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Graciliano de Assis realizou um
sonho. Egresso da escola públi-
ca, ele entrou no ensino supe-
rior. Graves deficiências em dis-
ciplinas elementares da forma-
ção escolar não foram barreira
para impedir o desejado ingres-
so no curso de graduação de
uma faculdade particular.

A situação exemplificada é
uma realidade comum do siste-
ma educacional do país. E o
desfecho cada vez mais fre-
quente é uma contrapartida das
instituições de ensino superior
através de cursos de nivelamen-
to promovidos para suavizar as
distorções herdadas de um co-
legial fraco.

Paradoxalmente, as escolas
de ensino superior privado ab-
sorvem pessoas oriundas da

rede pública, de mais baixa ren-
da, sem condições de concorrer
às escassas vagas das universi-
dades federais e estaduais.
Diante do estado da escola pú-
blica, o primeiro problema é a
qualidade: se o aluno é ruim, di-
ficilmente o curso será bom.

O segundo ponto é a evasão.
“Principalmente naqueles cur-
sos em que há mais carga de
matemática, como engenharia.
O aluno ingressante não aguen-
ta quando tem cálculo e estatís-
tica”, explica Rodrigo Capelato,
diretor-executivo do Sindicato
das Entidades Mantenedoras de
Estabelecimentos de Ensino Su-
perior no Estado de São Paulo
(Semesp). Ele acaba abando-
nando a faculdade.

“Tirando aquelas faculdades
de nicho, como de medicina,
com preço alto e concorrência
maior, todas as outras passam

pelo problema da qualidade na
base”, acrescenta. Para lidar
com isso e diminuir a evasão, as
escolas começaram a inovar
oferecendo um reforço antes do
início das aulas, sobretudo em
português e matemática.

A iniciativa encontra amparo
no esforço do governo de elevar
o número de alunos no ensino
superior, com projetos para a
baixa renda. Tal como o ProUni,
que dá bolsas de estudos em
universidades particulares.

Apesar da garantia de acesso
do ponto de vista financeiro,
faltava o olhar pedagógico. “Te-
mos percebido um aumento das
instituições interessadas em
oferecer esse tipo de curso.
Cheguei a presenciar até trocas
de conteúdo on-line. Uma que
já fez a matéria toda em Ensino a
Distância (EAD) e passou para a
concorrente”, revela Capelato.

O método faz sentido conside-
rando que um alvo do “cursinho
pós-vestibular” é geralmente o
aluno que trabalha durante o dia e
estuda à noite. E, assim, pode ser
conciliado com as aulas. Na Uni-
monte (Centro Universitário
Monte Serrat), em Santos, o curso
é feito a distância e hoje contem-
pla todos os cursos de graduação.

“É uma recomendação do
Ministério da Educação (MEC)
para que os alunos egressos do
ensino médio tenham um su-
porte para ampliar as habilida-
des mínimas de leitura e racio-
cínio lógico”, comenta Edson
Florentino José, líder do Núcleo
Acadêmico da Unimonte.

Neste ano, a faculdade passou
a disponibilizar o nivelamento
logo após a efetivação da matrí-
cula, para o aluno iniciar o perío-
do letivo tendo percorrido parte
do programa. “Na verdade, cha-

Cursinho pós-vestibular
combate déficit do ensino básico
Acompanhamento do aluno ingressante na faculdade melhora rendimento acadêmico e reduz evasão

Estudo mostra
que somente 68%
dos que chegam
ao ensino superior
possuem pleno
domínio das
habilidades
de leitura, escrita
e matemática
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A Unimonte tem hoje 6 mil
alunos na graduação. Desse

total, 1,4 mil participaram
do programa de nivelamento

Isabela Carrari

SEXTA-FEIRA

TECNOLOGIA
QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE
QUARTA-FEIRA

GESTÃO

Divulgação

Qualidade de ensino
versus necessidade
de inclusão social
As últimas pesquisas realizadas pela Hoper demonstra-
ram claramente que em aproximadamente 80% das ins-
tituições de ensino superior brasileiras, tanto públicas
quanto particulares, não se encontra diferença significa-
tiva na qualidade de ensino.

Por outro lado, o Enade (Exame Nacional de Desem-
penho Estudantil) mostra significativa diferença de no-
tas entre estas instituições. A pesquisa da Hoper revelou
que algumas instituições que tiraram nota 2 no Enade (o
exame varia de 1 a 5) apresentam qualidade de ensino se-
melhante à de algumas instituições que tiraram nota 4.

O que contribui para a diferença de nota no Enade é
muito mais o nível do aluno que ingressa na instituição
do que, propriamente, a qualidade de ensino da mesma.

A pesquisa tomou como base comparativa a nota do
Enade e não do IGC (índice geral de cursos), porque o
Enade é uma prova bem elaborada que mede o conhe-
cimento e algumas outras competências dos alunos. Já
o IGC é uma excrescência ideológica que não mede
nada em termos de qualidade de ensino, muito menos
de resultado efetivo de aprendizagem.

Na outra ponta, já está mais do que comprovado que o
ensino público brasileiro, fundamental e médio, apre-
senta qualidade muito abaixo do desejável. Muitos dos
alunos egressos do ensino médio público são “analfabe-

tos funcionais” – sabem
ler e escrever, mas são
incapazes de com-
preender corretamente
um texto de jornal.

Se o governo quer e
precisa fazer a inclusão
destes jovens “semialfa-
betizados” no ensino
superior, e para isso
criou o ProUni, aumen-
tou as vagas no setor pú-
blico e melhorou o FIES,
não deveria jamais
manter um sistema de
avaliação que privilegia
o nível do ingressante.

Se o nível do aluno
ingressante é fator de-

terminante para o bom desempenho das instituições de
ensino nas avaliações oficiais do MEC, como resolveremos
o problema da inclusão social? Temos ai um paradoxo.

As instituições particulares, para melhorar seus de-
sempenhos nas avaliações, precisarão selecionar seus
alunos e eliminar boa parte dos “semialfabetizados”
ou investir fortemente em atividades de nivelamento
(de resultado duvidoso). Do outro lado, a universidade
pública é elitizada, não aceita nem cogitar da possibi-
lidade de inclusão social.

A taxa de ociosidade de mais de 50% das vagas no
ensino superior privado resultou no fato de que 89%
dos cursos superiores nas IES particulares não preen-
chem todas as vagas, portanto todos os que fizerem a
prova estarão aprovados, uma vez que, na quase totali-
dade dos casos, não há linha de corte. Ou seja, qualquer
um passa no vestibular das instituições privadas, em
praticamente todos os cursos.

É espantoso vermos o tamanho da hipocrisia do
Ministério da Educação. De um lado defende a inclu-
são social e fala em atingir a meta do PNE de 30% dos
jovens no ensino superior. Do outro lado, impõe for-
tes restrições e critica levianamente as instituições
que aceitam, sem discriminação, os jovens “semial-
fabetizados” aos quais o próprio governo concedeu o
diploma de ensino médio. ■

RYON BRAGA
Presidente da Hoper Educação

Muitos dos alunos
egressos do
ensino médio
público são
“analfabetos
funcionais” – leem
e escrevem, mas
não compreendem
corretamente
um texto de jornal

...TOM COELHO

Educador, é autor do livro
Sete Vidas – Lições para construir
seu equilíbrio pessoal e profissional.

DUAS PERGUNTAS A...

“A graduação é um
processo econômico,
e não educacional”

Reconhecendo que
a generalização incorre
em equívocos , Tom Coelho vai
direto ao ponto. Para ele, como
não se consegue melhorar
a qualidade da graduação,
procura-se reparar os erros por
meio destes cursos de nivelamento.

O principal objetivo das
faculdades é melhorar
a qualidade do ensino
ou garantir a permanência
dos alunos na instituição?
A grande maioria não está
eminentemente comprometida
com a qualidade da educação.
Sem hipocrisia, sabemos que
a educação é um ótimo negócio.
São 12 a 13 mensalidades anuais;
verbas públicas para expansão,
ampliação e aprimoramento
das instalações; professores
mal remunerados; demanda
reprimida formada por alunos
despreparados ávidos por um
título que lhes confira maior
inserção no mercado de trabalho.
E uma gestão pública que prioriza
quantidade em lugar da qualidade.
Pouco importa se um economista
graduado pela bem conceituada
Universidade de São Paulo recebe
seu diploma sem compreender
o que são juros compostos,
como pude testemunhar.

Qual o caminho de inovação
necessário para combater
a evasão no ensino superior?
A evasão decorre de vários
fatores. Há desde o aspecto
econômico até a desqualificação
do corpo docente, passando
pela rigidez e inadequação
da estrutura curricular. Quando
o aluno percebe que todo o
tempo e dinheiro investidos não
estão lhe trazendo benefícios,
ele simplesmente refuga. Muitos
concluem seus cursos apenas
para auferir o título de graduação.
Em outras palavras, a graduação
é um processo econômico
e não educacional, pois diplomas
são pedaços de papel adquiridos
em suaves prestações mensais.
O caminho é a vontade política.
Tem de ser uma iniciativa
pública, de reformar a educação
e construir um projeto para
20 a 30 anos. Porém, como não
temos mais estadistas, capazes de
pensar nas próximas gerações, as
perspectivas são desanimadoras.

Divulgação

mamos de numeramento e de le-
tramento linguístico, porque nos-
so foco é leitura e interpretação de
texto”, completa Florentino José.

O acompanhamento do ca-
louro nem sempre vem como
um curso. Há mais de cinco
anos, a USP tem uma monitoria
das disciplinas básicas de pri-
meiro ano. E não é sempre vol-
tado ao egresso da rede pública.

“O aluno de cursinho tam-
bém sente muito. Aqui vão ter
que estudar em livro, não tem
apostila. Então ajuda muito essa
tutoria”, aponta Adalgisa de
Andrade, presidente da Comis-
são de Graduação da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto (FFCLRP).

Para alguns especialistas, o
nivelamento aos calouros serve
como um “mea culpa” das ins-
tituições privadas pela falta de
critérios rigorosos de seleção.

A última edição do Indicador
de Alfabetismo Funcional, do
final de 2009, realizada pelo
Instituto Paulo Montenegro,
mostrava que somente 68% dos
indivíduos que chegaram ao en-
sino superior possuem pleno
domínio das habilidades de lei-
tura, escrita e matemática.

É consenso que o grande pro-
blema é o ensino básico. A ino-
vação do setor privado funcio-
naria apenas como uma ferra-
menta paliativa e provisória.

“A falência do processo
educacional vem da base, do
ensino fundamental. O mo-
delo é reproduzido ao longo
dos anos, temperado por es-
truturas curriculares que não
ensinam para a vida. A meto-
dologia continua a do “deco-
reba” em detrimento do ra-
ciocínio lógico”, define o
educador Tom Coelho. ■
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 16-17.
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