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Pesquisa de opinião mostra que maioria da
população já não vê universidades públicas
atendendo apenas aos mais ricos

Um espaço para debater educação
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O acesso ao ensino superior brasileiro continua
para poucos. Porém, a percepção de que a

Recomendadas para V

universidade, especialmente a pública, é acessível
apenas aos ricos no Brasil parece estar em

Antônio Gois é colunista do
GLOBO e comentarista do Canal Futura
de educação, tema que cobre desde
1996

mudança na opinião pública. Uma pesquisa do
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dos brasileiros já teve algum vínculo direto com
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instituto Idea Big Data com 2.168 brasileiros,
selecionados numa amostra para representar o
perﬁl da população total, mostra que apenas 8%
uma universidade pública (como aluno, professor,
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Mesmo assim, só 38% dos brasileiros concordam

Professor é aclamado por alun
colecionarem aprovações em

com a aﬁrmação de que “o acesso a universidades

Concursos

ou usuário de algum serviço prestado por elas).

públicas continua restrito aos ricos”. Quando
questionados se esse acesso foi ampliado com a
política de cotas, 65% dizem concordar, e 70%
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entendem que essa política não prejudicou a
qualidade do ensino.
Como não há dados para comparar essa pesquisa
com anos anteriores, não sabemos quais eram os
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percentuais para essas mesmas perguntas há 10
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registrando aumentos sucessivos de matrículas e

ou 20 anos. Mas é provável que os números
fossem diferentes, já que desde 1998 o país vem
da participação de negros e pardos no ensino
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