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Maioria émasculina nos
dois cursos dePederneiras

Na cidade de Gisele,
predominam os homens

Um clube da Luluzinha
no interior da Bahia

Mais homens
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Veja as cidades onde há as maiores concentrações
feminina e masculina no ensino superior
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Em 87,6%
dos municípios

há mais
mulheres que
homens no

ensino superior

Eduardo Kattah
BELO HORIZONTE

Conhecida por abrigar a
maior indústria pirotécnica
da América Latina, Santo An-
tônio do Monte, a 185 quilô-
metros de Belo Horizonte,
costumava freqüentar o noti-
ciário a cada vez que ocorria
um acidente nas suas deze-
nas de fábricas de fogos de ar-
tifício. Agora, o motivo é
que, na cidade, todos os uni-
versitários são mulheres.

São cerca de 140 alunas ma-
triculadas no curso Normal Su-
perior da Faculdade de Educa-
ção e Estudos Sociais. A cida-
de tem 30 mil habitantes e o
primeiro e único curso foi aber-

to há cerca de três anos pela Uni-
versidade Antônio Carlos (Uni-
pac), de Barbacena. Ele forma
professores para as séries iniciais
do ensino fundamental.

“Mesmo com todas as transfor-
mações provocadas pela moderni-
zação, até hoje não se reverteu a
situação. As mulheres continuam
sendo maioria entre docentes no
ensino infantil”, diz a diretora da
faculdade e secretária de Educa-
ção do município, Norma Raquel
Gontijo de Melo.

Para a diretora, o fenômeno po-
de ser explicado também pela bai-
xa remuneração. “Eu me sur-
preenderia se tivesse algum alu-
no aqui. A professora infantil tem
uma missão, não uma profissão.”
Aluna do 3.º ano, Ana Paula Ro-

drigues Frieiro de Oliveira, de 37
anos, concorda. “Os homens têm
essa mentalidade: casar e ter a
sua família. E é muito difícil man-
ter uma família com o salário de
magistério.”

Apenas três homens – os pro-
fessores – dividem as salas de au-
las com as alunas das seis turmas
da faculdade. “A gente brinca
que não tem para quem olhar”, di-
verte-se Sônia Cristina Ferreira
Tomaz, de 36 anos. “Temos uma
turminha, um grupinho de oito
mulheres, e costumamos sair pa-
ra bater papo. Os maridos não se
preocupam tanto”, completa.

Segundo a secretaria da Edu-
cação, pelo menos 92 homens
da cidade freqüentam faculda-
des da região. ●

Biaggio Talento
AMÉLIA RODRIGUES

O Colégio Prado Valadares, anti-
gogrupo escolar deAméliaRodri-
gues, a 70 quilômetros de Salva-
dor, se transformou involuntaria-
mente num verdadeiro clube da
Luluzinha: 99 mulheres – e ne-
nhumhomem – freqüentam oúni-
co curso superior da cidade, de li-
cenciatura plena em Pedagogia
para formação de professores das
séries iniciais do ensino funda-
mental. No local, foi instalado um
posto avançado da Universidade
Estadual de Feira de Santana.

A instituição oferece em Feira
de Santana 24 cursos de gradua-
ção, que atraemmilhares de candi-
datosdos municípios da região, in-
cluindo Amélia Rodrigues. Mas
na cidade só mulheres estudam.

As 99 professoras foram sele-
cionadas entre 200 da rede muni-
cipal e cursam a primeira turma.
A jornada édura, pois só pode fre-
qüentar a especialização quem
continua dando aulas. “Não exis-
te coisa mais emocionante do que
quando um dos alunos lhe chama
para dizer que aprendeu a escre-
ver o seu nome”, diz a aluna do
curso Avanisse Braga Borges,

professora há 13 anos.
O piso salarial das professo-

ras de Amélia Rodrigues é de
R$ 315. Com a curso, o salário
pode aumentar em torno de
40%. Com 25.148 habitantes,
a economia do município é ba-
seada essencialmente na agri-
cultura e no setor de serviços.
No passado, abrigava várias
usinas de cana-de-açúcar; ago-
ra, resta uma, que emprega
230pessoas.Omaior emprega-
dor é a prefeitura, com 720 fun-
cionários. Há 30 escolas públi-
cas e particulares na cidade.

Alguns moradores garan-
tem que os jovens de Amélia
Rodrigues se formam em uni-
versidades de Feira de Santana
e Salvador e conseguem pro-
gredir no ramo de Contabilida-
de e Administração na cidade.
Mas veteranos, como o guarda
municipal aposentado Francis-
co dos Santos, que passa parte
do dia “jogando conversa fo-
ra” na Praça da Matriz, não es-
tão satisfeitos com o mercado
de trabalho local. “A gente ti-
nha oito usinas de açúcar e dez
alambiques, mas acabou tudo
e quem procura trabalho preci-
sa vasculhar a região.” ●

SÓ MULHERES – Curso de Pedagogia em Amélia Rodrigues, cidade a 70 quilômetros de Salvador, tem 99 alunas e nenhum aluno

EMPREGO RARO – Mercado detrabalho deAméliaRodriguesé restrito

ENSINO SUPERIOR

Renata Cafardo

Os números parecem sugerir co-
munidades extremamente conser-
vadoras e outras, com um matriar-
cado inexplicável em pleno inte-
rior do Nordeste. Em uma cidade
da Bahia, só mulheres estudam na
primeira e única universidade.

Em outro extremo, onde nasceu
Gisele Bündchen, os homens re-
presentam quase 97% do total de
alunos do ensino superior. Os
exemplos se espalham pelo País e
até no interior de São Paulo há
cursos com maciça presença mas-
culina em Pederneiras, a 300 qui-
lômetros da capital.

A estranha disparidade é só
uma curiosidade, explica o coor-

denador-geral de estatísticas de
ensino superior do InstitutoNacio-
nal deEstudos ePesquisas Educa-
cionais (Inep/MEC), Ilton Beno-
ni.Os índices fazem parte do Cen-
soda Educação Superior, divulga-
do recentemente. “Essas cidades
têm apenas um ou dois cursos de
graduaçãoe com um perfil especí-
fico”, diz. O Brasil tem 56,4% de
mulheres entre os universitários.

O cursos que mais as atraem são
os de Serviço Social, Fonoaudio-
logia, Nutrição e Pedagogia.

Em Amélia Rodrigues (BA),
sóhácursospara formaçãodepro-
fessores, assim como em Santo
Antônio do Monte (MG). Hori-
zontina, no Sul, oferece apenas
Engenharia Mecânica, conhecido
reduto masculino. Pederneiras
tem dois cursos de informática.

A explicação para o fato é sim-
ples: os estudantes que não encon-
tram ocurso desejado na sua cida-
de se deslocam pela região em
busca de outras universidades. E
issonão preocupa oMEC. “O im-
portante équeas regiões, e não ca-
da cidade, ofereçam as várias
áreas do conhecimento.”

O problema atual do governo
é equilibrar o número cursos no

País; o Sudeste concentra 49%
das matrículas de ensino supe-
rior, enquanto o Norte tem ape-
nas 8%. Por essa razão, o ministé-
rio tem autorizado novos cursos
apenas em regiões em que há ne-
cessidade. Um exemplo é a proi-
bição da abertura de cursos de Di-
reito em faculdades de São Pau-
lo, onde há o maior número de es-
tudantes da área.●

Só há três anos Pederneiras ga-
nhou seus dois primeiros cur-
sos de graduação. A cidade, a
320 quilômetros de São Paulo,
fica numa região ainda depen-
dente da cana-de-açúcar e re-
cheada de faculdades particula-
res e campus de universidades
estaduais. “Damos transporte
municipal a cerca de 900 estu-
dantes para fazerem ensino su-
perior fora da cidade”, diz o
prefeito Rubens Emil Cury. No
município, são cerca de 400 es-
tudantes; mais de 80% deles do
sexo masculino.

As poucas moças não recla-
mam. Dizem que sempre gosta-
ram de informática, área dos
dois cursos. “Temos uma per-
cepção feminina do assunto”,
diz Priscila Andrade Prazeres,
do primeiro ano do curso de
Administração de Gestão em
Informática.

O outro curso oferecido pela
Faculdade Gennari & Peartree
(FGP) é o de Sistemas de Infor-
mação. “Os homens têm mais
experiência nessa área e aca-
bam nos ajudando”, diz a estu-
dante Daniele Vicenzi. Na sua
sala, são só seis mulheres. Suas
amigas, segundo ela, estudam

fora da cidade, em cursos de Di-
reito e Publicidade.

Pederneiras tem 40 mil habi-
tantes e, de acordo com o pre-
feito, o grupo responsável pela
única faculdade trouxe tam-
bém empregos para a cidade. O
Gennari & Peartree abriu uma
fábrica de softwares no municí-
pio. Atua também, em diversas
cidades, no ensino fundamen-
tal, médio e superior. Outro
grande empregador em Peder-
neiras é a indústria de peças au-
tomobilísticas.

O número de mulheres e ho-
mens no município não reflete
a disparidade que ocorre no en-
sino superior. São 51% de habi-
tantes do sexo feminino, segun-
do o último censo. “Claro que
seria bom outros cursos na cida-
de, mas acho que a região ofere-
ce muita coisa já”, diz Cury.

Pederneiras é a segunda cida-
de do Estado que faz parte do
ranking do Inep com grande
concentração de homens e mu-
lheres no ensino superior. A ou-
tra é Orlândia, na região de Ri-
beirão Preto. Há ainda três mu-
nicípios de Minas, dois da Ba-
hia, dois do Rio Grande do Sul
e um de Goiás. ● R.C.

Flávio Ilha
PORTO ALEGRE

EmHorizontina, cidade a500qui-
lômetrosde Porto Alegre conheci-
da por ser uma “fábrica” de mu-
lheres bonitas – é onde nasceu Gi-
sele Bündchen –, o espaço é dos
homens. Na única faculdade, dos
150 alunos do curso de Engenha-
ria Mecânica só 3 são mulheres.

“Eu sabia que era um curso
com predominância masculina,
mas não imaginava que era tan-
to”, brinca a estudante ThieleLon-
ghi, de 19 anos. Ela escolheu a fa-
culdade porque sempre se interes-
sou por cálculo e matemática.
Além disso, já trabalha na área: é
técnica em ProcedimentosOpera-
cionais de uma pequena metalúr-
gica da cidade. “É claro que sem-
pre ocorrem algumas brincadei-
ras, mas nunca colega algum me
desrespeitou.” Sozinha numa tur-
ma de 49 homens, a única dificul-
dade é contornar o ciúme do na-
morado. “Quanto tem festa da sa-
la, é um problema doméstico.”

As outras duas estudantes da
Fahor – faculdade da congrega-
ção sinodal – também trabalham
em metalúrgicas da região, que
concentra a produção gaúcha de

máquinas agrícolas.
Ocoordenador docurso,Cé-

sar Mantovani, afirma que a
concentração de homens na fa-
culdade não é problema. “Não
há dificuldades de convivên-
cia.” Ele conta que a institui-
çãochegoua realizar umacam-
panha,no últimovestibular, pa-
ra desmistificar a atuação do
profissional egresso do curso.
“Engenharia Mecânica não é
só lidar com graxa”, diz. Não
surtiu efeito: a próxima turma,
cujas aulas começam em
2005, tem só duas alunas.

Mantovani avalia que a pre-
ferência dos homens pode ter
uma relação regional. Cidade
com menos de 20 mil habitan-
tes, Horizontina tem coloniza-
ção alemã e cultura interiora-
na. Ou seja, lugar de mulher é
em casa. Além disso, na indús-
tria demáquinas, ouso damão-
de-obra masculina predomina.

Ele espera que a situação
mude um pouco a partir de
2005, quando começam a fun-
cionar os cursos de Engenha-
ria de Produção e Economia –
o índice de inscrições femini-
nas para o vestibular já é maior
do que o habitual. ●
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