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P elos informes dos jornais, a 
Comissão Provisória de Estu
dos Constitucionais decidiu, de 

uma penada e com a maior irrespon
sabilidade, resolver definitivamente 
o problema da democratização do 
acesso à Universidade. Apesar do 
texto final ter sido moderado pelo 
bom senso de alguns, a proposta 
considerada salvadora foi a de reser
var até 50% das vagas nas universi
dades públicas aos chamados "ca
rentes". A medida é de uma dema
gogia assustadora. 

Há anos que os setores responsá
veis da opinião pública e os intelectu
ais engajados no movimento pela 
reforma universitária vêm denunci
ando a situação calamitosa que 
caracteriza o acesso às universidades 
mantidas pelo Estado, marcada por 
uma tendência que beneficia as 
camadas mais abastadas da popula
ção. Com a deterioração geral do 
ensino público de 1.° e 2." graus, que 
vem ocorrendo nas duas últimas 
décadas, apenas aqueles que podem 
pagar uma boa escola particular 
recebem a formação necessária para 
competir no vestibular pelas restritas 
vagas das universidades do Estado. 

Um dos maiores defensores da 
democratização do acesso à univer
sidade, o físico Ernesto Hamburger, 
costuma usar uma comparação es
clarecedora para mostrar os efeitos 
perneciosos dessa tendência. Diz ele 
que uma das razões pelas quais 
somos competentes internacional
mente em futebol, mas não em 
Física, reside justamente no fato de 
que, sendo o futebol praticado por 
todas as camadas da população, é 
possível, na seleção dos jogadores, 
contar com número muito grande de 
talentos. Na seleção dos físicos, 
entretanto, os candidatos são poucos, 
pois a precariedade do ensino público 

faz com que se apresentem às portas 
da universidade apenas os mais 
favorecidos economicamente. 

Se essa não é toda a história, a 
comparação aponta claramente para 
um aspecto do problema. Certamente 
não ocorreria a ninguém propor a 
democratização do futebol brasileiro 
através de uma lei segundo a qual 
metade das vagas nos times profissi
onais e na seleção brasileira fosse 
destinada aos jogadores "carentes". 
A solução foi, e é, dar ao maior 
número possível de crianças e jovens 
a oportunidade de aprender e prati
car futebol. Dessa forma, é possível 
oferecer a todos aqueles que tenham 
talento e vocação, uma oportunidade 
de se tornarem jogadores profissio
nais, independentemente do nível 
sócio-econômico de suas famílias. A 
questão é a mesma para-as carreiras 
que exigem um alto nível <iej|ualifi-
cação académica. „; »*s *» x 

A grande limitação rio acesso à 
Universidade não está nóvvestibular. 
A discriminação foi realizada muito 
antes, já no 1.° grau, onde os índices 
de repetência na 1." série e de evasão 
posterior são absolutamente alar
mantes. Os "carentes" não conse
guem terminar o 1.° grau, não 
iniciam o segundo e não prestam 
vestibular. A situação é iníqua e 
injusta, mas não se pode exigir da 
Universidade, que já enfrenta pro
blemas extremamente graves para 
garantir a qualidade do ensino supe
rior, a solução para problemas ainda 
mais agudos que estão nos níveis 
iniciais do sistema educacional. 

E isso que vem sendo dito e 
repetido por todos aqueles que se 
interessam pelos problemas do ensi
no no Brasil. Muito se pode fazer 
para melhorar o atual sistema de 
exames vestibulares, que precisa 
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efetivamente ser modificado. Há 
também medidas que podem e de
vem ser tomadas para ampliar o 
acesso à universidade: ampliação do 
número de vagas, criação de novas 
carreiras e novos cursos, oferta de 
cursos de extensão universitária e 
assim por diante. Mas a solução de 
reservar vagas aos "carentes" é de 
um simplismo estarrecedor, além de 
revelar um paternalismo inaceitável. 

Além do mais, "carente" é uma 
categoria tão mal definida que torna 
impossível a própria aplicação desse 
esdrúxulo preceito constitucional. Se
rá que vamos oferecer vagas àqueles 
que, pelas deficiências do sistema de 
ensino, não conseguiram sequer ter
minar o primeiro grau? Ou talvez a 
solução que se planeja esteja em 
pedir atestado de pobreza para pre
encher 50% das vagas, num sistema 
assistencialista humilhante? 

Há também que considerar o pro
blema do negro. Ao que parece, uma 
das intenções da proposta é justa
mente favorecer a população de cor. 
Os cientistas sociais deste país têm 
repetidamente se solidarizado com o 
movimento negro, denunciando a 
discriminação de que é vítima a 
população de cor e que a mantém nos 
degraus inferiores da escala sócio-e-
conômica. É necessário mudar essa 
situação. Mas o problema certamen
te não está no vestibular, nem pode 
ser resolvido nesse nível. Ninguém 
pode pretender seriamente que se 
reserve uma porcentagem das vagas 
na Universidade aos estudantes ne
gros. Isso significaria institucionali
zar classificações raciais para o 
ingresso no ensino superior. Neste 
país de mestiços, a medida iria 
acabar exigindo a criação de uma 
comissão para identificar o grau de 
negritude dos candidatos para assim 
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decidir se teriam ou não direito às 
vagas. 

A ideia parece ser um pouco 
diferente. Sendo os negros parcela 
significativa da população "caren
te", uma medida como essa acabaria 
por beneficiá-los. O paternalismo 
assistencialista é o mesmo. 

Se a irresponsabilidade da Comis
são Provisória de Estudos Constitu
cionais mantiver essa proposta para 
solucionar o problema da democrati
zação do acesso à cultura académica, 
proponho então que seja coerente e 
generalize a medida. Não ignora 
Jorge Amado, defensor dessa propos
ta, que a imensa maioria dos escrito
res brasileiros provêm das classes 
abastadas, as únicas cujos filhos têm 
oportunidade de acesso aos livros e 
às escolas onde se aprende a manejar 
o idioma escrito. Democratizemos 
também a profissão de escritor, 
estabelecendo um preceito constitu
cional, segundo o qual 50% dos livros 
editados no Brasil devam ser de 
autores "carentes". Podemos ainda 
complementar a medida com uma lei 
que obrigue os cidadãos a ler um 
livro de autor carente para cada 
outro que seja escrito por autor de 
classe mais abastada. Poderíamos 
multiplicar indefinitivamente solu
ções democratizadoras desse tipo. 
Assim, por exempwo, por que não 
resolver os problemas dos menores 
abandonados matriculando-os na 
Universidade? 

Senhores, o problema da democra
tização do ensino e do acesso a 
cultura é muito sério e muito grave. 
É preciso um pouco mais de serieda
de no encaminhamento de soluções. 
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