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O Brasil acumula uma dívida histórica com a oferta educacional para a população de baixa 
renda. O governo Lula tem procurado saldar essa dívida, seja com o envio para o Congresso 
Nacional da proposta que cria o Fundeb, que irá destinar mais de R$ 4 bilhões para a educação 
pública, seja, mais recentemente, com o envio de um projeto para reformar o ensino superior. 
Encaminhado pelo governo federal à Câmara dos Deputados, a reforma universitária abarca 
vários aspectos das instituições públicas e privadas, possui avanços e ainda mantém aspectos 
que precisam ser aprimorados.  
 
As universidades são instituições estratégicas para a consecução de um projeto de 
desenvolvimento nacional. A cada período histórico as universidades se vêem diante de um 
desafio a enfrentar. Esses desafios se renovam com a evolução da sociedade e, da mesma 
forma, a universidade tem o compromisso de se renovar para enfrentá-los. No Brasil, data de 
1968 a última reforma universitária.  
 
Entre os desafios do nosso tempo está a criação de políticas mais efetivas para a 
democratização do acesso e para a garantia da permanência na universidade dessa população 
de baixa renda. Estabelecer cotas para estudantes egressos da escola pública, respeitando a 
distribuição étnica do IBGE para cada região, como está previsto no projeto, é uma política 
afirmativa de alto significado para um país com tantas dificuldades sociais.  
 
Há ainda muita resistência na sociedade e na academia ante a adoção dessas políticas. Mais do 
que uma postura preconcebida diante desse debate, é preciso avaliar os dados, mostrando que 
o desempenho dos alunos cotistas nas universidades que já adotaram algum tipo de cota tem 
sido superior ao dos alunos que ingressam via vestibular.  
 
Outra novidade que merece apoio da nossa parte é a criação da assistência estudantil. Com 
poucas instituições no País, e concentrando-se nos pólos urbanos, parcelas consideráveis dos 
estudantes necessitam de apoio para se manter nos estudos. Garantir que haja recursos 
obrigatórios para a construção de moradias universitárias, refeitórios com preços de custo, 
apoio acadêmico para participação em atividades extracurriculares é essencial para que todos 
os que conquistaram um espaço na universidade tenham condições para desenvolver seu 
potencial.  
 
Nossa luta na Câmara dos Deputados será no sentido de garantir que essas e outras questões 
fundamentais para que tenhamos uma universidade pública democrática sejam garantidas.  
 
Os jovens brasileiros têm as mesmas potencialidades e dependem apenas de oportunidade 
para desenvolvê-las. O País não pode continuar descartando a contribuição dessa enorme 
parcela da nossa juventude.  
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