
E
STÁ PREVISTO para o se-
gundo semest re deste 
ano o julgamento, no Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), da legalidade da 
reserva de vagas nas uni-
versidades por critérios 

raciais. Diversas audiências públicas 
foram realizadas no plenário da Cor-
te em março deste ano. Todas as car-
tas de quem defende ou critica a me-
dida foram apresentadas, mas um es-
tudo recente da Universidade Estadu-
al do Rio de Janeiro (Uerj) lança luzes 
sobre a questão e desmitifica vários as-
pectos relacionados às ações afirmati-
vas que têm sido levantados por quem 
é contra esse tipo de política. 

A pesquisa, na realidade, não aborda 
somente o sistema de cotas. Faz uma am-
pla radiografia das ações afirmativas nas 
70 universidades públicas federais e es-
taduais. Revela, por exemplo, que não se 
tratam de políticas desconhecidas, uma 
vez que 71,4% das instituições possuem 
medidas para facilitar ou garantir o aces-
so de negros e pobres ao ensino superior. 
E essas políticas estão distribuídas por 
todo o território nacional de maneira bas-
tante homogênea (gráfico ao lado). 

"Nas regiões mais populosas do Pa-
ís, mais de 80% das universidades pos-
suem alguma ação afirmativa. Apenas 
o Sul tem uma participação menor, ain-
da assim mais da metade das institui-
ções sulistas abraçaram a ideia. No ca-

so da Região Norte, com cerca de 40%, 
é preciso levar em conta o reduzido nú-
mero de universidades. Se uma ou du-
as delas aderirem às cotas, por exem-
plo, o porcentual de instituições com 
políticas afirmativas cresce muito", ex-
plica João Feres Júnior, coordenador do 
Grupo de Estudos Multidisciplinares da 
Ação Afirmativa da Uerj, responsável 
pela pesquisa. "Há muitas experiências 
testadas e as universidades podem apre-
sentar à sociedade seus resultados." 

Como a adoção das ações afirmati-
vas não é mais um tiro no escuro nem 
um projeto futuro, os pesquisadores 
puderam comprovar que vários argu-

mentos usados no debate das cotas ra-
ciais são falaciosos. Por exemplo, o de 
que a medida beneficia majoritaria-
mente negros de classe média. Das 
40 universidades que adotaram crité-
rios raciais na seleção de alunos, ape-
nas quatro não possuem nenhum tipo 
de corte socioeconômico associado. Ao 
passo que 90% delas incluíram a ne-
cessidade de o estudante ser egresso de 
escola pública, possuir renda baixa ou 
ambos os critérios combinados. 

0 temor da criação de t r i buna i s ra-
ciais travestidos de comissões de veri-
ficação também se mostra exagerado. A 
Universidade de Brasília (UnB) é ques-
tionada no Supremo por ter instituído 
uma comissão. Mas, além dela, apenas 
outras três instituições criaram comi-
tês para verificar a veracidade das in-
formações prestadas pelos candidatos. 
Cerca de 85% das universidades com 
cotas raciais adotaram a autodeclara-
ção como critério único para definir 
quem se qualifica ou não. 

"Além disso, deve-se ressaltar que 40 
das 70 universidades públicas estaduais 



e federais adotaram ações afirmativas 
para incluir determinadas etnias. E is-
so não estimulou o ódio racial", afirma 
Feres Júnior. A reitora da Universida-
de Federal da Bahia (UFBA), Dora Leal 
Rosa, confirma a percepção do profes-
sor da Uerj: "Nunca vi nada que se asse-
melhasse a isso em sala de aula". 

A UFBA adotou, em 2004, um siste-
ma que reserva 36,55% das vagas para 
alunos oriundos de escolas públicas e 
que se declaram pretos ou pardos. Ou-
tros 2% são reservados a alunos des-
cendentes de índios e 6,45% para can-
didatos egressos de escolas públicas 
de qualquer cor ou etnia. "Aumenta-
mos o porcentual de afrodescendentes 
e não temos registro de nenhum tipo 
de conflito ou ódio racial levado a ca-
bo por alunos brancos que se sentiram 
prejudicados com as cotas. Ao contrá-
rio, acredito que a convivência entre 
estudantes de todas as classes sociais 
e raças só contribui para uma socieda-
de mais tolerante." 

Oito anos atrás, 8,2% dos candida-
tos aprovados no vestibular da UFBA 
declararam-se negros. No ano passa-

do, esse porcentual foi de 18,9%. E o 
desempenho dos alunos é considerado 
muito satisfatório. "Na realidade, não 
há diferenças significativas em termos 
de aprendizado, mas verificamos uma 
taxa de evasão bem menor entre os alu-
nos cotistas. Quem é beneficiado agar-
ra a oportunidade com unhas e dentes. 
E temos exemplos de alunos cotistas 
que se formaram e estão fazendo mes-
trado na universidade", afirma Rosa. 

De acordo com o pesquisador Antonio 
Sérgio Guimarães, professor do Depar-
tamento de Sociologia da Universidade 
de São Paulo (USP), o êxito dos alunos 
cotistas da UFBA não é um caso isola-
do. "Há muitos estudos que comprovam 
que o desempenho dos cotistas é igual 
e, em alguns casos, até superior ao dos 
demais alunos. Na Unicamp, por exem-
plo, eles constataram que os cotistas ti-
veram uma evolução no aprendizado 
muito mais acentuada. Isso prova que 
os estudantes conseguem superar as 
deficiências de aprendizagem na edu-
cação básica se têm uma chance", afir-
ma. "Infelizmente, a USP não avançou 



muito nesse tipo de inclusão, até pelo 
conservadorismo da classe média e da 
oposição escancarada dos meios de co-
municação paulistas." 

Outro argumento desmontado pe-
la pesquisa da Uerj é o de que o gover-
no federal tem imposto a adoção desse 
tipo de política às suas universidades, 
enquanto as demais instituições públi-
cas se mostram refratárias à medida. 
Ainda que haja uma discussão sobre a 
criação de uma lei federal para regu-
lamentar as políticas de ação afirma-
tiva, ao menos 45% das universidades 
estaduais abraçaram a medida. Mesmo 
sem ser obrigadas a isso por imposi-
ção de qualquer legislação federal, uma 
vez que as instituições têm autonomia. 
"Considero até melhor que seja dessa 
forma. Porque a imposição de uma re-
gra única para todas as instituições de 
ensino superior pode deixar de levar 
em conta especificidades locais, como 
a presença diferenciada dos grupos ét-
nicos pelo território", diz Feres Júnior. 

Na avaliação de Guimarães, o gover-
no federal pode induzir a adoção de po-
líticas afirmativas sem a necessidade de 
impor nada nem de ferir a autonomia das 
universidades. "O Ministério da Educa-
ção pode, por exemplo, criar políticas de 
apoio ao aluno cotista ou repassar mais 
recursos às instituições comprometidas 
com a inclusão dos alunos negros ou po-
bres", propõe. "Não precisa forçar. Há 
universidades que, em vez de cotas, ins-
tituíram um bônus no vestibular e con-
seguiram resultados efetivos." 

Cerca de 10% das instituições públi-
cas de ensino superior adotaram o sis-
tema de bônus para alunos pobres, 
egressos de escolas públicas ou de de-
terminadas etnias no processo seleti-
vo, revela a pesquisa da Uerj. Cerca de 
7% das universidades combinaram es-
se mecanismo com o sistema de cotas. 
O caminho exclusivo da reserva de va-
gas foi trilhado por metade das insti-
tuições. E 27,1% combinaram o sistema 
de cotas com o acréscimo do número 
de vagas (gráfico nesta página). 

"Esse, por sinal, é um aspecto que 
deve ser ressaltado. O governo federal 
ampliou muito o número de vagas no 
ensino superior e incluiu muitos alu-
nos egressos de escolas públicas por 
meio do Programa Universidade pa-
ra Todos (ProUni), que financia os es-
tudos de alunos carentes em institui-

ções privadas", afirma Guimarães. "Se 
antes se dizia que os cotistas estavam 
'roubando' vagas de quem se preparou 
melhor, deve-se levar em conta que 
muitas universidades públicas aumen-
taram tanto a oferta de vagas e cursos 
que o déficit inicial foi superado. E o 
caso da UFBA, que tinha perto de 3,3 
mil vagas antes de adotar as cotas e ho-
je possui mais de 7,8 mil." 

De acordo com a reitora da universida-
de, um dos principais méritos do siste-
ma foi democratizar o acesso a cursos 
de alto prestígio social. "Já tínhamos 
muitos alunos negros e provenientes de 
escolas públicas em cursos como Edu-
cação e Filosofia, mas poucos em áreas 
como Medicina, Direito e Engenharia. 
Agora, essa distorção foi corrigida." 

A educadora ressalta que toda políti-
ca de ação afirmativa deve ser vista co-
mo transitória. "Após dez anos de ex-
periência com as cotas, a UFBA deve 
reavaliar o sistema. Verificar se produ-
ziu resultados satisfatórios, e até ago-
ra eles foram ótimos, bem como avaliar 
se há a necessidade de manter ou apro-
fundar essa política", explica. "O ideal 
mesmo é melhorar a qualidade da edu-
cação básica. O Brasil universalizou o 
acesso ao ensino fundamental. Agora, 
precisamos garantir que esses alunos 
se mantenham na escola, tenham aces-
so ao ensino médio e a uma educação 
de qualidade. Se essa demanda for su-
prida, não precisaremos mais de políti-
cas de inclusão." 
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