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NELITO FERNANDES

A empregada doméstica Joelma
Soares da Silva é negra e mora
em Imbariê, no distrito de Duque

de Caxias, uma das regiões mais pobres
da Baixada Fluminense. Ela é mãe de
Jéssica, de 14 anos, e de Gustavo, de 12.
Ambos estudam em escolas privadas.
Joelma gasta R$ 200 com a
mensalidade escolar, afora
livros, passagem de ônibus
e lanche. "Não pago colé-
gio porque quero. Eu me
mato para pagar porque a
escola pública vive fecha-
da, é uma bagunça, não
tem aula", diz Joelma.

Como ela, milhões de
mães e pais do país esco-
lheram colégios particula-
res porque querem dar o
melhor ensino a seus filhos.
Pagam as mensalidades a
cada mês com sacrifício.
Pergunte a Joelma o que
ela acha do projeto de lei que o Congres-
so está prestes a aprovar, que estabelece
cotas de vagas da universidade públi-
ca destinadas a quem não teve o privi-
légio de cursar escola particular. " Sim-
plesmente não é justo", diz Joelma.

Aprovado na Comissão de Constitui-
ção e Justiça da Câmara, o projeto deve-
rá ser votado em abril no plenário. Ele
prevê que, em quatro anos, metade das
vagas das universidades federais fica-
rá reservada para quem cursou todo o
ensino médio em colégio público. O pro-
jeto também estabelece subcotas para

40%
dos cotistas
aprovados

na Uerj
abandonaram o
curso por falta
de dinheiro ou
preparo para

as aulas

negros e índios que cumpram o primei-
ro requisito. Representantes das univer-
sidades pediram dez anos para se adap-
tar. O governo Lula fechou um acordo
para que o prazo fosse de seis.

A aplicação de qualquer sistema de
cotas é uma questão complexa que me-
xe com preconceito, visões de mundo
conflitantes e feridas seculares. Nos Es-

tados Unidos, onde a idéia
surgiu, as cotas foram cria-
das nos anos 60 para repa-
rar a injustiça histórica con-
tra os negros - que, após a
libertação dos escravos, es-
peravam alguma indeniza-
ção, mas nada receberam.
Inicialmente, criou-se uma
reserva de vagas pela cor
da pele. A Suprema Corte
derrubou a medida, por fe-
rir o princípio de igualdade
diante da lei. Em seu lugar,
surgiu um intrincado siste-

ma de pontos, que dá mais chances a de-
terminados grupos de candidatos, como
negros, mulheres ou esportistas. Mesmo
essa diferenciação foi considerada dis-
criminatória por alguns. Para evitar pro-
cessos na Justiça, várias universidades
decidiram recentemente estender a ho-
mens e "não-minorias" o acesso a bol-
sas originalmente criadas para mulhe-
res e minorias.

No Brasil, ninguém pode negar que
há uma dívida histórica com os descen-
dentes dos indígenas e dos escravos
africanos. Também é inegável que, em
geral, o ensino público fundamental é
fraco e oferece chances menores de en-
trada no sistema de ensino superior.
Mas será que as cotas nas universi-
dades são a melhor solução para esses
problemas? "O projeto dá a solução er-
rada para o problema certo", diz o eco-
nomista Cláudio Moura e Castro, um
dos maiores especialistas brasileiros
em educação.
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A intenção da criação das cotas é no-
bre e seu mérito não pode ser totalmen-
te descartado. A favor das cotas, diga-
se que elas de fato levam mais gente
pobre para a universidade e não bai-
xam o rendimento acadêmico, como te-
miam muitos. Nas universidades esta-
duais do Rio de Janeiro (Uerj) e da Ba-
hia (Uneb), onde o sistema já está em
vigor, a nota média dos alunos cotis-
tas e não-cotistas ao longo do curso é
praticamente a mesma.

As boas notas, porém, refletem ape-
nas o desempenho de quem consegue
ficar na faculdade. Na Uerj, 40% dosco-
tistas aprovados no vestibular abando-
naram o curso ainda no primeiro semes-
tre, por não ter condições de acompa-
nhar as aulas - fruto de despreparo aca-
dêmico ou de dificuldades financeiras.
Muitos não tinham nem dinheiro para a
passagem de ônibus. Para esses alunos,
estudar exige um esforço extra. É o ca-
so de Allyne Andrade, de 20 anos, do 5º
período de Direito da Uerj, que passa
horas por dia na biblioteca do campus
porque não pode comprar os livros.

Mas o projeto brasileiro de cotas mis-
tura vários critérios e usa - para escolher
quem terá direito a entrar na universida-
de - uma noção de pouco valor cientí-
fico, a raça, supostamente determina-

da pela cor da pele. Nos EUA, a socieda-
de separa nitidamente quem é negro de
quem é branco, com pouca nuance. No
Brasil, a distinção é bem mais difícil.
De acordo com Sérgio Danilo Pena, ge-
neticista da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais, 90% dos brasileiros têm as-
cendência ameríndia, européia e negra,
independentemente da cor da pele. Por
isso, cor ou raça dos vestibulandos só po-
de ser determinada por meio da autode-
claração. Isso implica que, se Xuxa ou
Angélica afirmarem que são negras, nin-
guém poderá questioná-las.

No exterior, a eficácia das cotas vem
sendo questionada. Autor do livro Ação
Afirmativa ao Redor do Mundo, o eco-
nomista americano Thomas Sowell pes-
quisou o resultado das políticas do gê-
nero da índia (com as castas inferiores)
à Nova Zelândia (com as tribos maoris).

Chegou, basicamente, à conclusão de
que as cotas não resolvem. Em três dé-
cadas, os indicadores sociais dos negros
americanos melhoraram pouco. A taxa
de mortalidade das crianças negras au-
mentou e a expectativa de vida dos ho-
mens negros diminuiu. Mas o desem-
prego continua duas vezes maior que
entre os brancos. É verdade que o nú-
mero de negros juizes, advogados, fí-
sicos e engenheiros triplicou. "Mas as
cotas garantem acesso somente a gru-
pos que já estavam longe da miséria",
diz Sowell. Ele é negro, nascido no Har-
lem, tradicional bairro de afro-descen-
dentes em Nova York.

Em seu estudo, Sowell chegou a uma
conclusão espantosa pela simplicidade:
"Para garantir a melhoria social, é infini-
tamente melhor providenciar um ensino
básico sólido para todos". Essa é justa-

68



mente a deficiência do sistema brasilei-
ro e o projeto que tramita no Congresso
em nada mexe nessa questão. Como o
ensino público fundamental é ruim, ele
condena os filhos dos pobres a abando-
nar a escola muito antes do vestibular.

O Enem, exame final idealizado pe-
lo governo para avaliar a qualidade do
ensino nas escolas, fez um diagnóstico
preciso das instituições públicas. Numa
nota máxima de 100, a média dos alu-
nos da rede privada ficou em 57, en-
quanto os alunos das escolas públicas
tiraram 42. De cem alunos que ingres-
sam na 1a série do ensino fundamen-
tal, só 59 o concluem e apenas 25 termi-
nam o ensino médio. "As cotas seriam
uma solução real se 100% dos alunos
conseguissem chegar ao final do curso",
afirma Cristóvam Buarque, ex-minis-
tro da Educação do governo Lula.

O ensino básico é ruim porque o Bra-
sil tem prioridades erradas de investi-
mento. Um universitário custa ao Es-
tado 40 vezes mais que um aluno do en-
sino médio. Um levantamento do Ban-
co Mundial mostra que o Brasil investe
no ensino superior quase cinco vezes
o que destina aos níveis básico e médio
(veja o quadro à pág. 67). Em países co-
mo Japão e EUA, as universidades re-
cebem pouco mais que as escolas e os
colégios - o resto é conseguido de fun-
dações e da iniciativa privada.

Os especialistas condenam de for-
ma unânime a estratégia brasileira. Paí-
ses que saíram da pobreza, como Co-
réia, Espanha ou Chile, melhoraram a
educação concentrando esforços no en-
sino básico. "A inclusão tem de come-
çar no ensino básico. Senão, você apli-
ca a cota depois que a exclusão já foi

feita. Os mais pobres já ficam de fora do
ensino médio", diz Moura e Castro.

Baixar o custo da universidade é um
desafio. Nada menos que 41 % do orça-
mento do Ministério da Educação vai
para as universidades. O ensino bási-
co fica com 3% e o médio leva 1%. O
economista Sérgio Werlang, ex-diretor
do Banco Central, afirma que, para gas-
tar menos com as universidades, é pre-
ciso concentrar os investimentos num
número pequeno de centros de pesqui-
sa. Ele defende duas propostas polêmi-
cas e opostas. A primeira é que as uni-
versidades públicas passem a cobrar pe-
las mensalidades, concedendo bolsas de
estudo a estudantes carentes. A segun-
da é abolir o vestibular. Qualquer um
poderia entrar na universidade.

"Na Argentina, qualquer pessoa que
tenha um diploma do ensino médio tem
garantida uma vaga na universidade pú-
blica. Isso é democratizar o acesso. Te-
ríamos turmas com até 300 alunos, mas
faríamos uma revolução", diz Werlang.
O Brasil já investe na educação a mes-
ma proporção do PIB que países como
a Alemanha. " Se você tiver ensino pú-
blico fundamental competitivo, não pre-
cisará de cotas", diz Paulo Renato Sou-
za, ex-ministro da Educação. Jéssica,
com certeza, concorda. •

Text Box
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