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Bacharel em Sociologia 
pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, com pós- 
graduação em Antropologia 
pela UNB. Em 1981, associou-
se à Candango Promoções 
Artísticas através da qual 
produziu, dirigiu, roteirizou 
e atuou em fi lmes, peças 
teatrais e shows musicais.
Em 1991, fundou a Gabinete 
C, agência de propaganda 
que este ano comemora 20 
anos criando campanhas 
publicitárias premiadas e 
consolidando marcas fortes.

Nada mais digno 
e justo do que 
construir opor-
tunidades para 
todos os brasi-
leiros, indepen-
dentemente da 

sua raça e condi-
ção econômica.

Contudo, este 
princípio deveria 

começar no ensino 
fundamental, com 
escolas que de 

fato estimulassem o 
conhecimento e pro-
movessem a capaci-
dade de reflexão.

O Senado 
Federal acaba 
de aprovar o 

projeto de lei 
que irá do-

brar o sistema 
de cotas nas 
universidades 

federais.

Agora, serão 
122.131 vagas 
para alunos 
que, além 

da condição 
racial, sejam 

egressos das 
escolas públi-
cas nacionais.

Mais Cotas nas Universidades O Senado Federal acaba de aprovar o projeto de lei que irá 
dobrar o sistema de cotas nas universidades federais. A partir de agora, 50% das vagas nas escolas 
técnicas e universidades federais estão reservadas para os alunos que cursaram todo o ensino médio 
em colégios públicos. Atualmente, são 52.190 vagas destinadas aos índios, negros e pardos. Agora, 
serão 122.131 vagas para alunos que, além da condição racial, sejam egressos das escolas públicas 
nacionais. A relatora do projeto, senadora Ana Rita (PT-ES), diz que o programa deverá vigorar 
por dez anos “período de transição para garantir a igualdade na seleção”. Defensor do sistema de 
cotas, o senador Paulo Paim (PT-RS) diz que a mudança faz um resgate social dos negros no país e 
arremata: “(...) a rejeição desse projeto significaria não querer que os negros, índios e pardos tenham 
acesso à universidade”.

ensino FUndaMental Zero Nada mais digno e justo do que construir oportunidades para 
todos os brasileiros, independentemente da sua raça e condição econômica. Contudo, este princípio 
deveria começar no ensino fundamental, com escolas que de fato estimulassem o conhecimento e 
promovessem a capacidade de reflexão. Infelizmente, o baixo nível do ensino fundamental brasileiro 
tem gerado legiões de diplomados que mal sabem ler e escrever, e menos ainda refletir. Uma má 
formação de base que compromete o sistema cognitivo dos alunos e leva às universidades, ano após 
ano, um conjunto de estudantes despreparados. 

o qUe é, o qUe é? Diante dos fatos, é bom lembrar a função e o significado de uma universidade. 
Diz a Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia que “(...) a universidade, como instituição que elabo-
ra e mantém vivos os conhecimentos de ordem teorética, é uma criação europeia nascida na Idade 
Média (...) No século 20, o desenvolvimento das ciências puras e aplicadas tornou-se o elemento es-
sencial (...) a universidade hoje cumpre o papel de elaboração, integração e fundamentação do saber, 
sua transmissão e aplicações metódicas e revisão crítica permanente, visando ao desenvolvimento 
integral do homem e da sociedade”. No Dicionário Aurélio, universidade quer dizer “(...) instituição 
de ensino superior que compreende um conjunto de faculdades ou escolas para a especialização 
profissional e científica, e tem por função garantir a conservação e o progresso nos diversos ramos do 
conhecimento, pelo ensino e pela pesquisa”.

eqUívoCo O governo está muito preocupado em popularizar as universidades. Com isso, está des-
virtuando as reais funções da instituição. Na verdade, a questão da educação no Brasil passa pelo 
ensino fundamental que, ano após ano, vem perdendo qualidade, descumprindo seu real papel que é 
instruir pessoas e preparar cidadãos. Sou de uma geração que estudou nos chamados “grupos esco-
lares”. Escolas públicas com ensino de alto nível, professores altamente qualificados e alunos pobres 
e ricos, negros e brancos, todos dentro da mesma sala, aprendendo na mesma cartilha. Alunos aptos 
a prestar vestibular e participar da vida acadêmica com ideias bem construídas e textos bem escritos. 
Um time de universitários com currículos dignos e prontos a prestar grandes serviços ao mercado 
ou atuar na vida acadêmica com teses e pesquisas capazes de valorizar não apenas sua universidade 
como o próprio Brasil.

reCUrsos Nosso país destina 5% do seu PIB para a educação. Um percentual igual ou similar ao 
de outros grandes PIBs mundiais. Atualmente, existe um debate no Congresso Nacional para que 
este percentual seja elevado para 10% do PIB. Contudo, na avaliação do professor José Francisco 
Soares, da Faculdade de Educação da UFMG, não é a mera alocação de recursos que irá promover 
as mudanças de que o país necessita, mas a maneira com que esses recursos serão gastos. Segundo 
o professor Soares, “(...) a pesquisa educacional internacional estabeleceu que três dimensões devem 
estar presentes, concomitantemente, para o bom funcionamento de uma escola: materiais, pessoas 
e pedagogia”. Ele diz que “(...) os recursos devem ser suficientes para garantir salários adequados e 
prover as materialidades necessárias, o que inclui merenda, horário de reforço, materiais educacio-
nais de qualidade e quantidade suficientes, equipes de apoio técnico e afins”. 

instrUção Educar é um verbo transitivo direto que significa instruir. Educar implica promover edu-
cação, desenvolver a capacidade intelectual e moral do ser humano, visando à melhor integração indi-
vidual e social. O Novo Dicionário Aurélio diz que a educação gera o conhecimento e leva ao aprimo-
ramento das faculdades humanas. A sabedoria popular diz que é de pequenino que se torce o pepino. 
Na teoria, todos sabem o que deve ser feito. Na prática, o Estado brasileiro tem patinado na condução 
de um sistema de ensino básico que seja capaz de formar cabeças pensantes e cidadãos atuantes. 

vontade PolítiCa Enquanto a Coreia do Sul concentrou seus recursos no ensino fundamental e 
deu um salto econômico e social, no Brasil, a educação de base não tem projeto, não tem pedagogia e 
carece de vontade política. Com um ensino fundamental desqualificado, as universidades não conse-
guem obter bons resultados. Entre elas, apenas a USP entrou, recentemente, no ranking das 200 me-
lhores universidades do mundo, assim mesmo, no 178º lugar. Vale lembrar o que disse Phil Baty, editor 
do ranking universitário THE – Times Higher Education: “(...) as universidades fazem parte de um 
processo de inovação que impulsiona o desenvolvimento econômico. O Brasil tem que entender isso”.

Fontes: jornal Folha de S. Paulo, 30/7/2012, 8/8/2012, 4/8/2012; Novo Dicionário Aurélio da 
Língua Portuguesa; Logos, Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia.


