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A discussão voltou à berlinda com a aprovação da implementação do sistema de cotas - 50% das 
vagas em universidades federais para alunos de escolas públicas, negros e índios - em Comissão 
da Câmara Federal. 
 
 “Todas as universidades, no mundo inteiro, estão ficando muito mais multirraciais do que a do 
Brasil. Nós vamos virar motivo de escândalo no planeta se não tomarmos medidas imediatas”. O 
alerta é do professor José Jorge de Carvalho, do Departamento de Antropologia da Universidade 
de Brasília (UnB) e pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). Segundo Carvalho, além de cotas para estudantes, as universidades devem reservar 
cotas também para professores. A discussão voltou à pauta nas ultimas semanas com a 
aprovação da implementação do sistema de cotas - 50% das vagas em universidades federais 
para alunos de escolas públicas, negros e índios na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) da Câmara dos Deputados.  
 
Nesta quarta-feira (15), mais um passo foi dado. O Ministério da Educação (MEC), reitores das 
instituições federais de ensino superior, representantes de movimentos sociais e dirigentes de 
entidades estudantis fecharam acordo que estabeleceu um prazo de seis anos, ao contrário dos 
quatro anos previstos inicialmente no projeto que tramita no Parlamento, para a implantação do 
sistema. 
 
O reitor da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e presidente em exercício da Associação 
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Paulo Speller, que 
também participou da reunião com o ministro da Educação, Fernando Haddad, disse que as 
universidades conseguirão implementar o sistema em menos de seis anos. “Precisávamos da 
garantia de apoio do MEC, e isso ocorreu. A Andifes aceitou reduzir o prazo de implantação de dez 
para seis anos, desde que o MEC se comprometesse a aumentar os recursos para a assistência 
estudantil, compromisso assumido pelo ministro da Educação, Fernando Haddad. Por outro lado, 
os movimentos sociais aceitaram ampliar o prazo de quatro anos, previsto no projeto aprovado 
nas comissões da Câmara, para seis anos, desde que garantido o percentual de um quarto das 
vagas no primeiro ano”, relata. 
 
Enquanto isso o presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), voltou a defender a importância 
de levar o projeto a plenário. O requerimento foi feito pelos líderes do PSDB e do PFL. “Temos 
preconceito racial em nosso país e precisamos contê-lo com ações concretas, mas é preciso mexer 
nisso com cuidado”, observa Rebelo.  
 
Para o ativista histórico e fundador do MNU (Movimento Negro Unificado), Edson Lopes Cardoso, 
essa obrigação do Estado para com os negros é muito antiga. Ele lembra que o Brasil é signatário 
da Convenção Internacional pela Eliminação de todas as formas de discriminação racial desde 
1968. “Mas nesse país onde houve 350 anos de escravidão e depois a exclusão deliberada dessa 
população, ainda hoje existem barreiras construídas para impedir que determinado tipo de pessoa 
possa se realizar plenamente”, coloca.  
 
 
E a Universidade é um exemplo bastante representativo dessa exclusão. Cerca de 45% da 
população brasileira é de negros e pardos - segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) - e apenas 1% dos professores do ensino superior público são negros. O 
levantamento foi feito pelo professor José Jorge Carvalho, que atenta para um dado ainda mais 
impressionante: “Se juntarmos as seis principais universidades públicas do Brasil (Universidade de 
São Paulo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Estadual de Campinas, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade de 



Brasília), o número cai para 0,4%. É muito pouco. Isso não tem paralelo no mundo. É um dos 
sistemas de exclusão racial mais escandaloso do planeta”, afirma o professor.  
 
O professor da UnB acredita que a discussão precisa avançar rapidamente das salas de aula dos 
cursos de graduação para o quadro de professores, na pós-graduação e na pesquisa. “Só na 
graduação não resolve, isso ainda pode demorar décadas para de fato fazer efeito na cabeça da 
elite. Estou alertando para a necessidade de tomarmos essas medidas em caráter emergencial 
porque o atraso é muito grande”. Carvalho acha que a oportunidade está aberta: o MEC vai abrir 
2,2 mil vagas para professores nos concursos para universidades federais. “Essa é a hora de fazer 
um acesso preferenciado, ainda que seja como no Mato Grosso, de 5%”. A UFMT decidiu adotar a 
cota de 5% para professores negros, que deve passar a valer a partir do ano que vem. 
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