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O resultado da Fuvest demonstra a fa-
lência do ensino básico em propor-
cionar igualdade de oportunidades

a diferentes faixas de renda e etnias. Embo-
ra os números tragam uma mensagem de
injustiça revoltante, é necessário analisar
com cuidado os remédios propostos.

É justo que filhos das classes A e B, que
estudaram em colégios particulares, en-
trem em universidades públicas sem terem
de pagar? É difícil explicar no exterior a uni-

versidade pública gratuita do Brasil.
Os dados levantam questões também so-

bre a política das cotas como solução. Seria
necessário “democratizar a USP”? E a mis-
são da USP comporta isso? Se a USP adotar
as cotas, poderá se manter entre as melho-
res do mundo? As melhores universidades
do mundo, em geral, não chegam a 50 mil
estudantes, incluindo os de pós-graduação.
As universidades precisam de missões cla-
ras para cumprirem suas metas. As cotas
para estudantes das faixas de renda meno-
res, com o devido apoio acadêmico, são as
mais justas porque a pobreza é o maior obs-
táculo ao sucesso acadêmico do estudante.

✽

EX-REITOR DA USP E CONSULTOR

O governo paulista anunciou
ontem o programa Residência
Educacional. Inspirado no mo-
delo da residência médica, a
ideia é possibilitar que estudan-
tes dos cursos de licenciatura
possam vivenciar a realidade do
magistério já a partir do 3.º se-
mestre de formação. Eles vão
acompanhar, nas salas de aula,
o trabalho dos professores dos
ensinos fundamental e médio.

Com previsão de início já no
segundo semestre, o programa
vai oferecer 10.396 vagas em
1.392 escolas estaduais conside-
radas de maior vulnerabilidade
social e de aprendizagem. Os
bolsistas receberão bolsas de
R$ 420 e auxílio-transporte de
R$ 180. Para participar, é preci-
so ser aprovado em uma prova
sobre conhecimentos gerais,
Português e Matemática. As ins-
crições para o exame começam

na próxima semana.
Para o secretário de Estado

da Educação, Herman Voor-
wald, a residência vai favorecer
tanto o aluno da educação bási-
ca, que terá mais acompanha-
mento em sala de aula, quanto o
futuro professor, que tem termi-
nado a licenciatura carente de
experiência prática. “Como rei-
tor (Voorwald dirigiu a Unesp até
2011), eu sei que as universida-
des estão distantes da escola. O
universitário precisa de uma pi-
tada de realidade e a residência
lhe dará isso”, afirmou.

A diretora executiva da ONG
Todos pela Educação, Priscila
Cruz, acredita que, se o aluno
levar à universidade as situa-
ções que vivenciar no estágio, já
será um passo para uma maior
interação entre academia e ativi-
dade profissional.

Ela alerta, no entanto, para o
critério de seleção das escolas.
“Se o programa é formativo, a
atuação do residente não deve-
ria ser em escolas com baixo
rendimento, e sim naquelas
com práticas inovadoras de en-
sino e boa formação pedagógi-
ca. / OCIMARA BALMANT
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ANÁLISE: Roberto Lobo

SP terá residência para
estudantes de licenciatura

USP: só 4 pretos nos cursos disputados
Perfil das dez carreiras mais concorridas da universidade é de alunos brancos, vindos de famílias com renda mensal acima de R$ 6,2 mil

MÁRCIO FERNANDES/ESTADÃO

‘É difícil explicar a
universidade pública
gratuita no exterior’

Em assembleia no Viaduto do Chá, professores municipais decidiram
manter paralisação. A Prefeitura propôs aumento de 11,46%. Os docen-
tes do Estado, que protestaram na Paulista, também seguem em greve.

Paulo Saldaña

Praticamente metade dos alu-
nos matriculados nos dez cur-
sos mais concorridos da USP
é de família de classe A (ren-
da acima de R$ 12.440) ou B
(acima de R$ 6.220). Dados
do questionário socioeconô-
mico da Fuvest, que realiza o
vestibular da USP, mostram
que os ingressantes de 2013
nessas carreiras são predomi-
nantemente brancos, de esco-
las particulares e com renda
familiar superior a 10 salá-
rios mínimos mensais.

Essa faixa de renda represen-
ta 13,9% das famílias do Estado.
Na USP, como um todo, chega a
32% a proporção de calouros de
famílias mais abastadas.

Nesses dez cursos, só quatro
pretos foram aprovados, além
de 73 pardos – o que representa
10% das matrículas. A classifica-

ção é adotada pelo IBGE, que
registra 35% de participação do
grupo na população do Estado.

Entre as carreiras mais con-
corridas, Audiovisual tem
58,6% de alunos das faixas de
renda mais altas – e só 2,4% de
alunos de famílias carentes, de
até 3 salários mínimos. Além de
ser uma das carreiras mais tradi-
cionais, Direito também está en-
tre as mais elitistas. Mais de
40% dos ingressantes são de fa-
mílias com renda acima de 15
salários mínimos – a maior pro-
porção nesse recorte.

O professor de Direito da
USP Marcus Orione diz que
uma maior heterogeneidade se-
ria positiva. “Não tenho dúvida
de que temos uma unidade eli-
tista e isso é um pouco o dese-
nho histórico do País. Se tivésse-
mos perfil mais plural, tería-
mos, por exemplo, outras apro-
ximações aos temas de estudo.”

Cotas. A divulgação ocorre ao
mesmo tempo em que são deba-
tidas cotas na USP. Lançado pe-

lo governo e por reitores das
três estaduais, o Programa de
Inclusão com Mérito no Ensino
Superior Paulista (Pimesp) de-
ve ser votado na universidade

neste semestre. O Pimesp não
contempla metas por renda e só
prevê benefício a estudantes de
escola pública, além de pretos,
pardos e indígenas.

A atual política da USP, que
dá bônus no vestibular a alunos
de escola pública, independen-
temente de raça e renda, não
conseguiu ampliar efetivamen-

te seus números. Entre 2012 e
2013, o porcentual de alunos de
escola pública passou de 28%
para 28,5%. Levando em conta
apenas as dez carreiras mais
concorridas, só 19% dos matri-
culados eram da rede pública.
Os piores resultados estão no
interior: Administração da USP
de Ribeirão Preto teve 5,88% de
matrículas da escola pública.
Depois aparece Engenharia Ci-
vil de São Carlos, com 7,94%.

Exceção. O calouro Paulo Sér-
gio Junior, de 17 anos, é uma ex-
ceção. Foi um dos 12 alunos da
rede pública aprovados em Eco-
nomia e Controladoria na USP
Ribeirão. “Por ser do interior,
tenho um contato maior com o
professor, que incentiva mais”,
diz ele, que é de Dourado, no
interior, e não fez cursinho.

O presidente da ONG Educa-
fro, Frei David, se disse preocu-
pado. “Se a USP não tiver a capa-
cidade de rever sua meritocra-
cia injusta, o movimento social
vai ter de radicalizar.”

Professores decidem manter greve

Governo quer que alunos
acompanhem trabalho
do professor dentro da
sala de aula a partir do 3º
ano do magistério

● Em geral, ricos e brancos de escola particular dominaram as matrículas nos cursos mais concorridos da USP em 2013

RETRATO SOCIAL

Os 10 mais concorridos Todas carreiras USP

ENSINO MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA

EM PORCENTAGEM

COR DA PELE DO ALUNO, EM PORCENTAGEMPRETOS PARDOS  ALUNOS DA CLASSE A E B* (13,9% DA POPULAÇÃO PAULISTA)
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AUDIOVISUAL DESIGN

BRANCA
2012 2013

PARDA
2012 2013

AMARELA
2012 2013

PRETA
2012 2013

INDÍGENA
2012 2013

Pretos, pardos 
e indígenas 
(possível 
beneficiados 
por cotas)

14,0 %
2012

13,9 %
2013

35%
é a proporção de 
negros e indígenas 
no Estado de SP
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* Com renda de mais de 10 salários mínimos 
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A36.




