
As cotas para negros nas Universidades discriminam os já discriminados  
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O Brasil é um pais pobre. A distribuição de renda é péssima. A pirâmide que representa o poder 
aquisitivo dos brasileiros é extremamente achatada  
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Na base está a maioria negra, os mais pobres dos pobres. Seguramente, uma das causas, está na 
cruel discriminação; em igualdade de oportunidades os negros levam a pior.  

Para reverter esse quadro, os negros devem buscar uma boa educação básica e superior. Mas, 
sendo muito pobres, a busca diária pela sobrevivência tem prioridade sobre a escola.  

Os que conseguem, frequentam escolas públicas de qualidade duvidosa. Considerando que os 
vestibulares das universidades públicas cobram conhecimentos obtidos no ensino básico, que os 
conhecimentos obtidos pelos negros é, normalmente, mais fraco e que a concorrência por vagas 
nas universidades públicas é alta, raros são os negros que lá chegam.  

Frequentar escolas privadas, mesmo que a concorrência seja bem menor, nem pensar.  

Para reverter esse quadro que nos envergonha, algumas universidades públicas estão criando 
regras de exceção no vestibular para garantir a seleção de um percentual de negros.  

Medidas como essas são inconstitucionais uma vez que o direito é igual para todos. No passado, 
tentativas semelhantes, como a de facilitar o acesso ao ensino superior público de filhos de 
agricultores, chamada "lei do boi", foram derrubadas pela justiça.  

Se, no geral, existe uma forte correlação entre a qualidade dos alunos da educação básica e da 
educação superior, os que tiveram uma boa educação básica serão, provavelmente, profissionais 
de melhor qualidade.  

Isso pode gerar um outro tipo de discriminação em relação aos profissionais negros que entrarem 
na universidade via regras de exceção.  

Considerando:  

1) que o objetivo do ensino básico é formar cidadãos para a sociedade e não para preparar 
candidatos para o vestibular.  

2) que todos que concluírem o ensino básico estão igualmente habilitados a buscar um lugar na 
educação superior;  

3) que os vestibulares exercem uma forte influencia no ensino básico (Assim que o ministro 
Cristovam Buarque declarou que recomendaria um vestibular constituído de apenas matemática e 
português para que os alunos dissessem que passariam a estudar somente matemática e 
português);  

4) que um processo de seleção baseado no desempenho (notas) dos alunos na educação básica, 
fortalece a educação básica;  



5) que os alunos que podem freqüentar escolas privadas de boa qualidade e que podem pagar 
bons cursinhos, ou seja que podem "comprar" conhecimento, tem maiores chances de obter um 
lugar na educação superior, quando o processo de seleção é baseado nos conhecimentos obtidos 
na educação básica;  

6) que a universidade é lugar dos mais competentes e dos que possuem maiores aptidões para a 
educação superior, e não dos que possuem mais conhecimentos adquiridos no segundo grau;  

Os negros nunca vão ter chance de conquistar um lugar na educação superior pública quando o 
processo seletivo é baseado nos conhecimentos adquiridos na educação básica, a não ser por 
regras de exceção.  

Se os itens de (1) a (6) acima são verdades, podemos concluir que a competência para estudos 
superiores independe da cor e é inata e que todos os concluintes da educação básica estão 
igualmente habilitados a ocupar uma vaga na educação superior.  

Assim, uma prova de nível intelectual comprova competência e aptidão para a educação superior 
e não quantidade de conhecimentos. Para realizar essa prova basta saber ler. Uma prova, por 
exemplo, de 120 questões, 2 minutos cada questão. Que conquistem as vagas, negros ou não 
negros, em igualdade de condições.  

Essa prova seleciona os que possuem maiores aptidões para educação superior e independe da 
quantidade de conhecimento adquirido no ensino básico. Outras provas poderão ser aplicadas, 
mas essa deve ter um peso muito forte.  

Esta é uma saída diferente e melhor do que a dada pelos americanos com sua "ação afirmativa". 
Afinal, porque sempre temos que copiar os americanos?  
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