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✽
Debate

Dilma sanciona cotas em universidades
Em 4 anos, 50% das vagas nas instituições federais terão de ser reservadas a alunos que fizeram todo o ensino médio na rede pública

Leandro Tessler

NãoAs cotas são um péssimo movi-
mento no ensino superior. Ain-
da bem que isso não engloba as

universidades estaduais. Defendo ações afirma-
tivas, mas essa lei é arbitrária e impositiva.

No mundo acadêmico, nada substitui o méri-
to. Esse preceito de sermos todos iguais não va-
le para a Academia. A universidade é, por natu-
reza, uma meritocracia. O ideal – como ocorre
em todos os outros países do mundo – é incenti-
var as instituições a criarem projetos de ações
afirmativas e oferecer estímulos para que cada
uma delas pense na melhor forma de incluir es-

ses alunos. Não é por decreto que a gente cria
gente capaz e criativa.

Aliás, se a ideia é que a universidade reprodu-
za a mesma realidade da sociedade, a meta é tí-
mida: quase 90% dos formandos do ensino mé-
dio são da rede pública. Não deveria, então, ser
esse o porcentual? Precisamos criar uma elite in-
telectual egressa da rede pública e – num país ra-
cista como ainda é o Brasil – os negros também
têm de receber estímulos. Mas fazer isso em de-
trimento do mérito não faz sentido algum.
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Jorge Werthein

SimO objetivo principal das cotas
não é melhorar a universidade,
mas tentar democratizar o

acesso. Alunos de escolas públicas sempre en-
frentaram grandes desigualdades. Concordo
plenamente com o clamor dos que falam que é
fundamental melhorar a qualidade do ensino bá-
sico. E é necessário que isso se acelere. Entre-
tanto, não podemos abrir mão do sistema de co-
tas mesmo que isso ainda persista no Brasil.

A América Latina é a região mais desigual do
planeta e o Brasil, o terceiro mais desigual entre
esses países. A educação não está imune a essa

desigualdade e estamos tentando corrigir isso e
aumentar a qualidade. Temos evidências de que
aqueles que já ingressaram nas universidades
por cotas estão com rendimento comparável ao
dos demais. É hora de concentrar esforços para
que a lei tenha o melhor impacto. É fundamen-
tal que as universidades tenham um programa
de apoio para os ingressantes. Mas não só para
os cotistas: o ingresso dos alunos está marcado
por grandes deficiências, sejam eles de escolas
públicas ou privadas.
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Em cerimônia fechada à im-
prensa, a presidente Dilma
Rousseff sancionou ontem a
Lei de Cotas nas universida-
des, que terão quatro anos pa-
ra reservar 50% das vagas de
todos os cursos e turnos a estu-
dantes que cursaram integral-
mente o ensino médio em es-
cola pública.

Parte dessas vagas deve ser de-
dicada a negros, pardos e índios
e outra, a alunos com renda fami-
liar igual ou menor a 1,5 salário
mínimo per capita. A maioria
das universidades já adota al-
gum tipo de ação afirmativa, mas
poucas atingem um porcentual
de 50% das vagas.

Segundo o ministro da Educa-
ção, Aloizio Mercadante, foi veta-
do o artigo 2.º, que estabelecia
que o ingresso dos cotistas seria
feito com base nas médias obti-
das no ensino médio – o governo
quer que o critério seja o Enem.
O texto deve ser publicado hoje
no Diário Oficial da União.

“A importância desse projeto

tem a ver com um duplo desafio:
primeiro, é a democratização, o
acesso às universidades; e, se-
gundo, o desafio de fazer isso
mantendo um alto nível de ensi-
no e a meritocracia”, disse Dil-
ma. “Nada adianta manter uma
universidade fechada e manter a
população afastada em nome da
meritocracia. De nada adianta
abrir a universidade e não preser-
var a meritocracia”, continuou.

Dados do mais recente Índice
de Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb) evidenciam o
abismo entre a rede pública e a
particular no ensino médio: en-
quanto a rede pública estadual
atingiu média de 3,4, na rede pri-
vada a nota foi de 5,7.

Para atenuar as críticas ao pro-
jeto quanto ao risco de queda na
qualidade de ensino, Mercadan-
te apresentou números compa-
rativos dos desempenhos dos es-
tudantes das redes pública e pri-
vada na edição passada do
Enem. Os alunos concluintes do
ensino médio da rede pública ob-
tiveram média de 474,2 pontos,
inferior à dos alunos do ensino
particular, de 569,2.

Mas o ministro chamou a aten-
ção para a média dos 150 mil con-
cluintes da rede pública com me-
lhor desempenho – nesse univer-
so, a média foi de 582,2 pontos,
superior à média da totalidade
dos alunos da rede privada.

“Queremos manter a excelên-
cia da universidade”, afirmou o
ministro. “Essa política de cotas
para o ensino público vai repre-
sentar uma grande motivação
dos estudantes da rede pública.”

Estratégia. Mercadante desta-
cou a importância de melhorar o
ensino público e criar políticas
para acolher os cotistas. “Temos
experiência de tutoria, ou seja,

professores que acompanham
esses alunos, e de cursos de nive-
lamento, para aqueles que têm
alguma deficiência possam se
preparar. Então nós teremos de

ter curso de nivelamento, tere-
mos de ter tutoria”, disse Merca-
dante. “2013 será o primeiro ano
dos quatro em que as cotas serão
implementadas, progressiva-

mente, ao longo de quatro anos.
Vamos ter de ter uma regulamen-
tação específica, isso que esta-
mos dialogando com os reito-
res”, afirmou o ministro.

Cerimônia simples. Mercadante disse que estudantes com dificuldades serão tutelados
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“Essa política de cotas para o
ensino público vai representar
uma grande motivação dos
estudantes da rede pública.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A24.




