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Gêmeos

H á cinco anos, os ir-
mãos Alan e Alex
Teixeira da Cunha
foram o centro de

uma polêmica envolvendo as
ações afirmativas. Filhos de
pai negro e mãe branca, os gê-
meos idênticos tentavam dis-
putar uma vaga no vestibular
da Universidade de Brasília
(UnB) por meio do sistema de
cotas raciais.

Na época, a UnB considera-
va apenas o critério de raça, e
não o socioeconômico, para a
seleção dos cotistas. Após a
submissão de fotografias à
banca avaliadora da universi-
dade,  Alan foi considerado ne-
gro e Alex, não. Com a reper-
cussão do caso, a UnB resol-
veu rever a decisão e incluí-lo
como aluno cotista.

Os gêmeos não passaram
no vestibular de 2007, ano da
polêmica. Alan acabou entran-
do no curso de Educação Físi-
ca em 2008 e Alex optou por
Ciências de Alimentos, ofere-
cido pela Universidade Fede-
ral de Viçosa (UFV).

Hoje, aos 23 anos  e com o
diploma em mãos, Alan conti-
nua morando no Distrito Fe-
deral. “Sempre quis estudar
Educação Física, mas termi-
nar o curso não foi fácil. Não
tenho facilidade para alguns
assuntos. Mesmo assim, nun-
ca reprovei.”

Depois de cumprir a rotina
de aulas integrais e estágios
em academias de ginástica à
noite, ele resolveu se concen-
trar apenas em concursos pú-
blicos. “Estou focado no con-
curso de agente da Polícia Ci-
vil”, diz Alan.

Essa prudência ao traçar os ob-
jetivos é uma das marcas de
Alan. “Ele sempre foi o mais sé-
rio. O Alex tem outro gênio, é
mais expansivo, mais falador”,
comenta a mãe dos jovens, Ma-
ria de Fátima Teixeira.

Foi esse caráter de expansivi-
dade que levou Alex a se aventu-
rar além das fronteiras do Planal-
to Central. “Queria fazer o curso
de Engenharia de Alimentos,
que a UnB não tinha. Quando o
câmpus da UFV passou a ofere-
cer, resolvi ir para lá. E, no ano
que vem, me formo”, comenta.

De acordo com ele, a decisão
de mudar de cidade o deixou
mais maduro. Assim como Alan,
Alex sempre sentiu falta da com-
panhia do irmão.”Eles sempre fo-
ram muito próximos, muito uni-
dos. Eles se falam pela internet
todos os dias”, diz a mãe.

Posição mantida. Agora distan-
ciados do debate que questiona
a autodeterminação da raça na
nova Lei de Cotas – ideia forte-
mente endossada pelo ministro
da Educação, Aloizio Mercadan-
te –, a opinião dos gêmeos sobre
a questão permanece igual.

“De 2007 para cá já passou
muito tempo, mas continuo
com o mesmo pensamento: as
cotas devem ser destinadas ape-
nas a quem não tem condições
de pagar uma universidade priva-
da”, diz Alex. “Não acho o proces-
so (de seleção por cor de pele) jus-
to. Na UnB havia pessoas bran-
cas que passavam como cotistas.
Até fiquei sabendo de uma meni-
na ruiva e de um japonês que en-
traram nas cotas”, relembra
Alan. / D. L. e MURILO BOMFIM,

ESPECIAL PARA O ESTADO

Para arcar com os gastos de auxí-
lio-transporte, alimentação, mo-
radia e assistência pedagógica
aos alunos carentes que vão in-
gressar nas universidades públi-
cas com a Lei de Cotas, as insti-
tuições precisariam de R$ 2 bi-
lhões. O cálculo é do Fórum Na-
cional de Pró-Reitores de Assun-
tos Comunitários e Estudantis
(Fonaprace).

O valor é quase quatro vezes
superior aos recursos garanti-
dos pelo Programa Nacional de
Assistência Estudantil (Pnaes),
do Ministério da Educação
(MEC), para o próximo ano – cer-
ca de R$ 604 milhões.

“Os recursos atuais de assis-
tência são insuficientes. Não
conseguimos atender à deman-
da de 44% dos estudantes das fe-

derais que são das classes C, D e
E”, afirma Ronaldo Barros, coor-
denador nacional do Fonaprace.

O fato de a Lei de Cotas ter
sido aprovada após a definição
da dotação orçamentária do pro-
grama para o ano que vem é ou-
tra questão levantada por Custó-
dio Almeida, pró-reitor de gra-
duação da Universidade Federal
do Ceará (UFC).

Em 2013, será a primeira vez
que a UFC vai reservar cotas pa-
ra estudantes de escolas públi-
cas: serão ao menos 800 vagas.
“Questões sobre bolsas, trans-
porte, residência e necessidades
de novos restaurantes universi-
tários, por exemplo, têm impac-
to nas contas da universidade”,
diz Almeida. A UFC é uma das
instituições que mais oferecem

vagas pelo Sistema de Seleção
Unificada (Sisu), que usa o
Enem como critério de seleção.

Para Angela Rocha, pró-reito-
ra de graduação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), “esse problema já esta-
va muito dramático. Precisamos
fazer com que o estudante conti-
nue na universidade e se forme”.

Ocimar Alavarse, professor
da Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo
(USP), lança um alerta. “A cada
ano teremos um contingente

maior de alunos cotistas, o que
pode tornar complexo esse pro-
blema da assistência, que não é
de hoje.”

Oficial. Em nota, o Ministério
da Educação (MEC) afirma que
os recursos do Pnaes quadrupli-
caram entre 2008 e 2012 e que o
Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (Reuni)
viabilizou a construção de mora-
dias estudantis e restaurantes
universitários. / D.L. e P.S.

Acolhimento a carentes custaria R$ 2 bilhões

● SP e Minas têm o maior
número de inscritos de escolas
públicas. Os dados são dos
candidatos concluintes em 2012

ANDRE DUSEK/ESTADÃO

Cotistas devem
superar meta nas
maiores federais
Nas universidades que mais oferecem vagas, porcentual mínimo
de reserva de vagas, de 12,5% em 2013, deve ser ultrapassado

REGIÃO INSCRIÇÕES

Centro-Oeste 522.392

Nordeste 1.826.289

Norte 590.629

Sudeste 2.119.419

Sul 732.561

INSTITUIÇÃO VAGAS 2012 COMO ERA COMO VAI FICAR REGRAS

UFPI 5.954 20% 12,5% Instituição diminui reserva de vagas

UFMT 5.148 50% 50% Dessas vagas, 20% são para negros

UFAL 5.128 20% 25% Há reserva de 60% para mulheres

UFRJ 4.707 30% 30% Dessas vagas, 50% são para pobres

UFC 4.197 Não tinha 12,5% Indígenas já contam com dois cursos

UFMS 4.165 Não tinha 12,5% Vai definir critérios

UTFPR 3.530 50% 50% Metade para pobres

UFRPE 3.240 Não tinha 12,5% Vai cancelar bônus que existia

UFPEL 3.168 Não tinha 12,5% Vai definir critérios

UNIPAMPA 3.110 50% 50% 10% para negros e 4%, indígenas

UFABC 1.960 50% 50% Negros e indígenas contemplados

UNIFESP 2.869 10% 15% Acrescenta mais 5% de escola pública

UFSCAR 2.577 40% 40% Desses, 35% para negros

COMO FICAENEM 2012

PARA UNB, UM
ERA BRANCO E
OUTRO, NEGRO
Idênticos e filhos de casal inter-racial, eles foram
separados pelo sistema de cotas em 2007

Levantamento do Estado nas
dez instituições federais que
mais oferecem vagas por ano
mostra que a proporção de cotis-
tas deve superar os 12,5% exigi-
dos pela lei para 2013. Das cerca
de 42,3 mil vagas dessas institui-
ções, 26% devem ser preenchi-
das por cotistas – incluindo a pro-
porção de pretos, pardos e indí-
genas. São 11,2 mil estudantes
que representam uma propor-
ção 18% maior que a realidade de
ingressos em 2012.

O cálculo levou em conta o nú-
mero de vagas de 2012 no Siste-
ma de Seleção Unificada (Sisu),
uma vez que algumas institui-
ções não informaram a oferta do
próximo ano. Como cada insti-
tuição define sua regra, respei-

tando o mínimo definido por lei,
ainda não é possível ter um pano-
rama preciso da alteração do per-
fil dos ingressos nas federais no

próximo ano.
A variação da proporção de co-

tistas se dá porque algumas insti-
tuições, como a Federal de Mato

Grosso (UFMT), já reservava
50% das vagas e manteve o mes-
mo porcentual. Outras, como a
Federal de Alagoas (Ufal), am-
pliaram sua política – no caso da
Ufal, de 20% para 25%.

Já a instituição com a maior
oferta de vagas no ano passado, a
Universidade Federal do Piauí
(UFPI), amparou-se na lei para
recuar em sua política afirmati-
va. Baixou de 20% para 12,5%.
“Achamos mais prudente (dimi-
nuir) neste primeiro momento,
considerando as dificuldades re-
lativas à comprovação da renda
familiar per capita”, disse a pró-
reitora de graduação da UFPI,
Regina Ferraz.

Reserva. As três universidades
federais de São Paulo terão, jun-
tas, cerca de 2.441 alunos cotis-
tas – o que representa 33% do to-
tal. Na Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar) e Federal
do ABC (UFABC) não haverá
mudanças. Elas manterão a re-
serva de 40% e 50%, respectiva-
mente. Já na Federal de São Pau-
lo (Unifesp), o porcentual geral
de cotistas passará de 10% a 15%.

Segundoopró-reitordegradua-
ção da Unifesp, Miguel Roberto
Jorge, mesmo com cotas fixadas
em 10% no último vestibular,
“26,5% dos alunos matriculados
em 2012 são pretos, pardos ou in-
dígenas”. As cotas devem refletir
com mais força em cursos mais
concorridos,comoMedicinaePsi-
cologia. O primeiro tem 10,4% de
alunosdeescolapúblicaeosegun-
do,11,8%.Comanovaregradauni-
versidade, cada curso terá mais
5% de alunos com esse perfil.

A Lei de Cotas reserva um por-
centual de vagas para pretos, par-
dos e indígenas de acordo com a
proporção por Estado. Dos mais
de 5,7 milhões de inscritos, 54%
são pretos, pardos e indígenas –
para quem as cotas raciais são
voltadas. O número de candida-
tos que se declaram pardos é qua-
se igual aos declarados brancos,
em torno de 2,4 milhões.

A estudante Inaiá Batista, de 17
anos, atende aos dois requisitos.
Sempre foi aluna de escola públi-
ca e é negra. Estudante do Cursi-
nhodaPoli,estásepreparandopa-

raoEnemeespera,nahoradecon-
correr, contar com as novas re-
gras para conseguir uma vaga em
Direito em alguma federal. “Es-
tou trabalhando com a possibili-
dade de ir para outro Estado, mas
não tenho condições de me man-
ter. Só vai dar certo se tiver lugar
para ficar e algum tipo de ajuda.”

Resolver a questão de perma-
nência estudantil é essencial pa-
ra se alcançar a transformação
no ensino superior que o gover-
no espera com as cotas (mais in-
formações nesta página). Se Eva-
nilson de Moraes, de 19 anos, ti-
vesse acesso à assistência estu-
dantil, estaria finalizando o se-
gundo ano de Direito na Univer-
sidade Federal do Rio Grande
(Furg). Filho de uma agricultora
de Colinas, cidade com 2,5 mil
habitantes no Vale do Taquari
(RS), e aluno de escola pública,
ele prestou o Enem em 2010. Sua
pontuação no exame foi de
828,58, a maior nota de sua esco-
la e superior à média do Colégio
São Bento, no Rio, o número 1 do
ranking nacional daquele ano.

No entanto, Moraes teve de
abandonar o curso um mês após
o início do semestre. “Minha fa-
mília ganhava menos de 3 salá-
rios mínimos, não tive como me
manter”, diz ele, que pagava diá-
rias de R$ 40 em um hotel.

Com a decisão, resolveu vol-
tar a trabalhar como funcionário
de serviços gerais em uma olaria.
“Atualmente, não estudo. Estou
tentando juntar dinheiro para
que da próxima vez não chegue
com as mãos abanando e tenha
recursos para me manter”, diz. /

DAVI LIRA e PAULO SALDAÑA

Para pobres. Alan com a foto do irmão Alex; ambos se dizem contra critério racial para cotas

RAÇA/COR PORCENTUAL

Branca 42

Preta 12

Parda 41,5

Amarela 2

Indígena 0,7

Não Declarada 1,8

● Opiniões

INSCRITOS

GUSTAVO DALPIAN
VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ABC
“Eu enxergo a Lei de Cotas como
uma política emergencial. Ela
não deve ser perpetuada, deve
ter uma data de validade.”

LÊDA FREITAS
PROFESSORA DA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE BRASÍLIA
“As instituições precisam estar
preparadas financeiramente
para acolher o público cotista,
mas nem todos precisam de
apoio pedagógico.”

5.791.290
pessoas se inscreveram
no Enem em 2012

69%
não pagaram inscrição

ESTADO ESCOLA PÚBLICA ESCOLA PRIVADA

Acre 8.131 659

Alagoas 12.018 5.734

Amapá 5.792 892

Amazonas 30.051 3.038

Bahia 61.768 13.151

Ceará 89.792 14.953

Distrito Federal 17.337 7.360

Espírito Santo 31.537 5.362

Goiás 41.250 10.196

Maranhão 37.244 6.656

Mato Grosso 25.515 4.001

Mato Grosso

do Sul
19.492 4.470

Minas Gerais 134.270 26.728

Pará 48.748 10.099

Paraíba 21.508 7.011

Paraná 71.204 17.339

Pernambuco 50.242 14.892

Piauí 23.382 5.800

Rio de Janeiro 85.312 34.905

Rio Grande do

Norte
19.938 6.400

Rio Grande do

Sul
64.040 12.711

Rondônia 14.433 1.440

Roraima 3.389 337

Santa Catarina 36.038 9.265

São Paulo 245.490 68.832

Sergipe 12.604 4.423

Tocantins 11.123 1.007

PÚBLICO X PRIVADO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




