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Nota desses estudantes foi superior à dos da escola privada em 29 dos 55 cursos analisados no 
primeiro semestre. 
 
Eles saíram atrás. Seis meses depois, já estavam à frente. Esse é o resultado da análise do 
desempenho dos estudantes de escola pública que ingressaram neste ano na Unicamp em 
comparação aos da rede particular. Dos 55 cursos analisados, esses alunos tiveram notas mais 
altas em 29 durante o primeiro semestre letivo. 
 
Em outros quatro, as médias foram idênticas. Isso significa que em 60% das carreiras o 
desempenho dos universitários provenientes do ensino médio público, em geral deficitário, foi 
igual ou superior aos da rede particular. 
 
O bom aproveitamento dos alunos da rede pública nas aulas de graduação fica mais evidente ao 
se considerar o desempenho deles no vestibular: eles tiveram notas melhores em apenas 4 dos 
55 cursos. Ou seja, começaram o ano em desvantagem, mas se recuperaram durante o semestre. 
A presença desse perfil de alunos entre os aprovados cresceu 22% no último vestibular, devido a 
um programa inédito que concedeu pontos extras aos alunos das escolas públicas. 
 
A Unicamp buscou, com isso, colocar dentro da universidade estudantes que ficavam de fora por 
questão de poucos pontos. 
 
"Os resultados do primeiro semestre mostram que eles realmente possuíam potencial", diz o 
coordenador-executivo da Comvest (comissão que organiza o vestibular), Leandro Tessler. 
"Atacamos o mito de que a escola pública baixa o nível da universidade. Aqui, até melhoramos 
nosso corpo discente." 
 
Foram avaliados os desempenhos de 2.829 ingressantes deste ano, sendo que 931 ganharam 
bonificação. O estudo foi finalizado na semana passada. 
 
A vantagem apareceu até mesmo no disputado curso de medicina. A nota média dos estudantes 
bonificados, em todas as disciplinas do período, foi 7,5, ante 7,2 dos demais. A maior diferença 
ocorreu em física, em que os estudantes da rede pública obtiveram 5,4 de média, contra 4,6 dos 
demais (variação de 17%). 
 
Mas como um aluno que possui uma formação escolar inferior e condições socieconômicas piores 
consegue tirar notas melhores na universidade? Para os autores do levantamento, as próprias 
dificuldades fazem com que os estudantes tenham maior capacidade de adaptação e saibam lidar 
melhor com situações adversas. 
 
"Acho que o aluno de escola pública tem mais orgulho de estar em uma universidade pública", 
afirma Flávia Rodrigues, 22, aluna que se beneficiou da bonificação para ingressar em história. 
Já a coordenadora da carreira de medicina, Angélica Maria Bicudo Zeferino, afirma que a 
instituição tenta não fazer distinção dos alunos no dia-a-dia, para evitar discriminação. Mesmo 
assim, ela relata: "Os alunos de escola pública se esforçam muito no curso". 
 
Caio Buni, 20, é um exemplo. As aulas de seu curso, ciências da computação, terminam depois 
das 23h. Para conseguir acompanhar o curso, ele costuma ficar até por volta das 3h da 
madrugada nos laboratórios. "Faltou uma base melhor no ensino médio." 
 
"A hipótese de que o estudante de baixa renda se esforça mais é plausível, mas ainda faltam 
estudos aprofundados sobre isso", diz o antropólogo João Baptista Pereira, professor emérito da 
USP e presidente da comissão que estuda políticas de ação afirmativa. 



 
Públicas aprovam mais com ação afirmativa 
 
Número de aprovados cresceu 22% na Unicamp com a adoção de pontos extras para alunos 
oriundos da rede 
 
O número de aprovados da rede pública na Unicamp cresceu 22% com a adoção, no último 
vestibular, do Paais (Programa de Ação Afirmativa e Inclusão). 
 
Aos alunos da escola pública, que ingressaram na universidade neste ano, foram concedidos 30 
pontos extras. Esse número subiu para 40 para os que se declararam negros, pardos ou 
indígenas. 
 
Em média, a bonificação representou 6% da nota final desses vestibulandos. "Com a pontuação, 
pegamos pessoas que não entravam por muito pouco, mas que têm grande potencial", afirma o 
coordenador de pesquisa da Comvest, Maurício Kleinke. 
 
A elevação foi maior nos cursos mais disputados. Em medicina, por exemplo, o número de 
estudantes formados na escola pública subiu de sete para 29. 
 
Os alunos da rede pública tinham a opção de terem ou não os pontos. Porém, a maioria dos 
ingressantes provenientes desse sistema (95%) decidiram aderir ao programa de bonificação. 
Quando o projeto de pontuação foi desenvolvido, a comissão de vestibulares esperava que o 
rendimento dos alunos bonificados seria semelhante aos demais apenas ao final dos cursos. A 
previsão tinha como base um estudo que analisou o desempenho de turmas já formadas na 
Unicamp. 
 
"Ficamos surpresos pelo fato de esses estudantes terem ido melhor já no primeiro semestre", 
afirma o coordenador-adjunto da Comvest, Renato Pedrosa, que desenvolveu o projeto. 
O Paais foi mantido para o vestibular 2006, que seleciona calouros para o próximo ano. A segunda 
fase será aplicada em janeiro. 
 
Ressalvas 
 
Apesar dos elogios aos alunos da escola pública, os coordenadores da comissão organizadora do 
vestibular fazem a ressalva de que os estudantes que conseguiram o bom desempenho durante o 
primeiro semestre letivo representam uma espécie de elite da rede. 
 
Isso porque eles demonstraram grande capacidade de resolução de problemas no exame, além de 
terem absorvido uma boa quantidade de informações do programa curricular do ensino básico. 
A USP estuda a possibilidade de adotar o sistema de pontos. A medida, porém, precisa ser 
aprovada nos conselhos da universidade. 
 

 
 

 



Leia Mais 
 
Luciana passou após medida  
Da Reportagem Local  
 
Luciana da Silva, 21, tentou duas vezes entrar na Unicamp. Não obteve sucesso. Na terceira, 
beneficiada com os pontos extras no vestibular, conseguiu uma vaga no curso de história. 
O ingresso em uma carreira de período integral forçou a agora universitária a deixar o emprego 
que lhe rendia R$ 400 mensais. "Só consigo continuar estudando porque consegui bolsa 
alimentação e bolsa transporte da universidade", conta. Apesar da questão financeira, Luciana foi 
uma das alunas da escola pública que tiveram bom desempenho. "Fechei o ano até com 
tranqüilidade." 
 
A dificuldade financeira está presente na vida de boa parte dos alunos da escola pública que 
ingressaram por meio do bônus de pontos no vestibular. Segundo o levantamento socieconômico 
feito pela Comvest (comissão que organiza o vestibular da universidade), 36,3% dos estudantes 
tinham renda mensal familiar que variava de um a cinco salários mínimos no ano passado 
(período da inscrição no processo seletivo). 
 
Em valores da época, a renda variava de R$ 260 a R$ 1.300. Como comparação, apenas 9,2% 
dos alunos não bonificados estavam nesse patamar de ganho familiar. 
Para o coordenador-executivo da Comvest, Leandro Tessler, essa é uma das dificuldades pelas 
quais os alunos da rede pública passam e que acabam contribuindo para eles terem um 
desempenho melhor na universidade.  
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 22 dez. 2005, Cotidiano, p. C1. 
 
 
 


