
Universidade para Todos é inviável 
Ana Paula Fonseca 
 
"É improvável que daqui a seis ou sete anos, 30% dos brasileiros com idade entre 17 e 24 anos, 
estejam freqüentando cursos de nível superior e que 40% das vagas sejam disponibilizadas pela 
rede pública". A afirmação é do diretor do Instituto de Artes da Unesp e membro do Conselho 
Estadual de Educação de São Paulo, João Cardoso Palma Filho, discordando do que está previsto 
no Plano Nacional de Educação.  
 
"A meta do Plano Nacional de Educação de aumentar o número de alunos no ensino superior para 
30% será atingida até 2010", retruca o coordenador geral de Relações Estudantis do Ministério da 
Educação (MEC), Antônio Leonel da Cunha. 
"O Ministério da Educação está investindo em novos cursos, novos programas e nas universidades 
públicas e federais para atingir esta meta".  
 
Nem assim, o membro do conselho acredita em uma mudança substancial do quadro atual onde o 
número de alunos matriculados nas universidades públicas e particulares de todo Brasil gira em 
torno de 7% a 8%. O governo criou o programa Universidade para Todos - ProUni em 2001, mas 
ele só vai vigorar a partir do próximo ano quando os selecionados passarão a receber as bolsas de 
estudo. 
 
O objetivo do programa é inserir estudantes de baixa renda em instituições privadas do ensino 
superior, com ou sem fins lucrativos, oferecendo bolsas de estudos. Em troca, a faculdade fica 
isenta de alguns impostos. O ProUni é destinado a estudantes que tenham cursado o ensino 
médio completo em escola pública ou em instituição privada na condição de bolsista integral e a 
estudantes portador de deficiência física.  
 
Mas, para o diretor da Unesp, esta não é a solução para o baixo índice de brasileiros nas 
universidades. A saída, segundo Palma Filho, é realizar investimentos maiores nas universidades 
públicas, em especial nas instituições federais e estaduais, e aumentar os recursos para o crédito 
educativo. "Não é Universidade para Todos. É universidade para uma minoria", sentencia.  
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