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Alunos, que viam 3.º grau como sonho, já podem cursar faculdade perto de casa  
 
Na periferia, os universitários são o início de uma história.  
 
Filhos de pedreiros, metalúrgicos, motoristas, donas de casa, eles são os primeiros da família no 
ensino superior. Esse pioneirismo é explicado principalmente pela entrada, nos últimos anos, das 
universidades e faculdades privadas nos bairros pobres da Grande São Paulo. A instituição a 
poucos minutos de casa incentiva quem via o ensino superior apenas como um sonho, a duas 
horas de ônibus de distância. E acaba motivando também movimentos recentes para levar a 
universidade pública para perto dessas pessoas.  
 
"Sem emprego não dá para estudar", diz Elisabete Gomes, de 20 anos, que tratou de procurar 
trabalho antes de fazer o vestibular para Pedagogia no Centro Universitário Adventista, no Capão 
Redondo, zona sul. "Nunca tinha pensado em fazer ensino superior. Vi minha cunhada estudando 
aqui perto e me animei", conta Elisabete, que sempre estudou em escola pública e agora emprega 
todo o salário de R$ 500,00 na mensalidade da faculdade. "Quando tiver o diploma na mão, vou 
sentir que valeu a pena", diz a moça, orgulho da mãe, metalúrgica aposentada.  
 
Um cachorro-quente na porta da universidade é o marco que divide o tempo dedicado ao trabalho 
e aos estudos por Wellington da Silva Oliveira, de 21 anos. Por volta das 19 horas, ele chega a 
São Miguel Paulista, na zona leste, para seu curso de Ciências da Computação na Universidade 
Cruzeiro do Sul (Unicsul). O cansaço do dia tem um refresco: na volta para a casa, são só 20 
minutos. "Não daria para estudar se fosse do outro lado da cidade", diz. Com salário de R$ 
500,00, Wellington precisa ainda da ajuda dos pais - que não completaram nem o ensino médio - 
para pagar a mensalidade de R$ 560,00. Não sobra dinheiro nem para namorar e, mesmo assim, 
ele não reclama.  
 
"Ninguém vai para a frente hoje sem faculdade."  
 
Questionários respondidos por formandos do ensino superior brasileiro ao Ministério da Educação 
(MEC) no ano passado mostram que cerca de 75% deles são filhos de pessoas que não cursaram 
ensino superior. Quase metade (42,4%) vive em famílias cuja renda mensal varia entre R$ 
601,00 e R$ 2.000,00. E 35,9% dos formandos declararam ter trabalhado em período integral 
enquanto cursavam a faculdade. O Brasil tem hoje 3 milhões de universitários; mais de 2 milhões 
deles estudam em instituições particulares.  
 
Mina de ouro - Só a zona leste da capital abriga mais de dez instituições de ensino superior 
privadas, com aproximadamente 70 mil estudantes. As zonas sul e norte comportam números 
semelhantes. "É uma mina de ouro, mas elas acabaram trazendo a faculdade para os mais 
pobres", diz um dos principais líderes comunitários da região leste, Antonio Luiz Marchione, o 
Padre Ticão. Para ele, é importante que o governo federal fiscalize a qualidade dos cursos 
oferecidos. "Mas o problema maior é que muitos alunos desistem por não conseguirem pagar a 
mensalidade", diz.  
 
Programas de financiamento estudantil, como o Fies, do governo federal, não atraem os alunos 
por exigir pagamento depois da conclusão dos estudos. As faculdades, de uma maneira geral, 
oferecem bolsas parciais, mas em número nunca suficiente.  
 
O padre foi um dos principais articuladores da criação do novo campus da Universidade de São 
Paulo (USP) na zona leste. Depois de dois anos de projetos, a unidade começará a ser construída 
no próximo semestre, com inauguração prevista para 2004. Movimento semelhante, com o 



objetivo de levar o ensino superior público para regiões mais pobres, começa a surgir também na 
zona sul (veja texto ao lado).  
 
"Não acredito que as pessoas mais ricas sairiam do bairro delas para estudar aqui na periferia, 
mesmo em universidade pública", diz o aluno Jackson Domingues, de 23 anos, que mora e faz 
faculdade na Cidade Dutra, zona sul. O bairro abrigará no mês que vem cursos de extensão da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). O projeto da instituição, no entanto, é ainda maior e 
prevê um novo campus na região. "Gostaria que os novos alunos fossem de lá mesmo", diz o 
reitor da Unifesp, Hélio Egydio Nogueira.  
 
A única experiência atual anima quem defende o maior acesso da população carente à educação 
superior pública. Inaugurada no ano passado, a Faculdade de Tecnologia (Fatec) na Cidade AE 
Carvalho, zona leste, tem hoje 80% de seus alunos morando na região. "Quando a faculdade 
estava em construção, me diziam que eu iria servir de flanelinha para os riquinhos que viriam 
estudar aqui", afirma o hoje estudante da Fatec Jefferson de Oliveira Marinho, de 19 anos.  
 
Mantida pelo Estado, a instituição oferece 640 vagas em cursos superiores de tecnologia, com 
duração de três anos, e voltados menos para a área teórica e mais para o lado prático da 
profissão. Além das aulas, os alunos trabalham em projetos de pesquisa nas áreas de produção, 
informática e logística no laboratório da faculdade.  
 
   
 
Orgulhoso, Leandro Aparício Ferreira, de 25 anos, mostra o aparelho criado por ele que tem como 
função autorizar, pela impressão digital, a entrada de pessoas em ambientes. "Nunca pensei que 
tivesse esse potencial", diz. Para seu colega Diego Nogueira, de 18 anos, o importante é se tornar 
um exemplo para os amigos e vizinhos. "Eles me vêem estudando na faculdade pública, pertinho 
de casa, e pensam: se ele conseguiu, eu também posso conseguir."  
 
O Estado de São Paulo, São Paulo,  01 jun. 2003 
 
Continuação 
 
Cursos de menor duração e de humanas predominam 
 
Pelo baixo poder aquisitivo dos alunos e pela necessidade de chegar mais rápido ao mercado de 
trabalho, cursos de menor duração e da área de humanas predominam nas universidades 
particulares que têm unidades na periferia. "A área de saúde, por exemplo, precisa de muito 
investimento e isso acaba deixando a mensalidade mais cara", diz a presidente da Associação 
Nacional das Faculdades e Institutos Isolados (Anafi), Naira Amaral.  
 
"O aluno aqui cursa ensino superior com o firme propósito de conseguir um emprego", diz o 
diretor da Faculdade Albert Einstein, da Cidade Dutra, Flávio Perciotto. Além de cursos na área de 
humanas, a instituição oferece a chamada formação de tecnólogo, ou seja, um curso superior de 
dois anos voltado para o mercado de trabalho.  
 
Segundo Naira, a mensalidade mínima é de cerca de R$ 400,00. Um dos cursos mais baratos e, 
conseqüentemente, de maior procura em instituições localizadas em regiões de população de 
baixa renda é o de Pedagogia. "O salário do aluno, no entanto, equivale ao preço da 
mensalidade", diz Naira.  
 
Inadimplência - "Um dos nossos maiores problemas hoje é a inadimplência", afirma o responsável 
pela Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul), Fábio Figueiredo. Segundo ele, o índice de alunos que 
paga no dia do vencimento varia de 25% a 40%. Numa tentativa de amenizar o prejuízo, a 
maioria das instituições oferece desconto a quem não atrasa o pagamento.  
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Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 1 jun. 2003. 


