
Criação de novas salas
provocou debate na USP
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Distúrbio mental não
está ligado à violência

Clarissa Thomé /RIO

A Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) completa 90

anos hoje esbanjando vitalidade.
Depois de anos de estagnação e
falta de investimentos, o câm-
pus da Ilha do Fundão, na zona
norte, mais parece um canteiro
de obras – laboratórios estão sen-
do erguidos e salas, reformadas.

A grande mudança, porém,
promete vir dos estudantes. De-
pois de seis anos sem discutir o
tema de cotas, o Conselho Uni-

versitário aprovou, no mês passa-
do, a reserva de 20% das vagas
para alunos da rede pública esta-
dual, que hoje se concentram em
carreiras com menorprocura, co-
mo Pedagogia. Eles terão aulas
de reforço nas matérias mais difí-
ceis e receberão bolsas e auxílio-
transporte, num pacote de bene-
fícios para garantir a permanên-
cia na instituição.

Os primeiros anos deste sécu-
lo foram duros para a UFRJ – sur-
gida da união da Faculdade de
Medicina (1808), da Escola Poli-
técnica (1792) e da Faculdade de
Direito (1891). Afogada em dívi-
das, sofreu sucessivos cortes de
energia e água. As aulas chega-
ram a ocorrer nas escadas, por
falta de luz. Assaltos e desova de
cadáveres fizeram o câmpus fi-

car marcado pela violência.
“Em 2003, o orçamento anual

era de R$ 40 milhões e a conta de
luz era metade desse valor”, con-
ta o reitor Aloisio Teixeira. Con-
vênios com a Petrobrás permiti-
ram a instalação de câmeras de
segurança. E a adesão ao Reuni,
programa de reestruturação das
universidades federais, trouxe
recursos: o orçamento de 2011 é
de R$ 240 milhões. A contraparti-
da foi o aumento de vagas – de
6.500, em 2007, para 9.000, no
próximo vestibular.

Jovens gays ignoram o sexo seguro,
aponta estudo de universidade belga
As campanhas públicas sobre se-
xo seguro parecem não estar
atingindo os gays do sexo mascu-
lino, especialmente os mais jo-
vens. Ao investigar o perfil gené-
tico do vírus HIV em mais de 500
pacientes nos últimos nove
anos, cientistas da Universidade
de Ghent, na Bélgica, identifica-
ram grupos de pessoas com o ví-
rus tipo B – o tipo de vírus que
não é o que prevalece na África.

Os infectados por esse tipo de
vírus são quase todos brancos,
do sexo masculino, gays e jo-

vens, afirmam os cientistas. Es-
ses homens tendem a sofrer ain-
da de outras doenças sexualmen-
te transmissíveis, o que sugere
que eles não estão usando preser-
vativos. / THE GUARDIAN

SAÚDE

A enzima NDM-1, que pode tor-
nar as bactérias resistentes à
maior parte dos antibióticos, foi
confirmada pela primeira vez no
Japão. A NDM-1, cujo nome é No-
va Délhi metalo-lactamase-1, foi
encontrada no corpo de um pa-
ciente do Hospital Dokkyo, em
Tochigi. O homem, de 50 anos,
foi hospitalizado em maio, após
uma viagem à Índia. A superbac-
téria com a enzima NDM-1 já ha-
via sido detectada na Índia, nos
Estados Unidos e na Europa. O
contágio ocorre em ambientes
hospitalares e entre indivíduos.

SAÚDE 2 PSIQUIATRIA

UFRJ completa 90 anos com expansão

Distúrbios mentais, como trans-
torno bipolar ou esquizofrenia,
não fazem, isoladamente, com
que uma pessoa se torne mais
violenta, segundo estudo de pes-
quisadores da Universidade de
Oxford, na Inglaterra. Eles mos-
traram que episódios de agressi-
vidade em pacientes com trans-
tornos mentais não ocorrem
com maior frequência do que na
população em geral. No entanto,
a presença dessas doenças au-
menta consideravelmente a
chance de pacientes abusarem
de álcool ou drogas. /REUTERS

Leia. Dinheiro pode comprar
alguma felicidade, diz estudo

● Estrutura
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“Se o professor for motivador e
tiver preparo, vai conseguir
atenção dos alunos. Aí sobra
mais dinheiro para gastar em
outras coisas, como pesquisa.
Muitos ainda não mudaram o
paradigma, mas se você tem
bons professores, ninguém
reclama de uma sala grande.”

A epidemia de obesidade e de
doenças relacionadas nos Esta-
dos Unidos pode estar liga-
da a outros fatores
além da má alimenta-
ção. Segundo o The
New York Times,
crescem as evidên-
cias científicas de
que o problema de
obesidade começa no
ventre da mãe, especial-
mente quando a mulher ga-
nha na gravidez mais peso do
que é recomendável.

O ganho de peso na gravidez

pode resultar em crianças com
pesofora do padrão e com predis-
posição para desenvolver diabe-
tes, doenças do coração e até cân-
cer, ao longo da vida adulta. Estu-
do do médico David S. Ludwig,
do Hospital Infantil de Boston,

encontrou ligação entre a
quantidade de peso

que uma mulher ga-
nha durante a gravi-
dez e o peso dos be-
bês. Mulheres que
ganharam mais de

25 kg durante a gravi-
dez tiveram o dobro

de chance de ter bebês
com peso acima de 4 kg. Pa-

ra cada 1 kg ganho durante a gra-
videz, o peso dos bebês aumen-
tou em 7,35 gramas.

● Modelo
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O ingresso de estudantes da
classe C no ensino superior
brasileiro está levando muitas
universidades e faculdades
particulares a investir num
modelo econômico de curso,
que associa mensalidades re-
duzidas com classes muito
grandes, formadas em geral
por mais de 100 alunos.

A estratégia permite que as ins-
tituições fechem as contas no
azul, mesmo cobrando mensali-
dades entre R$ 300 e R$ 500.
Com salas maiores, caem os gas-
tos com infraestrutura e, princi-
palmente, o investimento em
corpo docente – quanto maiores
são as turmas, menos professo-
res são necessários.

O modelo, porém, é polêmico.
Alguns alunos aprovam, pela
vantagem da mensalidade mais
barata. Outros reclamam da ba-
gunça nas aulas, da dificuldade
para ouvir os professores, da
pouca atenção para cada aluno e
da falta de condições apropria-

das em laboratórios.
Ao entrar em Educação Física

da Universidade Paulista (Unip)
no ano passado, Carolina Paiva,
de 21 anos, não imaginava que a
quantidade de colegas de sala re-
presentaria uma barreira ao
aprendizado. No laboratório de
anatomia, os mais de 100 alunos
tinham de se espremer em volta
do professor e do único exem-
plar de corpo.

“As aulas práticas também
não eram produtivas. Para tudo
era preciso ficar esperando”,
conta. Segundo a estudante, a si-
tuação melhorou este ano por-
que a alta evasão reduziu a tur-
ma quase pela metade.

Aluno do 3.º ano de Ciências
da Computação na Universida-
de Nove de Julho (Uninove),
Caio Leandro Alves Madeira, de
20 anos, conta que no início do
curso, quando sua turma tinha
80 alunos, faltavam até carteiras
na sala e as aulas eram muito tu-
multuadas. “Não é como nos
EUA, onde as salas são cheias
mas todo mundo é interessado”,
diz. Como resultado, muita gen-
te desistiu do curso, sobrando
apenas cerca de 30 alunos. “Está
bem melhor, mas ainda hoje, nas
aulas práticas, ficamos em dois
por computador.”

Ademir Fonseca, de 40 anos,
no último ano de engenharia elé-
trica da Uninove acredita que
sua sala, com 70 alunos, tem um
“tamanho bom”. Ao menos para
aulas expositivas. “O problema
mesmo é nos laboratórios. Tem
sempre pouco equipamento. Fal-
ta até cadeira para todo mundo.”

A turma de contabilidade de
Agnon Antônio da Silva Junior,

na FMU, começou com quase
100 estudantes. “Fica uma ba-
gunça”, diz.

A reclamação é a mesma de
Fernanda Zanco, de 21 anos, no
3.º ano de administração na Fun-
dação Escola de Comércio Álva-
res Penteado (Fecap). “Com 80
alunos, se o professor faz uma

piada, leva dez minutos até acal-
mar a classe”, diz.

Para o consultor em ensino su-
perior Ryon Braga, o problema
não está no tamanho das turmas
em si, mas em como a instituição
de ensino monta seu projeto pe-
dagógico. “Na aula expositiva,
não importa se são 50 ou 500.

Mas nas universidades são neces-
sários também momentos de in-
teração e discussão. Nisso as
classes devem ser divididas. Não
dá para ter debate em uma sala
com 80”, afirma.

Justificativa. Procuradas pela
reportagem, a Unip e a Uninove

não quiseram se pronunciar so-
bre o tema e as condições da sala.
Para o presidente da Anhangue-
ra Educacional, Antônio Carbo-
nari Netto, o modelo das salas
numerosas é necessário e positi-
vo se for adotado com cuidado.
“Claro que precisa ter estrutura
para atender a todos. Mas não se
pode ter aula teórica para só 30
ou 40 alunos; é desperdiçar um
bom professor”, explica. “Mui-
tos ainda não mudaram o para-
digma, mas, se você tem bons
professores, ninguém reclama
de estar em uma sala grande.”

Segundo a FMU, “algumas tur-
mas, pontualmente, estão sendo
divididas para atender a um me-
lhor aproveitamento pedagógi-
co e acadêmico”. A Fecap infor-
mou que o tamanho médio das
turmas é de menos de 50 alunos.
“Acreditamos que o sentimento
não representa a opinião da gran-
de maioria de nosso corpo dis-
cente”, diz a nota.

25 KG
GANHOS NA GES-
TAÇÃO DOBRAM

CHANCE DE BEBÊ
NASCER COM
MAIS DE 4 KG

Superbactéria NDM-1 é
confirmada no Japão

10mil
Professores lecionam atualmente
na UFRJ

9,8mil
Vagas estão abertas para 2011

9 mil
Cursos são oferecidos

Para reduzir mensalidade, faculdades
superlotam classes e laboratórios

Opção. Aula na Anhanguera de Osasco; instituição defende que salas grandes propiciam investimentos em outras áreas

Obesidade pode ter
início no ventre da mãe

A criação de novas salas para evi-
tar a superlotação fez parte de
uma obra maior que provocou
polêmica e um intenso debate na
Faculdade de Direito da Univer-
sidade de São Paulo (USP) no iní-
cio do ano. A instituição costu-
mava ter 130 alunos por classe

nos primeiros anos do curso.
Uma iniciativa do ex-diretor e

atual reitor da universidade,
João Grandino Rodas, retirou do
prédio principal da faculdade
uma das bibliotecas. A intenção
era criar salas de aula no local,
para dividir as turmas dos pri-

meiros anos.
A reforma em um prédio tom-

bado, e sem consulta prévia aos
corpo de professores e estudan-
tes, provocou protestos. Mesmo
assim, parte da reestruturação
do prédio continuou a ser feita –
e as classes dos 1.º e 2.º ano agora
têm, em média, 60 alunos.

Exemplos. No entanto, classes
com um número muito grande
de estudantes continuam a fazer
parte do cotidiano de algumas
instituições públicas, estaduais

e federais. E, em alguns casos,
também são motivo de reclama-
ção dos alunos.

Algumas universidades op-
tam por uma turma grande nos
primeiros anos de curso, quando
todos os estudantes devem cur-
sar as mesmas disciplinas. É o ca-
so dos cursos da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Hu-
manas da Universidade de São
Paulo (FFLCH-USP). As turmas
são grandes e acabam sendo re-
duzidas pela metade apenas nas
aulas de laboratório, o que já ge-

rou muitas manifestações.
O mesmo acontece na Univer-

sidade Federal de São Paulo
(Unifesp). No curso de Medici-
na, as aulas expositivas dos pri-
meiros anos são ministradas em
classes com 120 alunos.

No entanto, na hora de ir ao
laboratório ou nas aulas práti-
cas, a turma é dividida uma ou
mais vezes, dependendo da ne-
cessidade da matéria. De acordo
com os estudantes, uma peça no
laboratório de anatomia em ge-
ral fica à disposição de 10 alunos.
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Após ficar estagnada por
décadas, universidade se
reestrutura ao instituir
cotas e criar vagas

Educação. Em busca dos estudantes da classe C, instituições particulares adotam modelo de curso de graduação mais barato. Com
um número maior de pessoas por sala de aula, é possível diminuir gastos com infraestrutura e professores. Formato divide alunos
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