
Educação: vôos rasos 
Luiz Garcia 

 
A classe média lembra um pouco a Idade Média: por mais importante que seja, pouco se sabe 
sobre ela. Até que a segunda tem sido razoavelmente resgatada (como as pessoas acham bonito 
dizer) pelos estudiosos. Mas sobre a outra, a base ainda é o vale-tudo.  
 
Exatamente em que nível de renda ela começa e onde acaba? Quantas subcategorias inclui? As 
respostas em geral dependem das conclusões às quais o estudioso já sabe que vai chegar. Veja-
se, por exemplo, a discussão entre o ministro da Educação, Cristovam Buarque, e a ex-primeira-
dama Ruth Cardoso sobre a população das universidades públicas brasileiras.  
 
Diz o primeiro que é um absurdo que os ricos estudem de graça nas universidades públicas (na 
verdade, ele argumenta com tal ênfase que a gente fica esperando pela peroração costumeira: “e 
o ministro da Educação não faz nada!”). Replica d. Ruth que, na verdade, a classe média é que 
domina as universidades públicas: os ricos mandam os filhos para o exterior. Como um dos dois 
está necessariamente errado, e nenhum provou o que disse, não é nada demais que um 
ignorante, sem diploma universitário, entre na briga.  
 
Sugiro que existem diversas classes médias, distribuídas entre dois limites. Num critério aleatório: 
o nível mais baixo vai ao Beto Carrero World, o mais alto freqüenta a Disneyworld. O primeiro 
raramente consegue pôr o filho na universidade pública, porque não lhe pôde pagar bom ensino 
secundário. Muitas vezes, o máximo que consegue é cair na arapuca de uma dessas universidades 
pagas que facilitam a entrada e deixam o aluno ir passando enquanto puder pagar.  
 
A turma da Disney consegue não apenas entrar, como se agüentar na mais exigente universidade 
pública (ou na boa universidade privada). Os ricos, em geral — ou todos os sete a que perguntei 
— mandam a prole para a boa universidade brasileira, paga ou gratuita. Para o exterior vão os 
que buscam mestrados ou doutorados, e nem todos.  
 
No bate-boca, portanto, os dois têm um pedaço de razão. Mas a conclusão importante é que a 
discussão essencial não é sobre classe média (alta e média) e ricos. Na verdade, com quota ou 
sem quota, o Brasil está longe de oferecer à classe média baixa e aos confessadamente pobres — 
finalmente conseguimos falar neles — uma de duas soluções: 1. condições para entrar numa boa 
escola superior e aproveitar a chance; e 2. um nível de ensino entre o médio e o universitário que 
lhe permita subir na vida sem necessidade de canudo. Há dezenas de profissões com esse perfil. 
Mas não se pensa nisso no Brasil dos bacharéis e dos doutores.  
 
Enfim, eu só queria mesmo dizer que o ministro e a ex-primeira-dama perderam tempo. Seria 
melhor se concordassem que se meteram na discussão errada — e trocaram o que poderia ser um 
debate em torno de fatos pelo que foi um bate-boca sobre impressões. E ninguém disse uma 
palavra sobre o fundamental: seria justo e necessário que quem pode pague pela universidade 
pública? Para fazê-la melhor, e acessível a um maior número daqueles que não podem pagar?  
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