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Alunos de escolas públicas podem ter mais chance. 
 
O vestibular da Fuvest, que seleciona alunos para a Universidade de São Paulo (USP), poderá dar 
pontos adicionais para estudantes de escolas públicas. Um projeto chamado Inclusp, prevendo 
esta e outras medidas para incluir jovens carentes na instituição, foi aprovado na semana passada 
pelo Conselho de Graduação da USP. Falta apenas o aval do Conselho Universitário, que terá sua 
próxima reunião na terça-feira, para que as mudanças entrem em vigor já no vestibular deste 
ano.  
 
O assunto tem sido tratado com sigilo absoluto na universidade e foi pedido aos participantes da 
reunião que não comentassem o Inclusp até sua aprovação final. O bônus recebido pelos alunos 
de rede pública seria de 3% da nota e funcionaria na 1ª e na 2ª fase do vestibular mais 
concorrido do País - cerca de 150 mil pessoas disputam o exame da Fuvest por ano. Isso 
significaria, por exemplo, que um aluno que acertasse 50 questões, em vez de somar 50 pontos, 
teria 51,5. Paralelo a isso, o projeto prevê também o início do chamado Sistema de Avaliação 
Seriada, em que alunos de escolas públicas poderiam fazer provas ao fim de cada ano do ensino 
médio e a nota seria aproveitada na Fuvest. O sistema funcionaria por adesão das escolas. 
 
Objetivo é privilegiar potencial intelectual  
 
Outra mudança prevista é a diminuição do número de questões da 1ª fase, de 100 para 90, mas 
mantendo a duração de cinco horas de prova. É uma maneira de facilitar a execução do exame, já 
que os alunos reclamam que o tempo é curto para solucionar todas as questões. Além disso, 10 
dessas 90 perguntas seriam interdisciplinares. O projeto avalia que o atual vestibular "privilegia o 
acúmulo quantitativo da informação e não o potencial intelectual e criativo dos candidatos".  
 
Para que as mudanças vigorem no vestibular deste ano, precisam ser aprovadas em maio, já que 
o manual do candidato é impresso em junho e começa a ser vendido em agosto. "Acho uma 
injustiça. Vamos incluir uns e excluir outros. Há alunos pobres em escolas particulares também", 
diz a representante no Conselho de Graduação do Instituto de Matemática e Estatística da USP 
(IME), Cláudia Peixoto, que votou contra o projeto na reunião que ocorreu no dia 11. Participaram 
da votação cerca de 40 pessoas, sendo um representante de cada unidade e alguns estudantes. 
Atualmente, menos de 20% dos aprovados na Fuvest cursaram a escola pública.O bônus, segundo 
estudos da USP, aumentaria esse índice para 30%. 
 
Uma das justificativas da universidade para o projeto é a desigualdade social no País. O 
documento também reitera uma posição antiga da USP contrária ao sistema de cotas para alunos 
pobres ou negros. Além de mudar a Fuvest, a USP propõe medidas para garantir a permanência 
dos alunos pobres que ingressarão ou já ingressaram. A idéia é criar um fundo de bolsas que 
buscará recursos no orçamento da instituição, em governos, em agências de fomento, como a 
Fapesp, e principalmente na iniciativa privada. Esse fundo ajudaria a custear despesas com 
alimentação e moradia dos estudantes. Fala-se ainda em aumentar o número de cursos noturnos, 
os mais procurados por jovens carentes, e até mais linhas de ônibus na Cidade Universitária para 
atender esse público. Alunos de Licenciatura também seriam incentivados a fazer estágios em 
escolas públicas. 
 
Unicamp, UnB e UFSM têm sistemas similares Renata Cafardo e Carlos Alberto Fruet 
Da agência estado 
 
Após dois anos de um sistema de pontuação extra no vestibular para alunos da rede pública, a 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) aumentou o ingresso deles e comprovou que os 
mesmos têm um rendimento na graduação superior ao de seus colegas de colégios particulares. 



 
Em 2004, um estudo da Unicamp mostrou que a capacidade de desenvolvimento intelectual e 
acadêmico do aluno de escola pública é maior que a de alunos de colégios particulares, numa 
situação em que os dois ingressam com notas semelhantes no vestibular. A partir disso, foi criado 
um sistema no qual esse aluno recebe 30 pontos a mais na segunda fase, ou seja, depois de ter 
passado pelo funil da primeira etapa. Negros, pardos e índios ganharam outros 10 pontos. 
 
Em 2005, houve um acréscimo de 40% de alunos de escola pública na Unicamp. Eles tiveram, na 
graduação, desempenho 3% superior aos outros no curso de Medicina. Em Engenharia da 
Computação, o índice foi de 9%. Segundo o coordenador do vestibular, Leandro Tessler, os dados 
de 2006, a serem divulgados na semana que vem, são parecidos.  
 
A avaliação seriada faz parte do processo seletivo da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), no Rio Grande do Sul, e da Universidade de Brasília (UnB) há dez anos. Na UFSM, os 
alunos que estudarem em uma das escolas cadastradas pela universidade cursam também 
disciplinas extras, oficinas e recebem relatório de desempenho individual. Cerca de 60% dos 
inscritos no programa, criado em 1995, são da rede pública. Na UnB, o projeto começou em 1996 
e é responsável pelo ingresso de cerca de metade dos alunos da universidade. Ele foi criado pelo 
ex-ministro Cristovam Buarque, que defendia o programa nacionalmente. 
 
Mudanças não agradam a escolas particulares  
 
As mudanças na Fuvest não agradaram em nada representantes das escolas particulares. "Hoje o 
vestibular é extremamente justo de acordo com o critério de mérito. Entram os melhores", diz o 
diretor do Colégio Bandeirantes, Mauro Aguiar, um dos que mais aprova estudantes na USP. Ele 
discorda também da avaliação seriada porque "levaria a ansiedade do vestibular a todos os anos 
do ensino médio e não mais apenas ao último". 
 
"A missão da USP nunca foi a de ser uma universidade de massa e sim de excelência. Para isso, 
precisa continuar trazendo os melhores", diz um professor da instituição, que também teve 
conhecimento do projeto, mas não autorizou a publicação do seu nome. Ele acredita que o Inclusp 
abre um "precedente perigoso para as cotas". "De qualquer modo, o debate precisava ter sido 
aberto a todos e não feito em sigilo", diz.  
 
Representantes de cursinhos comunitários e alunos da Universidade de São Paulo (USP) vêem o 
projeto como um avanço, mas exigem mais. Segundo o diretor do Fórum dos Cursinhos 
Comunitários, frei David dos Santos, 3% de bônus é muito pouco para incluir o jovem carente no 
vestibular da Fuvest. Ele defende pelo menos um acréscimo de 10% na nota. "É preciso fazer 
também um corte socioeconômico e incluir os afro-brasileiros", completa Santos. Para ele, os 
alunos beneficiados deveriam pertencer a famílias com renda per capita de um salário mínimo e 
meio 
 
O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da USP também defende a questão étnica. "Os índios e 
negros estão fora da universidade, injustiça que se agrava nos cursos mais concorridos", diz a 
nota divulgada ontem pelo DCE sobre o Inclusp. A entidade se declara, inclusive, a favor do 
sistema de cotas.  
 
"O projeto é um avanço, é inteligente e não se reduz às cotas", pondera o diretor da Faculdade de 
Direito do Largo São Francisco, Eduardo Marchi. Ele faz parte do Conselho Universitário e acredita 
que o documento será aprovado quando for colocado em pauta. "Propõe mais do que acesso à 
universidade: beneficia todo o ensino médio", diz, citando a intenção prevista no programa de 
enviar alunos de Licenciatura para fazer estágios em escolas públicas.(R.C./AE) 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 e 21 maio 2006, São Paulo, p. A-15. 
 


