
A UNIVERSIDADE É DO POVO COMO O CÉU É DO ... 
 

(publicado no jornal O POVO, em 11 de setembro de 2012) 
 
Exagerei no título. Deve ser resquício do tempo em que eu bandeirava na 
Avenida da Universidade como voluntário, esta espécie em extinção 
substituída por “desnutridos e mal pagos”, feitos zumbis filosóficos ostentando 
candidatos tão evidentes quanto “Rosebud”, em Cidadão Kane. 

Mas é curiosa ou sintomática, no dizer do excelente Haguette em “Bravo Dilma” 
(O POVO, 09/09/12), a tenacidade com que se tem criticado o STF e a 
Presidenta por sancionar 50% das vagas nas universidades públicas para 
jovens da escola pública. O argumento é a manjada meritocracia! 

Causa espécie, no dizer do excelente Barbosa (STF), que uma universidade 
pública servindo, historicamente, aos filhos da escola privada, nunca tenha 
atiçado os doutos dessa “Marcha da Família (rica) com Deus pela 
Meritocracia”. Soube, lá pelos anos 90, que dos 120 de medicina da UFC 
apenas 1 era de escola pública. 

Acertam Aires de Brito e sua plêiade (desconsiderem o Tóffoli) quando 
oportunizam uma luz no final do túnel (sem ser outro trem de lá pra cá) aos 
“desafortunados da sorte” (decreto 7566 que instituiu o IFCE, em 1909). 

E não duvidem da capacidade de superação do jovem diante da oportunidade.  
Talvez os 54 jovens que criaram o Pirambu Digital, em 2005, continuariam 
“desafortunados”, não fosse a ousadia do IFCE em fazer sua “cota”. A elitizada 
e republicana (será?) meritocracia os teria impedido ao IFCE. 

É fácil modelar um Brasil ideal quando se escreve a própria história. Que tal 
ouvirmos, também, o Airton Barreto do EMAÚS, Dora Andrade da EDISCA, 
Preto Zezé e outros doutos do povo? 

Melhor ainda! Pergunte a um pai do Brasil de Paulo Freire (não vale o do 
Maluf) se ele quer esperar a escola pública melhorar para seu filho ser 
“meritório” da universidade? 

É o mesmo que perguntar ao namorado da minha filha, torcedor do Atlético, 
qual o melhor time da Via Láctea:“Ora, direis, perdeste o senso?”; Claro que o 
céu é do avião! 
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