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Mais chance

C aixa em uma padaria
de Salvador (BA),
Ademir Oliveira, de
34 anos, faz parte

dos 77% da população brasilei-
ra que apoiam cotas para estu-
dantes de baixa renda. “Pobre
é pobre, independentemente
da cor da pele, da raça ou da
religião. Ninguém é mais ou

menos pobre por ter a pele mais
clara. Se o objetivo é dar condi-
ções para que os menos favoreci-
dos tenham mais chance, então
a reserva de vagas nas universida-
des tem de ser para todos.”

Oliveira afirma que teria um
presente diferente se na época
em que prestou Biologia, após
concluir o ensino médio, existis-

se a Lei de Cotas. Agora, espera
que a irmã tenha sorte diferente.

O advogado tributarista Otto
Glasner, de 62 anos, do Recife,
pensa diferente: é contra todos
os tipos de cotas para o ingresso
na universidade. “Temos de ser
favoráveis a uma escola pública
de qualidade, com acesso para
preto, pardo, branco, índio, po-
bre, rico. Temos de defender
uma educação igualitária para to-
das as crianças.” Para Glasner, as
cotas não resolvem o problema.
“O perverso é as crianças serem
tratadas de forma desigual.”

O psicólogo Ricardo Antonio
Rodrigues da Silva, de 49 anos,
também do Recife, é a favor das

cotas somente para os mais po-
bres. “E acredito que o Estado
não deva se acomodar. Tem de
colocar um prazo de validade pa-
ra as cotas.”

Candidato pela terceira vez a
uma vaga em Medicina em pelo
menos quatro instituições, o es-
tudante Rubens Marcos dos San-
tos, de 22 anos, de Belo Horizon-
te, aprova a cota social, apesar de
ela colocá-lo em desvantagem.
Mas desaprova as cotas raciais.
“Isso dá uma vantagem bem
maior, porque (os beneficiados)
acumulam esses bônus. Tinha
de ser só a cota social.” / HELIANA

FRAZÃO, ANGELA LACERDA e

MARCELO PORTELA

1.Os resultados da pesqui-
sa surpreendem o MEC?
Refletem um quadro de
aspiração por mais

oportunidades. Ainda estamos
desiguais. É um estímulo, mas
temos um imenso trabalho: me-
lhorar o ensino público, princi-
palmente o médio, para que
não precisemos de cotas.

2.O que acha de os crité-
rios raciais ainda te-
rem aceitação menor?
A questão racial per-

meia os níveis da sociedade.
Você olha o mercado de traba-
lho e vê que negros são mino-
ria, têm salários mais baixos,
não são chefes. Temos de com-
pensar, é um direito histórico.

3.Por que os mais ricos
e estudados tendem a
ser mais contrários?
Porque 47% dos mais

ricos têm curso superior e en-
tre os mais pobres, só 4%. Esta-
mos mexendo em estruturas
antigas e poderosas. Mas te-
mos a preocupação de garantir
a excelência. / P.S.
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Para críticos das cotas, os resul-
tados da pesquisa Ibope não indi-
cam uma reflexão objetiva sobre
essa política afirmativa, mas sur-
gem de uma reação ao tema da
desigualdade. Segundo o sociólo-
go Demétrio Magnoli, o resulta-
do do levantamento é uma mos-
tra de que a imensa maioria dos
brasileiros é contrária às desi-
gualdades sociais e costuma ser
favorável a qualquer política que

pareça gerar uma redução desse
problema. “Mas, com isso, apare-
ce uma forma mágica de acesso
que tende a ocultar o debate so-
bre o nível das escolas públicas.”

Ele afirma que a estratégia in-
teressa a políticos de todos os
partidos, ao agradar ONGs e ser
garantia de votos. “Uma aparen-
te solução agrada grupos com

muito peso eleitoral. E estar ao
lado de grupos influentes dá me-
lhores resultados políticos que
defender interesses difusos, co-
mo a melhoria da educação.”

Segundo Magnoli, ter a oposi-
ção da população a algum con-
senso político é impossível. “Is-
so só aconteceria em uma ditadu-
ra.” Por isso, até intelectuais tra-
dicionalmente contrários muda-
ram de ideia recentemente, diz
ele. “Depois que tudo foi decidi-
do, eles acham melhor não con-
frontar o poder na sua universi-
dade. Há uma tendência históri-
ca dos nossos intelectuais de ser
favoráveis ao poder.”

Único senador a votar contra a
Lei de Cotas federal, Aloysio Nu-
nes Ferreira (PSDB) diz que “ser
contra cotas hoje é quase como
ser contra a cura do câncer”.
Quando a lei foi aprovada no ple-
nário, Nunes afirmou que as uni-
versidades teriam prejuízo em
qualidade. “Sou avesso ao méto-
do de modelo único para as uni-
versidades, passando por cima
de experiências de cada institui-
ção”, afirma ele, que também é
contrário à adoção de critérios

raciais. “Tem de haver políticas
de igualdade, combate à discri-
minação, distribuição de renda.
Ações universais, porque o in-
gresso na universidade, na mi-
nha opinião, não é chave para re-
solver a desigualdade social.”

O senador elogiou, entretan-
to, a proposta lançada pelo gover-
nador Geraldo Alckmin. A pro-
posta, batizada como Inclusão
com Mérito, prevê o ingresso de
parte dos cotistas por um colé-
gio comunitário – com duração
de dois anos. Mas também tem
critérios de reserva de vagas a ca-
da ano, com cotas para negros.

Já o diretor da ONG Educafro,
frei David Santos, vê os resulta-
dos do Ibope como uma reper-
cussão do debate que a nova lei
provocou. “Quando a sociedade
passou a ter informações qualifi-
cadas, equilibradas, sem a emo-
ção de militantes a favor ou con-
tra, o povo passou a entender a
verdade da causa.”

3 PERGUNTAS PARA...

Resultado não indica reflexão, dizem críticos

HELIANA FRAZÃO

62% apoiam cotas para alunos negros,
pobres e da escola pública, diz Ibope

● Maioria é a favor dos três tipos de cotas em universidades públicas

POLÍTICA DE COTAS EM ALTA
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‘CORDAPELENÃOFAZ
SERMENOSPOBRE’
Caixa defende cotas para estudantes carentes

Leia o Estadão
no Tablet

Aloizio Mercadante, ministro da Educação

Educação. Pesquisa feita para o ‘Estado’ revela que aprovação às cotas raciais em universidades públicas é proporcionalmente menor
que às outras duas – para carentes e estudantes da rede pública; mesmo entre negros, apoio a cotas por cor é menor que para pobres

Ampla. Oliveira: ‘Reserva de vagas deve ser para todos’

José Roberto de Toledo
ESTADÃO DADOS

Quase dois em cada três brasi-
leiros são a favor de cotas em
universidades públicas tanto
para negros quanto para po-
bres como para alunos da esco-
la pública. Pesquisa nacional
do Ibope feita a pedido do Es-
tado mostra que 62% da popu-
lação apoia a implementação
dos três tipos de cotas – meca-
nismos que facilitam o acesso
desses segmentos sociais às va-
gas do ensino superior.

Há variações significativas,
porém. O grau de apoio muda de
região para região, entre classes
sociais, de acordo com a cor da
pele do entrevistado e segundo o
seu grau de escolaridade.

Outra constatação importante
dapesquisa éque há um apoio sig-
nificativamente maior às cotas
que levam em conta a renda
(77%) e/ou a origem escolar
(77%) dos pretendentes às vagas
que às cotas baseadas só na cor
autodeclarada do aluno (64%).

Em contraposição aos 62%
que apoiam todos os tipos de co-
tas, 16% dos brasileiros são con-
tra qualquer uma delas, segundo
o Ibope. Os restantes não soube-
ram responder (5%) ou são a fa-
vor de um ou dois tipos de cotas,
mas contra o terceiro: 12%, por
exemplo, defendem cotas para
alunos pobres e para alunos da
rede pública, mas são contrários
às cotas para alunos negros.

A oposição às cotas para po-
bres, negros e alunos da rede pú-
blicatende aser maiorentre bran-
cos, entre brasileiros das classes
de consumo A e B, entre pessoas

que cursaram faculdade e entre
os moradores das capitais e das
Regiões Norte e Centro-Oeste.

Nível de estudo. Já o apoio à po-
lítica de cotas nas universidades
públicas é proporcionalmente
mais alto entre quem estudou da
5.ª à 8.ª série, entre os emergen-
tes da classe C, entre nordesti-
nos e moradores de cidades do
interior do País.

Essa diferença de perfil entre
os contrários e os a favor sugere
que aqueles que estão em busca
de ascensão social e econômica
tendem a ter mais simpatia por
políticas que aumentem suas
chances de chegar à faculdade,
enquanto aqueles que já chega-
ram lá– a maioria sem ter se bene-
ficiado desses mecanismos – têm
maior probabilidade de serem
contrários a esse favorecimento.

Em nenhum estrato social, po-
rém, a oposição às cotas nas uni-
versidades públicas é maior que
o apoio a elas. Segundo o Ibope,
num único segmento há empate.
É justamente entre os brasilei-
ros que já se formaram na facul-
dade – e, mesmo assim, só no
que se refere à política de cotas
para negros: 49% dos diploma-
dos são contra e 49% são a favor.
O resto não respondeu.

Como acontece com todos os
estratos sociais, os brasileiros
comnívelsuperiorsãofrancamen-
te a favor das cotas para alunos de
baixa renda (78%) e para alunos
origináriosdaredepúblicadeensi-
no (75%). Por que, então, só 49%
defendem as cotas por cor?

Uma hipótese é que esse terço
que apoia as duas primeiras, mas
não a terceira, avalie que as cotas
por renda e por tipo de escola de
origem do aluno já sejam sufi-
cientes para cobrir as necessida-
des dos alunos negros, por se so-
breporem.

Das três cotas, a cor é a única

que não se baseia em critérios ve-
rificáveis, mas na autodeclara-
ção de quem pleiteia a cota.

Embora a resistência às cotas
por cor seja maior entre quem
cursou faculdade, ela aparece
também entre outros segmentos
sociais.

Mesmo entre negros, que se
beneficiariam diretamente de-
las, as cotas por cor recebem
apoio menor que as cotas por ren-
da e escola de origem: 26% dos
negros são contra as cotas para
negros, massó 16% deles são con-
trários às cotas para pobres.

Grande maioria. Apesar das di-
ferenças, a maioria absoluta é
favorável às cotas. Mesmo os
64% de apoio às cotas para ne-
gros são raros de encontrar. Por
comparação, menos brasileiros
são a favor do voto obrigatório
(45%) ou defendem a reeleição
dos políticos (58%), por exem-
plo (Ibope, 2006).

A pesquisa Ibope foi feita en-
tre os dias 17 e 21 de janeiro. Fo-
ram realizadas 2.002 entrevistas
em todas as regiões do Brasil. A
margem de erro máxima é de 2
pontos porcentuais.

Para o sociólogo Demétrio
Magnoli, dados mostram
que imensa maioria dos
brasileiros é contrária
às desigualdades sociais
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Text Box
 Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 fev. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




