pera R$ 3 mil. Preconceito?
“Se falar que tenho um ‘me-
lhor amigo’ na sala estarei
mentindo. Apesar disso, sem-
preme respeitaram.”
Os anos de espera servem

para juntar dinheiro ou estu-
darpara o vestibular. Caloura
doJornalismodaPUC-SP,Ál-
vara Bianca Teixeira, de 23,
tentoupor5anosoconcorrido
curso da USP. Estudava sozi-
nha, sem cursinho. “Meu foco
era total naUSP.” Insistiu até
descobrir que a PUC aceitava
oProUni. “Estar na faculdade
é amelhor coisa que já fiz.”
SegundooeconomistaMar-

celo Neri, da Fundação Getu-
lio Vargas, nem a crise do ano
passado afetou a participação
dos alunos da classe C e D na
universidade. “Em 1992 só
4,5%dapopulaçãopodiadizer
que frequentou ou frequenta
curso superior. Em 2008, o
porcentual é de 10,5%.”
Agora,odesafiodaclasseC

é ir além da graduação. José
MessiasSantos, de 21, faz Jor-
nalismo na Universidade do
Estado do Rio (Uerj), graças
às cotas raciais. “Se não fos-
sem elas eu não passaria.” Ele
conclui a graduação em de-
zembro e vai começar o mes-
trado. “Faço iniciaçãocientífi-
ca e issodespertouo interesse
pela área acadêmica.”
Messias também se orgu-

lhadenãosermaisaúnicapes-
soadafamíliaachegaraoensi-
nosuperior.Oirmãocaçulaen-
trou num curso de Informáti-
ca – desta vez, sem precisar
dascotas.● COLABORARAMTAINA-
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DepoisdocasodeGeisyArru-
da, aUnibanvirouumaespé-
cie de símbolo do conserva-
dorismo.Masoambienteper-
to do câmpus da Avenida
Rudge Ramos, São Bernar-
do, é igual a qualquer vizi-
nhança de universidade:
meiadúziadebares,comme-
sas cheias. “Um deles é de

lésbicas”, diz uma estudante.
No tal bar, amenos de 100me-
tros do prédio onde Geisy foi
hostilizada, garotas de mãos
dadasouvemrockaovivo.Algu-
mas trocambeijos.

Nas vielas que desembo-
camnummatagal,o“mangue”,
ocheirodemaconhaseconfun-
decomodapipocaedocachor-

ro-quente vendidos na calça-
da. Aluna de Comunicação,
Dayse Gargantini, de 22 anos,
acreditaque,seaUniban“sele-
cionasse melhor”, o episódio
de outubro não teria ocorrido.
“Não teria ela. Nem eles”, diz,
referindo-se a Geisy e seus al-
gozes. ● PAULO SALDAÑA, ESPE-

CIALPARAOESTADO
Fonte: Enquete Estadão.edu
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Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 nov. 2009, .Edu, p. 10-12.




