
Vanessa Gois, 24
Aluna de Letras
“A gente conversa

mesmo, enquanto os mais ve-
lho só querem estudar. No 1.º
semestre teve um choque, mas
no fim todo mundo aprende.”

Selma Santos, 45
Aluna de Direito
“Trabalho há 25 anos

na área jurídica e às vezes me
sinto no jardim de infância
com as perguntas em sala. Não
acho que seja pela diferença de
idade, mas de experiência.”

MEDICAMENTOS
Johnson faz recall de
Tylenol nos EUA
A Johnson & Johnson iniciou
um recall voluntário de alguns
medicamentos pediátricos ven-
didos sem receita médica. A cau-
sa seria falhas na fabricação,
afirmou ontem Food and Drug
Administration, agência de vigi-
lância sanitária americana. Al-
guns lotes de Tylenol, Motrin,
Zyrtec e Benadryl poderiam con-
ter quantidade excessiva de
princípio ativo.

MICROBIOLOGIA
Bactéria e fungo viram
arma contra infecções
Cientistas irlandeses testam
um composto formado por uma
bactéria e um tipo de levedura
no tratamento de infecções fún-
gicas resistentes aos medica-
mentos existentes. A pesquisa
foi publicada na edição mais
recente da revista Microbiology
e pode permitir o desenvolvi-
mento de novas estratégias pa-
ra controle de infecções hospita-
lares em pacientes submetidos

a implantes médicos. Os pesqui-
sadores estudaram a interação
entre a bactéria Pseudomonas
aeruginosa e a levedura Candida
albicans. Ambos os micróbios
são muito comuns e, embora
sejam normalmente inofensi-
vos, podem causar problemas a
pessoas imunodeprimidas.

PREVENÇÃO
Estudo recomenda
vitamina D na gravidez
Tomar suplemento de vitamina
D na gravidez pode prevenir

infecções e trabalho de parto
prematuro, segundo estudo
apresentado na reunião anual
das Sociedades Acadêmicas de
Pediatria, que acontece no Ca-
nadá. Nos anos de 1950 e 1960
acreditava-se que a substância
poderia afetar o bebê. Agora se
reconhece que a vitamina D é
importante para a saúde mater-
nal e infantil, principalmente
para os ossos. Pesquisas recen-
tes, no entanto, mostraram que
a deficiência de vitamina D du-
rante a gravidez é uma questão
séria de saúde pública.

Como resposta ao crescimento
do número de estudantes expe-
rientes, muitas instituições abri-
ram nos últimos anos gradua-
ções exclusivas para quem já é
formado ou cursos que tenham
uma idade mínima para ingres-
so. Além da possibilidade de eli-
minar disciplinas, o que diminui
o tempo de curso, os alunos con-
vivem com pessoas com um per-

fil mais parecido com o seu.
Mas o professor Carlos Mon-

teiro, diretor da CM Consultoria
em educação, acredita que as ini-
ciativas são insuficientes. “Te-
mos cerca de 1,2 milhão de alu-
nos acima dos 30, mas o segmen-
to tem passado despercebido pe-
la maioria das universidades.”

“Você não pode imaginar que
o atendimento a essa parcela se-
rá igual aos demais”, afirma Mon-
teiro. “Em geral, são pessoas que
já fizeram vários cursos de aper-
feiçoamento durante a vida pro-
fissional, mas que, em uma sala
cheia de gente mais nova, aca-
bam se encolhendo. Seria muito
enriquecedor se eles estivessem

juntos.”
O empresário João de Oliveira

Silva, de 30 anos, diz que não es-
taria disposto a fazer uma gra-
duação tradicional, mas hoje cur-
sa Administração em um progra-
ma da Universidade Anhembi
Morumbi destinado a quem tem
mais de 24 anos e já está no mer-
cado de trabalho. “O curso tem
flexibilidade de horários e as au-
las são muito dinâmicas, todos
participam ativamente”, afirma.

Silva acha que, com a faculda-
de, terá mais chances de sucesso
em seu negócio e só não havia
ingressado mais cedo por falta
de estabilidade financeira.

O coordenador do curso, Mau-

ro Moraes, destaca que os resul-
tados da segmentação têm sido
positivos. “Quem entra está pro-
curando qualidade e se dedica in-
teiramente. Esse clima facilita o
aprendizado”, afirma.

Desafio. Para os docentes, po-
rém, essas turmas “maduras”
são mais desafiadoras. “O profes-
sor precisar estar ligado no mer-
cado e ao mesmo tempo dar um
tratamento especial a um aluno
que esteja há mais tempo sem es-
tudar”, relata Moraes.

A diretora da Trevisan Escola
de Negócios, Luciana Onusic,
conta que tem de escolher com
cuidado redobrado os professo-
res do curso de Ciência Contá-
beis exclusivo para bacharéis em
Direito, Economia ou Adminis-
tração. “As questões dos alunos
são mais práticas e técnicas. Eles
já estão no mercado, têm um in-
teresse concreto pela área”, diz.

Segundo Luciana, outra carac-
terística típica do grupo é o inte-
resse em ampliar a rede de conta-
tos profissionais entre os cole-

gas e até trocar de emprego. “Re-
cebo de recém-formados a geren-
tes, mas todos eles sentem como
se fosse uma pós-graduação.”

Aperfeiçoamento. A tendência
de segmentação para atender a
alunos mais maduros começou
em 2005 e desde então diversas
universidades de todo o País abri-
ram cursos de segunda gradua-
ção ou segunda licenciatura. Há
também opções de licenciatura
para bacharéis e graduação em
Pedagogia para licenciados.

Na Universidade Camilo Cas-
telo Branco, a opção para respon-
der a uma demanda dos mais ve-
lhos foi a criação de um curso de
agronomia noturno em Fernan-
dópolis, no interior de São Pau-
lo. Muitos trabalhadores do cam-
po não conseguiam se especiali-
zar por causa do horário do cur-
so tradicional, que é em período
integral. / L. A.

Instituições abrem graduações à
parte para ‘estudantes maduros’

SERGIO NEVES/AE

FRENTE A FRENTE

PAULO PINTO/AE

CARLOS MONTEIRO
DIRETOR DA CM CONSULTORIA
“O número de pessoas mais
velhas nas faculdades tende
a crescer. As pessoas
percebem que podem retornar
ou fazer a faculdade pela
primeira vez – muitos não
puderam fazer na época certa
por causa de emprego,
família ou dinheiro, mas
depois têm condições. Ter
cursos voltados para esse
público contribuiria para
diminuir a falta de
profissionais qualificados
no País.”

Mais tranquila. Na Universidade Anhembi-Morumbi, alunos de Administração com mais de 24 anos formam turma exclusiva no câmpus da Rua Casa do Ator

Valor. Para Pamela Tavares, mais velhos valorizam dinheiro

● Tendência
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Universidade vive conflito de gerações
com invasão de alunos ‘pós-trintões’
Luciana Alvarez

Um em cada quatro estudan-
tes que ingressaram em curso
superior em 2008 tinha 30
anos ou mais, segundo censo
da educação superior do Mi-
nistério da Educação. Em ape-
nas oito anos, o contingente
de universitários a partir dos
30 aumentou 206% – o núme-
ro de ingressantes com até 24
anos também subiu, mas a
uma taxa menor, de 89%.

O crescimento do número de
alunos trintões, quarentões e
cinquentões levou para as facul-
dades um verdadeiro conflito de
gerações e fez com que institui-
ções passassem a oferecer alter-
nativas aos alunos experientes.

Os alunos mais velhos, mes-
mo que não sejam assim tão ve-
lhos, normalmente são mais inte-
ressados e dedicados aos estu-
dos, enquanto os jovens que aca-
baram de sair do ensino médio
costumam ser mais dispersos e
aproveitam mais as relações so-
ciais durante a faculdade.

Para o agente de turismo Je-
fferson Cavalcanti, de 42 anos, a
convivência no ambiente acadê-
mico com os colegas mais novos
tem sido difícil. “Eles atrapa-
lham muito. É sempre uma con-
fusão na classe: barulho, conver-
sas em voz alta, risadas”, recla-
ma. Cursando o último semestre
de marketing na Universidade
Nove de Julho (Uninove), Caval-
canti conta que muitas vezes pre-
cisa chamar a atenção dos cole-
gas. “Peço silêncio ou falo para
deixarem a sala.”

Apesar das broncas, Cavalcan-
ti diz conseguir manter uma boa
relação com todos – foi até eleito
o vice-representante da classe.
Ainda assim, preferiria frequen-
tar uma faculdade com estudan-
tes mais maduros. “No começo,
deu vontade de desistir. Pensei
que não valia a pena gastar meu
dinheiro dessa forma. Mas ava-
liei melhor e persisti.”

Para a antropóloga Rita de Cás-
sia Oliveira, especializada em es-
tudos da juventude e coordena-
dora do curso de Ciências So-
ciais da PUC de São Paulo, uma
das raízes do descompasso em
sala pode ser a imaturidade dos
mais novos. “O jovem de 18 anos
hoje é muito imaturo, em espe-
cial os meninos. Eles conversam
em sala e se dispersam mais facil-
mente”, afirma.

Segundo Rita, a questão cen-
tral é diferença na capacidade de
escolha e de valorização do cur-
so superior. “Os alunos de 18
têm dificuldade em saber o que
querem da vida. Eles mudam
muito de curso e têm a ideia de
que não vão aprender nada na fa-

culdade, que é o mercado que en-
sina”, diz. Os mais velhos ten-
dem a buscar mais que um diplo-
ma. “Quando ele entra um pou-
co mais maduro, já com experiên-
cia profissional, começa a perce-
ber que a faculdade vai dar uma
formação ampla, aprofundada.”

Mesmo os mais jovens reco-
nhecem a dedicação do grupo ex-
periente. “Eles vêm para estudar
e ponto final, pois sabem quanto
vale o dinheiro”, diz Pamela Ta-
vares, de 21 anos, do sétimo se-
mestre de Comércio Exterior na
Universidade Paulista (Unip).

Pamela conta que, quando fez
as disciplinas básicas, sua turma
contava com quase 50% de alu-
nos mais velhos e as aulas eram
disciplinadas. A situação mudou
quando os estudantes foram divi-
didos por carreiras, e sua turma
passou a ter apenas uma aluna

acima dos 30 anos. “Depois que
separou, virou uma bagunça.”

Prazer e profissão. Clara Matil-
de Nascimento, de 35, é enge-
nheira de produção. professora
universitária e aluna de Direito
na Universidade Brás Cubas
(UBC). Decidiu voltar a estudar
por prazer. “Direito sempre me
chamou atenção, pois envolve to-
da a sociedade”, diz. “Acabei me
apaixonando e agora quero ten-
tar unir as duas carreiras.”

Para a técnica em informática
Creusa Iliani Ferreira, de 52
anos, estudar Letras na Universi-
dade de São Paulo (USP) repre-
senta a possibilidade de final-
mente ter um curso superior e
trabalhar em uma área que mais
lhe agrade. “Sempre gostei de Le-
tras. Quero trabalhar com revi-
são, tradução ou dar aulas.”

Creusa não reclama do com-
portamento dos colegas mais no-
vos, mas reconhece que o conta-
to é restrito. “Não vou sair cor-
rendo da aula para ir a cervejada.
Os programas são outros.”

Turmas apresentam
desafios maiores para
os professores, pois
alunos possuem
questões mais técnicas

O papa Bento XVI decidiu no-
mear um delegado para contro-
lar diretamente a congregação
dos Legionários de Cristo, cujo
fundador, o mexicano Marcial
Maciel, foi acusado de abusos
sexuais. A Igreja tem “a firme
vontade de acompanhar e aju-
dar” a congregação “no cami-
nho da purificação que lhe espe-
ra”, afirmou o Vaticano em co-

municado divulgado ontem. A
nota dizia ainda que o auxílio
terá uma abordagem sincera às
vítimas de abuso sexual e anun-
cia o envio de um “visitante” ao
Regnum Christi, braço secular
dos Legionários. Maciel, que
fundou a congregação em 1941 e
a dirigiu até sua morte, em
2008, teve uma filha de um rela-
cionamento secreto. / AFP

RELIGIÃO

Papa nomeia delegado para controlar
congregação envolvida em abusos sexuais

Com 27% de estudantes de ensino superior com 30 anos ou mais, classes se dividem entre o interesse maior dos mais velhos
e a dispersão e a necessidade de interagir socialmente dos mais novos; para antropóloga, questão é de valorização do curso
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