
Universidade pública, o sonho das classes A e B  
 
Eles fazem qualquer sacrifício para manter seus filhos na escola particular, mas, no ensino 
superior, não abrem mão da universidade pública. E gratuita. Essa é a expectativa de 32,4% dos 
pais das classes A e B, segundo a pesquisa realizada pelo Sistema Anglo de Ensino.  
 
Para Renata Wainsztok, a faculdade pública, de alto nível, será decisiva quando seus filhos 
Deborah e Maurício forem procurar emprego. “Quando se tem de escolher entre dois candidatos, o 
nome da universidade pesa”, afirma a administradora de empresas, que cursou ensino superior 
privado. A comerciante Malvina Waisberg sonha com Sammy, Camila e Marina estudando na 
Universidade de São Paulo (USP). “Há algumas pagas que não são tão boas assim.”  
 
O investimento em educação foi considerado indispensável para 54,9% dos pais. Segundo a 
maioria, vale qualquer sacrifício para educar bem os filhos. Já para 20,2% o sacrifício é 
considerado “quase insuportável” atualmente. Menos de 10% deles, no entanto, dizem estar 
procurando uma escola pública (no ensino fundamental ou médio) para os filhos, como forma de 
aliviar o orçamento familiar.  
 
O ministro da Educação, Cristovam Buarque, tem se mostrado contrário ao fato de a camada mais 
rica da sociedade ser maioria nas universidades públicas. “Se a elite estuda apenas para ficar rica 
com o diploma, acho que o Estado não deveria pagar pelo curso dela”, disse.  
 
A pesquisa mostra que 24,7% dos pais esperam ver os filhos em cursos de universidades públicas 
ou privadas, desde que “sejam os melhores do Brasil ou do exterior”. Apenas 1,9% dos pais 
espera que eles cursem ensino superior, mesmo que não seja o melhor. E só 0,7% quer os filhos 
estudando fora do País.  
 
Essa foi a segunda pesquisa realizada pelo Anglo. Em abril, foram ouvidos estudantes de ensino 
médio e cursinhos pré-vestibulares do País. Alguns resultados da enquete atual se parecem com 
os obtidos na anterior. A exemplo dos pais, os filhos se disseram otimistas com relação ao seu 
futuro e ao futuro do Brasil.  
 
A pesquisa foi divulgada ontem, durante o Congresso e Feira Saber, realizado pelo Sieeesp, que 
vai até amanhã. Serão 114 palestras de educadores brasileiros e estrangeiros. Mais de 13 mil 
pessoas estão inscritas.  
 
O Sieeesp aproveitará o evento para lançar hoje manifesto contra a medida provisória de 1994 
que impede escolas de executarem os contratos de inadimplentes. Segundo o presidente do 
Sieeesp, José Augusto de Mattos Lourenço, a inadimplência chega a 10%. “Alguns pais abusam e 
deixam o filho na escola por meses sem pagar.” Hoje o colégio só pode rejeitar a nova matrícula 
de um aluno inadimplente. (R.C. e M.F.)  
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