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Primeira universidade pública a formar turma com cotistas mantém qualidade de
ensino e índice de aprovação, mas revela mudança sutil causada pela diversidade
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94 vagas por ano para Medicina

45% das vagas
são reservadas a alunos que
comprovem uma renda per capita
inferior a R$ 960

20% são para negros

20% para alunos
de escolas públicas

5% para deficientes,
indígenas e filhos de policiais
mortos em serviço
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PARA ENTENDER

DIVIDIDOS, PROFESSORES
EXPÕEM DÚVIDAS E APOIO

MÉDICOS DA UERJ PÕEM À
PROVA SISTEMA DE COTAS

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

O s defensores falam em
justiça social. Os críti-
cos invocam a merito-
cracia. No acalorado
debate sobre a política
de cotas sociais e ra-

ciais nas universidades públicas so-
bram argumentos por todos os lados.
Dois pontos permeiam inevitavelmen-
te a discussão: a capacidade dos cotis-
tas em acompanhar o ritmo das aulas e
a possibilidade de queda na qualidade
do ensino das universidades.

O Estado fez um levantamento no
curso mais disputado (Medicina) da
Universidade do Estado do Rio de Ja-
neiro (Uerj), a primeira a adotar as
cotas no País. No vestibular de 2004,
foram aprovados 94 jovens (43 cotis-
tas). Apenas oito alunos – quatro co-
tistas – não se formaram em dezem-
bro do ano passado, como previsto.

O Estado localizou 90% dos jo-
vens que chegaram à festança black-
tie de formatura: 35 eram cotistas; 44,
não. O caminho natural, após seis

anos de faculdade, é fazer residência, o
estágio de dois ou três anos em que os
médicos se especializam em hospitais
universitários ou da rede pública. O de-
safio é grande. As provas são mais dispu-
tadas que o vestibular. Nelas não há sis-
tema de cotas. Passa quem sabe mais. É
a meritocracia em estado puro.

Fazer residência garante não só mais
conhecimento da medicina como salá-
rios melhores no futuro. Dos 35 cotistas
localizados, 25 passaram nas provas. Os
outros 9 cotistas nem tentaram entrar
para residência. Ou porque não sabiam
que especialidade escolher ou porque ti-
nham pressa em trabalhar em plantões e
ganhar muito mais que os R$ 2,2 mil da
bolsa residência. Médicos recém-forma-
dos, mesmo sem especialização e práti-
ca, chegam a ganhar R$ 12 mil por mês,
um valor inimaginável para a família de
qualquer cotista. Entre os 44 não cotis-
tas, 37 estão na residência.

Na maioria dos casos, a forma de en-
trada na universidade não influencia na
escolha da especialidade. Não há, entre

os cotistas, uma opção majoritária pela
medicina de família, por exemplo, que
atende prioritariamente à população ca-
rente e é mais fácil de passar. Tampou-
co há entre os não cotistas uma prefe-
rência por especialidades que paguem
mais e sejam mais difíceis de entrar. É o
caso de dermatologia, garantia de bons
salários e zero de estresse com emergên-
cias. Nessa turma, duas alunas passa-
ram, uma delas cotista.

“Cotistas ou não cotistas, todos têm
uma tendência de procurar especialida-
des que compensem mais financeira-
mente”, diz o cardiologista Plínio José
da Rocha, diretor da faculdade de Medi-
cina. “A gente escolhe a especialidade
pelo que gosta de fazer. Não é só uma
questão financeira”, rebate o paulistano
Thiago Peixoto, de 28 anos, cotista e resi-
dente de clínica médica na Uerj. Prova
disso é que pediatria, que anda em que-
da entre os jovens médicos, é a especiali-
dade com o maior número de residentes
da turma – são 11, sendo 6 cotistas.

A presença dos cotistas na universida-

de provocou debates acalorados entre
os professores, mas o diretor afirma
que o curso continua o mesmo. “No
início houve receio, mas cobramos
igual de todos.” Difícil é avaliar se o
nível das aulas foi alterado. “Eu não
vejodiferença.Mashátodotipodeopi-
nião entre os professores”, diz Rocha.

Não há como negar que a mudança
no tipo de aluno mexeu com os pro-
fessores. Antes de 2002, quando co-
meçou a política de cotas, passavam
para a Medicina da Uerj apenas a nata
da elite que frequenta os melhores
colégios. Agora, 45% dos alunos são
da rede pública de ensino. A diferen-
ça na relação candidato/vaga é cruel.

Entre os cotistas, é de 5,33. Entre os
não cotistas, de 55,80. A discrepância
influencia na nota mínima para en-
trar na universidade. Um cotista ga-
rante a vaga se fizer 41,50 pontos. O
não cotista tem de chegar a 75,75.

A discussão sobre a queda na quali-
dade do ensino com a entrada de alu-
nos que não acertam nem 50% das
questões do vestibular chegou ao
Conselho Universitário da Uerj. A
questão é emblemática. “Somos uma
grande universidade porque recebe-
mos os melhores alunos ou uma gran-
de universidade é aquela que pega
qualquer tipo de aluno e o transforma
num bom médico?”, diz Rocha.

Desempenho. Ainda este ano, a
Uerj terá uma pista mais conclusiva
sobre a questão. A turma de 2010 fez
o Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes (Enade) em novem-
bro. É a primeira com cotistas que
passa pela prova do Ministério da
Educação (MEC) que avalia os cur-
sos de nível superior. No último, em
2007, a Uerj foi a única do Rio a tirar
5, a nota máxima. A prestigiada UFRJ
ficou com 4. Seja qual for o resultado,
a Uerj mantém sua filosofia. “O espí-
rito desta escola é a formação de
bons médicos. Porque até nós temos
medo de quem vai nos atender num
hospital”, diz o diretor.

Reportagem Especial ✽

J á se passaram seis anos e a frase
ainda martela a cabeça dos alu-
nos: “A Medicina da Uerj não é
mais a mesma. Não respeito

aluno que tira menos que 7. Não res-
peito cotista.” A bronca do profes-
sor, um catedrático da Uerj, logo no
primeiro ano da faculdade, foi o
exemplo mais explícito da animosi-
dade contra a presença dos cotistas
no curso.

A prova que provocou a ira do pro-
fessor tinha apenas quatro questões
discursivas. “Todas dificílimas e so-
bre uma matéria que a gente não ti-
nha estudado”, lembra Flávia Nobre,
24 anos, cotista, que agora faz resi-
dência de cirurgia geral na Uerj. Ape-
nas uma aluna, não cotista, foi bem.

Tirou dez. Os outros 93 alunos, cotistas
e não cotistas, não passaram dos 3,5.

Na hora, não houve reação. Pesou a
favor do silêncio o poder do professor
de dificultar a vida de quem contraria
sua opinião. “Eu sei que é uma posição
submissa, mas a gente precisa se for-
mar. É uma reação de sobrevivência”,
diz Euclides Colaço, cotista.

A melhor resposta foi o desempenho
da turma ao longo do curso. “Se a tur-
ma é boa, ela conquista o respeito do
professor. A nossa turma sempre
se dedicou e provou quando ne-
cessário que era muito boa”, ava-
lia Felipe Bessa, não cotista.

Comoa decisão de aceitar co-
tistas não foi discutida pelo
Conselho Universitário da

Uerj e sim imposta por uma lei estadual,
os professores contrários ao sistema
não gostam de falar abertamente sobre
o assunto. “A entrada tem de ser por
mérito. Cotista é uma farsa”, diz um pro-
fessor com mais de 20 anos de Uerj, que
não quis se identificar.

O diretor da faculdade, Plínio José da
Rocha, não discute se o sistema é bom.
“Lei se cumpre e se tenta que as coisas
andem o melhor possível.” Mas afirma
que o curso não piorou. “A Uerj não pre-
cisou mudar para receber os cotistas.
Também não houve um aumento de re-
provação.” A essência do curso pode
não ter mudado, mas a universidade fi-

cou diferente. “Primeiro porque a tur-
ma ficou mais colorida com a presen-

ça de mais negros”, diz Renata Ara-
nha, ginecologista e diretora de ex-
tensão da Uerj. Renata percebeu
também que os alunos passaram
a perguntar mais nas aulas. “Não
me importo em explicar a mes-
ma coisa três vezes. Não sei se
os que perguntavam eram cotis-

tas ou não. Mas a minha sensação é de
que antes os alunos tinham vergonha
de perguntar.” Renata é a favor das
cotas. “Acredito nas políticas afirma-
tivas, mas elas precisam ser temporá-
rias e utilizadas sem distorções.”

Para ela, o maior mérito das cotas
na Medicina é mudar a imagem do
negro na sociedade. “Quando você
chega com dor num hospital e quem
te salva é um negro, isso ajuda a trans-
formar a imagem da população em
relação à raça.”

O vice-diretor André Melgaço res-
salta o empenho dos cotistas e espera
com ansiedade o resultado do Exame
Nacional de Desempenho de Estu-
dantes (Enade), para avaliar se a Uerj
mudou. “Um grande número de cotis-
tas demonstra um esforço compensa-
tório que os fazem atingir conceitos
suficientes para colarem grau. Mui-
tos alunos não cotistas, de colégios
considerados de bom padrão, não
mostram essa dedicação e acabam
com notas inferiores às de cotistas.”

O sistema de
cotas da Uerj

20universidades federais em 14
Estados adotam cotas sociais e raciais

19universidades estaduais em 15
Estados também usam o modelo
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Igual. O diretor do
curso de Medicina da

Uerj, Plínio José da
Rocha: ‘Reprovação

não aumentou’

Conquista.
Formandos da turma
de Medicina de 2010
da Uerj, a primeira
com alunos cotistas

● Presença das cotas
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