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EDUCAÇÃO

l Dos quase 1,5 milhão de estu-
dantes matriculados em insti-
tuições públicas de ensino su-
perior no Brasil, apenas 12% re-
cebem algum tipo de apoio so-
cial. É o que mostra uma análise
feita por Marcelo Paixão, pro-
fessor do Instituto de Economia
da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) e coordena-
dor do Laboratório de Análises
Econômicas, Históricas e Soci-
ais das Relações Raciais (Lae-
ser), com base nos microdados
do Censo da Educação Superior
2010. Por apoio social, entende-
se auxílio para alimentação,
moradia, transporte e aquisi-
ção de material didático.

Problemas com bibliotecas,
livros e restaurantes

Levados em conta apenas os
alunos beneficiados por políti-
cas de ações afirmativas — em
tese os que precisam ainda
mais deste tipo de assistência
—, a situação é um pouco me-
lhor: 22,5% recebem algum
apoio. A maior parte deles con-
ta com bolsas-permanência.
Paixão ressalta que, neste gru-
po, apenas 0,3% dos matricula-
dos têm ajuda para comprar li-
vros, enquanto 1,3% recebem
auxílio para moradia e 4,3%,
para transporte.

Segundo o pesquisador, o nú-
mero de estudantes atendidos
é muito baixo e prejudica a sua
inclusão no ensino superior. No
Rio, a UFRJ e a Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Uerj)
adotam as ações afirmativas no
processo seletivo. Já a Universi-
dade Federal Fluminense (UFF)
terá cotas sociais a partir da se-
leção deste ano.

— As cotas são uma medida
benéfica, pois ajudam quem te-
ria dificuldade de acesso, em ge-
ral, devido a fatores econômi-
cos. Só que, sem assistência,
surge um obstáculo adicional. É
preciso que as políticas de inclu-
são sejam pensadas de maneira
integrada. Não basta colocar o
aluno mais pobre dentro da uni-
versidade. É necessário, tam-
bém, dar condições para sua
permanência.Emcursosdemai-
or prestígio social, como Medi-
cina e Engenharia, os gastos só
com livros chegam a ser proibi-
tivos — afirma o professor.

Caroline Sales, aluna do 60 pe-
ríodo de Ciências Sociais da
Universidade Federal da Bahia
(UFBA), em Salvador, e oriunda

do sistema de cotas da institui-
ção, conta que a falta de apoio
atinge todos os estudantes. Se-
gundo ela, a UFBA até oferece
uma bolsa-permanência para os
cotistas, mas a oferta é limitada
“e é preciso ser praticamente
um miserável para conseguir”.

— A gente não tem assistên-
cia estudantil aqui. Para conse-
guir uma bolsa, é preciso ter
renda muito baixa. O alcance
do auxílio financeiro é limitadís-
simo. A UFBA tem vários campi.
Alguns são muito afastados do
Centro, e em apenas um deles
há restaurante universitário.
Além disso, não existe trans-
porte entre eles. Se você quiser
almoçar no bandejão, precisa
pegar um ônibus para ir e outro
para voltar. E ainda corre o ris-
co de, quando chegar, já terem

distribuído todas as senhas —
relata Caroline, que ainda recla-
ma do acervo das bibliotecas.
— A do meu campus está cain-
do aos pedaços, não tem mui-
tos livros. Apelo para xerox.

Mas não são apenas os alunos
de cotas que sofrem com a falta
de auxílio estudantil. Quem não
tem dinheiro para comprar os
livros didáticos, por exemplo,
deveria recorrer à biblioteca da
sua universidade. O problema é
que, em diversos casos, a quan-
tidade de livros disponíveis é
insuficiente para todos os estu-
dantes e o tempo de emprésti-
mo, limitado. Aluno do 3, perío-
do de Engenharia Elétrica da
UFRJ, Renato Tomaz já enten-
deu que não é possível contar
com a biblioteca quando chega
a época de provas. Ele fez até

um cálculo que demonstra o ta-
manho da diferença entre a ne-
cessidade dos alunos e o que é
oferecido pela faculdade.

— Se você buscar no sistema
de bibliotecas da universida-
de, deve ter entre 15 e 20 exem-
plares do livro utilizado na au-
la de Cálculo I. Apenas na tur-
ma de Engenharia Elétrica, en-
tram 60 estudantes por semes-
tre. Se você somar todas as en-
genharias, as licenciaturas e
outros cursos que têm a disci-
plina, vê que é insuficiente; vo-
cê é obrigado a comprar. Pelo
menos, esse livro vai ser utili-
zado ao longo do curso. Há ou-
tros que você precisa comprar
e usa apenas um semestre —
critica o estudante.

Quem mora longe da faculda-
de também enfrenta proble-

mas. Vinicius Barrozo, que cur-
sa o 5, período de Publicidade
na UFF, saiu da casa da mãe, em
Realengo, na Zona Oeste do
Rio, e foi morar com a avó no
Méier, na Zona Norte. Antes da
mudança, ele levava até três ho-
ras para chegar à faculdade, no
bairro do Ingá, em Niterói. Ago-
ra, o tempo de viagem fica entre
uma hora e meia e duas horas.
Na volta, ainda é obrigado a fa-
zer o caminho
até a estação
das barcas em
grupo, para
evitar assaltos.
Vinicius diz
que, se pudes-
se, moraria em
Niterói.

— Tenho au-
las à noite. En-
tão chego em
casa muito
cansado, sem
a menor con-
dição de estu-
dar. Com o es-
tágio no Cen-
tro durante o dia, só tenho
tempo de ler os textos da fa-
culdade no ônibus ou no fim
de semana. Infelizmente, com
a disparada dos preços dos
imóveis, o aluguel em Niterói
está muito caro, não tenho
condição de pagar. Se a UFF ti-
vesse um alojamento, eu me
mudaria sem pensar duas ve-
zes — diz Vinicius.

Em muitos casos, o auxílio é
determinante para a conclusão
do curso. Ana Carolina Mace-
do, de 24 anos, estuda Licencia-

tura em Matemática na Uerj.
Ela entrou na instituição pelo
sistema de cotas e recebeu a
bolsa-permanência oferecida
durante boa parte do curso.
Uma pequena ajuda (R$ 300),
mas preciosa. Quando ela co-
meçou a estudar na Uerj, não
havia lá um restaurante univer-
sitário (o bandejão só foi inau-
gurado este ano), e o dinheiro
cobria os principais gastos

com passagem
e alimentação.

— No início
da faculdade,
não dá para
conseguir está-
gio; então, a
bolsa faz toda
a diferença. Ti-
ve colegas da
Baixada que
enfrentariam
muitos proble-
mas para se
formar sem ne-
nhuma ajuda.
O dinheiro gas-
to aqui teria

que sair do orçamento da casa
— afirma Ana Carolina.

Procurado desde quarta-feira
dasemanapassadaparacomen-
tar a falta de auxílio para o estu-
dante do ensino superior públi-
co, o Ministério da Educação
(MEC) informou que não tinha
nenhum porta-voz disponível.
De acordo com o MEC, o Plano
Nacional de Assistência Estu-
dantil (Pnaes) recebeu R$ 1 bi-
lhão entre 2008 e 2011 e, no últi-
mo ano, foram concedidos cer-
ca de um milhão de benefícios.

Assistência ao estudante é falha nas públicas
Só 12% dos universitários recebem algum tipo de apoio. Mesmo entre cotistas, ajuda chega a apenas 23% do total
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l Os números que mostram a
pequena porcentagem de estu-
dantes beneficiados por políti-
cas de assistência devem mu-
dar para melhor no Rio. As uni-
versidades públicas fluminen-
ses preveem o aumento dos in-
vestimentos voltados aos alu-
nos. Tanto a Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF) quanto
a Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) estão cons-
truindo novas instalações para
moradia estudantil.

A UFF terá, em breve, seu
primeiro alojamento. De acor-
do com o pró-reitor de assun-
tos estudantis, Sérgio Men-
donça, a obra já está na parte
final, mas ainda serão feitos
um muro, o cabeamento de in-
formática e outros trabalhos
de acabamento. Mendonça diz
que o prédio estará pronto pa-
ra receber alunos a partir do
ano que vem. Serão oferecidas
348 vagas, o que é pouco para
uma universidade de cerca de
30 mil alunos.

O pró-reitor diz que os apar-
tamentos serão grandes, orga-
nizados em módulos. Cada
módulo terá alguns quartos.
Haverá também grandes áreas

comuns, além de sala de infor-
mática, lavanderia, cozinha,
salas de estudo e sala multimí-
dia. Ele afirma que o projeto
foi pensado para incentivar a
convivência entre os alunos.

— Vamos inaugurar este pri-
meiro edifício
e, depois, ava-
liar se uma ex-
pansão será
necessária. O
critério de
ocupação será
simplesmente
socioeconô-
mico. Não ha-
verá nenhuma
diferença en-
tre cotistas e
não cotistas.
Além disso,
será oferecido
também um
auxílio-mora-
dia de R$ 250 para quem não
conseguir um lugar no aloja-
mento. Atualmente, 3,3 mil es-
tudantes da UFF já recebem al-
gum tipo de benefício.

A faculdade planeja inaugurar
um serviço de ônibus para inter-
ligar os seus campi em Niterói,
mas Mendonça explica que o

projeto sofreu atraso devido à
atual greve das universidades
federais, que afeta 54 institui-
ções. Ele garante, porém, que os
veículos já foram comprados e
os motoristas, contratados e
treinados. Só o que falta, segun-

do o pró-reitor,
é a prefeitura
de Niterói ins-
talar placas de
sinalização dos
pontos de pa-
rada. A expec-
tativa é que o
serviço entre
em funciona-
mento quando
as aulas forem
retomadas.

Na UFRJ, os
alunos que en-
traram pelo
sistema de
ações afirma-

tivas, criado em 2010, rece-
bem ajuda de custo mensal,
no primeiro ano, de R$ 360,
mais auxílio para transporte.
A partir do segundo ano, a bol-
sa pode ser renovada, desde
que sejam apresentados do-
cumentos comprobatórios da
situação da renda familiar.

Mas a ajuda com transporte
deixa de existir.

O superintendente-geral de
políticas estudantis da universi-
dade, Antônio José Barbosa de
Oliveira, diz que o atual aloja-
mento, com 500 vagas, será re-
formado. Um novo prédio será
construído, o que vai dobrar o
número de vagas oferecidas. O
critério de ocupação continuará
sendo socioeconômico.

Barbosa também informou
que a construção de um restau-
rante universitário no campus
da Praia Vermelha foi aprovada
pelo Conselho Universitário. O
projeto está em fase de elabora-
ção. Este será o quarto bandejão
da UFRJ (a Ilha do Fundão já con-
ta com três refeitórios).

— No primeiro ano, os alunos
provenientes de ações afirmati-
vas recebem bolsa automatica-
mente. Depois, entram em um
edital para ganhar a bolsa-per-
manência. Pretendemos au-
mentar o número de benefícios
concedidos nos próximos anos,
assim como o valor da bolsa,
por meio do Programa Nacional
de Assistência Estudantil (Pna-
es), do Ministério da Educação
(Leonardo Cazes).

UFRJ e UFF terão novos alojamentos;
critério de ocupação será a renda
Federal do Rio também aprovou construção de bandejão na Praia Vermelha

“Critério de ocupação
(do alojamento
da UFF) será
simplesmente
socioeconômico
Sérgio Mendonça, pró-reitor da UFF
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 25 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 6.




