
A ameaça das cotas 
 
A verdade, como já escreveu Carlos Drummond de Andrade, é vista sempre conforme nossos 
caprichos, ilusões e miopias. Há momentos, no entanto, em que exageramos na dose. É o que 
tem acontecido com a discussão sobre cotas e ações afirmativas no Brasil. 
 
Um debate sem caprichos começa por reconhecer que não há unanimidade sobre o tema. Sabe-se 
que o ensino superior brasileiro é extremamente elitista, mas não há consenso sobre como 
resolver esse problema. 
 
Uma visão menos míope nos obriga a tentar deixar de lado a subjetividade e analisar o que já foi 
pesquisado sobre o tema a partir de dados concretos. Diz-se, por exemplo, que as cotas vão 
baixar a qualidade do ensino superior. Pode ser, mas não é o que indica a única pesquisa 
divulgada até agora sobre o assunto. 
 
Na Uerj, primeira universidade de grande porte a adotar a reserva de vagas, os cotistas entraram 
com nota mais baixa no vestibular, mas tiveram no primeiro semestre do ano passado 
desempenho acadêmico superior ao dos demais estudantes. O dado não prova que isso vá ser 
sempre assim, mas já indica que o acompanhamento sério dessa experiência pode derrubar 
alguns preconceitos. 
 
É verdade que não se pode ter a ilusão de que as cotas irão resolver o problema da desigualdade 
brasileira, mas elas já deram uma contribuição. 
 
Reportagem da Folha de domingo passado, de Laura Capriglione e Fernanda Mena, mostrou que a 
USP, ao comentar um estudo da própria universidade que evidencia seu elitismo, está dando 
isenção de taxa no vestibular para alunos carentes e criando cursos pré-vestibulares gratuitos. 
 
Há quatro anos, quando não havia a ameaça das cotas, nada disso existia. Pior: um diretor da 
Fuvest, quando pressionado a dar mais isenções de taxa para carentes no vestibular da USP, disse 
o seguinte à época: "Se todos os carentes não pagarem, alguém vai ter de pagar por eles".  
 
É mais ou menos essa a idéia de uma ação afirmativa. 
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