
Até aluno de 8ª série passa em vestibular 
Fábio Takahashi e Alessandra Balles 
 
Em faculdades de SP, a pedido da Folha, estudantes participaram de processo seletivo; dois foram 
aprovados 
 
Muitas vagas, insuficiência de interessados e um simulacro de vestibular. Essa é a realidade em 
diversas universidades privadas no país. Na prátic a, nessas instituições, as provas de seleção só 
existem para cumprir a exigência legal. Não selecionam ninguém. Entra na faculdade quem tem 
condições de bancar a matrícula. 
 
A pedido da Folha, e com autorização de seus pais, alunos de oitava série do ensino fundamental 
se inscreveram em vestibulares de instituições particulares em São Paulo. Os três que fizeram as 
provas foram aprovados. Outro não recebeu resposta, e dez foram barrados na inscrição por não 
terem o ensino fundamental completo. 
 
Os alunos class ificados, de 13 e 14 anos, só precisaram fazer uma redação, com temas como a 
"Importância da cidade de São Paulo para o Brasil". Dois são de escola pública; o outro, de 
particular.  
 
A consultora de língua portuguesa da Folha, Thais Nicoleti de Camargo, leu cópias das redações. 
Para ela, os textos ainda são "imaturos" (leia texto abaixo). 
 
Alguns números podem explicar por que vestibulares privados baixaram tanto a exigência. Nos 
últimos dez anos, enquanto as inscrições nos processos seletivos da rede privada cresceram 2,8 
vezes, o de vagas aumentou 4,6. Os dados constam do Censo da Educação Superior, divulgado no 
final de 2004, com base em 2003. 
 
Para ter uma comparação, a relação candidato/vaga nas universidades públicas ficou em 8,6, 
contra 1,5 nas privadas. O número de vagas ociosas atingiu 42% nas instituições particulares. 
Com tantos lugares não preenchidos, as universidades se vêem na necessidade de tentar encher 
as salas. E até cursos que não foram mal avaliados no último Provão baixam o nível da seleção —
os estudantes da oitava série foram aprovados em história na Unifei (Centro Universitário 
Assunção) e direito na Universidade São Judas Tadeu, classificados como B e C, respectivamente. 
 
Para o presidente da CM, consultoria especializada em planejamento universitário, Carlos 
Monteiro, as particulares inflam o número de vagas porque já contam que haverá uma evasão 
significativa durante o curso. "Além disso, as universidades estão sempre com medo de o 
Ministério da Educação proibir a abertura de novas vagas", diz. 
 
Mesmo com sobra de vagas, as universidades são obrigadas pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação a fazer um processo seletivo, não necessariamente o vestibular tradicional. Uma das 
alternativas escolhidas é a redação. 
"Acaba sendo uma obrigatoriedade que não tem sentido acadêmico", diz o professor José Vieira 
de Sousa, que atua na área de política e gestão educacional na Faculdade de Educação da UnB 
(Universidade de Brasília). 
 
Já para o professor da pós-graduação em educação da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo) Alípio Casali, algumas instituições vêem a seleção  como "uma receita a mais". 
Jocimar Archangelo, que criou o Provão e o vestibular da Uni-camp (Universidade Estadual de 
Campinas), aponta outro problema: "Um bom processo seletivo precisa também dar um 
diagnóstico do corpo docente." Sem isso, segundo ele, é muito difícil desenvolver um curso de 
alto nível. 
 



A professora Elizabeth Balbachevsky, do Núcleo de Pesquisas sobre Ensino Superior da USP, faz 
uma ressalva. "Você não pode querer que uma universidade de massa, que atende a uma parcela 
menos bem academicamente formada, seja seletiva. O que se tem de ver é o que essa instituição 
vai fazer com o aluno." 
 
Reforma universitária 
Os especialistas divergem sobre como a reforma universitária, em discussão pelo governo federal, 
poderia atacar o problema. "O Estado deveria acompanhar e até criar subsídios para que elas 
[instituições privadas] construam um processo seletivo sério", diz Sousa, da UnB.  
Casali, da PUC-SP, afirma que as cotas nas universidades federais irão forçar as instituições 
privadas a melhorar. "As universidades particulares terão de brigar pelo mesmo público-alvo que 
poderá ser atendido pelas federais ”. 
 
 
 
Leia mais 
 
"Trabalhamos a base do aluno", diz universidade 
 
A Universidade São Judas Tadeu, que aprovou um dos estudantes da oitava série, afirma que 
trabalha para melhorar a base acadêmica de seus alunos. A instituição admite que em alguns 
cursos a seleção é baixa. 
 
"Não dá para tapar o sol com a peneira", diz o diretor da Faculdade de Ciências Humanas e 
Sociais, José Carlos Jadon, um dos responsáveis pela seleção. 
"Pegamos os alunos, que geralmente vêm da periferia, e damos a base, além da prática 
profissional", diz. Para isso, o currículo da São Judas tem revisão de matemática e de língua 
portuguesa 
 
O diretor afirma que o programa tem sucesso — ele cita as notas do Provão para sustentar sua 
tese. "Tivemos 70 notas no provão e apenas um D. O resto foi C,B e A." 
O aluno inscrito pela Folha e que não teve o resultado divulgado prestou letras, curso classificado 
como A pelo Provão. 
 
"Talvez seja melhor a escola que pega o aluno fraco e faz com que ele suba alguns degraus do 
que a que pega um aluno com uma boa base e o mantém naquele nível", compara o diretor. 
A Unifei foi procurada, via e-mail e telefone, na última quinta e sexta-feira para comentar o caso. 
A instituição não se manifestou até o fechamento desta edição. 
 
 
Leia mais 
 
Redações revelam imaturidade 
Thaís Nicoleti de Camargo* 
 
Se é verdade que o exame vestibular é um mal necessário, já que não há vagas para todos, é 
preciso que haja critérios claros para fazer essa seleção. 
 
O critério assumido pelas escolas em geral tem sido o do conhecimento —daí as provas para as 
quais o estudante se prepara. Poderia ser outro: do sorteio à seleção socioeconômica, cabem 
muitas opções. O fato é que se alardeia que é preciso saber umas tantas coisas para entrar na 
faculdade. 
 
Á maioria dos estudantes passa por um período de estresse durante a preparação para os 
exames. É grande a preocupação com o desempenho nas provas. 



Os vestibulares mais importantes do país valorizam muito o exame de redação, pois é por meio 
da produção textual do aluno que se pode aferir com mais propriedade o seu grau de maturidade 
tanto intelectual como emocional. 
 
Por meio da redação, é possível perceber como o jovem se insere no mundo, como metaboliza as 
informações que recebe dos mais variados meios de comunicação e como articula tudo isso num 
discurso próprio. O nível lingüístico do texto (uso dos recursos de expressão, conhecimento da 
norma culta etc) indica seu grau de intimidade com a leitura, o que é importante para todos 
aqueles que desejam ser universitários. 
 
Os rascunhos dos textos das duas alunas de oitava série que conseguiram vagas na universidade 
revelam um modo ainda infantil de apreender a realidade. 
 
Uma das redações apresenta uma espécie de colagem de fra ses, sem articulação, sem objetivo 
(como se redigir fosse enumerar frases soltas sobre um mesmo tema). Falta espírito crítico 
mesmo considerando a escolaridade da candidata. 
 
A outra redação arrola algumas frases feitas num discurso um tanto panfletário e emocional, sem 
critério organizacional. Do ponto de vista estritamente lingüístico, são textos ainda pobres, com 
erros primários de grafia etc. 
 
Resta saber que critérios foram usados para considerar autores de textos ainda tão imaturos 
aptos a ingressar num curso superior de história. No mínimo, a universidade está tomando para si 
um papel que não deveria ser seu: o de ensinar o básico. 
 
 
*Thaís Nicoleti de Camargo é consultora de língua portuguesa da Folha e autora dos livros 
"Redação Linha a Linha" (Publifolha) e "Uso da Vírgula" (Manole) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Leia mais 
 
"Escrevi 5 linhas e fui aprovado" 
 Da Reportagem local da redação 
 
"Escrevi cinco linhas e fui aprovado. É um absurdo, eu sei." E assim que o estudante de 
administração de empresas Gilmar (nome fictício) começa a contar sua história no ensino 
superior. 
 
Ele foi a uma faculdade particular no interior de São Paulo para pedir informações sobre o curso. 
Na secretaria, a atendente, em vez de entregar papéis com as explicações, já deu a Gilmar, 30, a 
prova —uma redação. "O tempo que eu perderia dando as informações é suficiente para você 
terminá-la." 
 
"O tema era 'O que é ser administrador de empresas?. Como estava cansado após um dia de 
trabalho, parei após escrever cinco linhas. Ao devolver a prova, a mulher disse que eu precisaria 
fazer uma entrevista com o diretor da faculdade", diz Gilmar. "Você está com sorte, o diretor vai 
poder falar com você agora", ouviu. 
 
Na entrevista com o diretor, que durou cerca de cinco minutos, a conversa ficou em torno da sua 
situação socioeconômica. "Tenho certeza mais do que absoluta que o objetivo era saber se eu 
teria condições de pagar a faculdade." A mensalidade é de R$ 500. 
No dia seguinte, Gilmar recebeu um telefonema avisando que ele havia sido aprovado. "Precisava 
fazer o curso, mesmo que fosse em uma instituição que, eu sei, não tem o mínimo de qualidade", 
afirma Gilmar, que é gerente de uma loja de conveniência. 
 
Uma redação também foi o suficiente para que a estudante Denise Cantagallo Carreto, 17, 
conseguisse uma vaga no curso de direito de uma universidade particular em Americana (SP). 
Para concorrer à vaga, Denise precisou apenas dissertar sobre a internet. "Quanto mais aluno 
pagando mensalidade, melhor para as faculdades", diz Denise, que cursa direito em uma outra 
universidade em Campinas (SP). 
 
Além da redação, a artista plástica Isabel Duarte, 52, precisou responder a questões de língua 
portuguesa e de inglês para ser aprovada no curso de história de uma faculdade do litoral paulista 
"Fiquei 30 anos sem estudar, não me preparei, mas fui a primeira colocada", contou. 
 
Apesar de sua colocação, Isabel não vai cursar a faculdade. "Não fiquei feliz com a minha 
classificação, mas sim extremamente decepcionada com o nível da faculdade." A prova feita pela 
artista plástica valia 40 pontos, dos quais ela obteve 29.  
 
 
Leia mais 
 
Expansão é importante, diz especialista 
Da reportagem local 
 
A expansão do ensino superior privado foi importante, apesar dos problemas de qualidade em 
muitas instituições. Essa é a opinião de especialistas da área. 
 
"Quem está atendendo à demanda crescente de formados no ensino médio é a universidade 
privada", afirma Sônia Miriam Draibe, do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp. 
Segundo o Censo da Educação Superior, o sistema privado de ensino superior ofereceu 1,7 milhão 
de vagas nos processos seletivos em 2003 (último ano fechado); na rede pública, foram 281 mil. 
Além disso, o estudo mostra que houve mais inscrições nas universidades privadas (2,5 milhões) 
do que nas públicas (23 milhões). É a primeira vez, em 23 anos, que isso ocorre. 



"Os vestibulandos vão aonde têm mais chances, mesmo que as públicas sejam gratuitas e, em 
geral, melhores", diz Draibe. 
 
"Do ponto de vista social, [a expansão da rede privada] alargou as bases de acesso, mesmo que 
com qualidade inferior. Mas é bom que mais pessoas cheguem ao ensino superior", afirma o 
professor Alípio Casali, da PUC-SP. 
 
"O que foi negativo é que as políticas públicas não criaram mecanismos compensatórios, como 
aumentar o investimento na formação de professores. Isso teria compensando um pouco a perda 
de qualidade", completa. 
 
Já o professor da UnB José Vieira de Sousa afirma que a expansão deixou evidente diferenças 
entre o sistema público e o privado. "O setor público continuou sendo um espaço de pesquisa e 
extensão. Na rede privada, com algumas exceções, o caráter é mais profissionalizante, com um 
ensino que está muito mais preocupado em produzir a mão-de-obra para o mercado de trabalho”. 
Sousa vê ainda o perigo de o aluno ser "enganado" ao escolher uma universidade. "Ele não 
conhece o processo. Muitos deles vão percebendo o baixo nível com o passar dos anos", afirma. 
 
A professora da USP Elizabeth Balbachevsky defende que a rede privada é mais eficiente para 
atender quem está focado no mercado de trabalho. "Em geral, vai para a universidade pública 
quem está mais interessado na vida acadêmica, na pesquisa”. 
 
 
 

 
Folha de São Paulo, São Paulo, 6 mar. 2005, Caderno Cotidiano, p. C4. 

 


