
Cotas em universidades 
 
A favor 
 
Com prioridade Rosinha Garotinho, Governadora.O Estado do Rio de Janeiro é pioneiro nas 
cotas para universidades. Criada na administração Garotinho, a legislação foi aprimorada no 
meu governo pelo critério de comprovação de carência do aluno, evitando que estudantes com 
maior poder aquisitivo se beneficiassem da lei, voltada para afro-descendentes, egressos da 
rede pública e minorias. E, em 2003, criei programa de apoio à permanência, um auxílio 
financeiro através de bolsa de estudos. Agora lançamos um novo programa de investimentos 
de R$ 1 milhão em livros e computadores para alunos carentes da Uerj e da Uenf.  
 
É lamentável que, em todo o País, estudantes carentes não contem com política assim. Setores 
da intelectualidade afirmam que isso rebaixa o nível acadêmico, já que pobre não tem 
condições de atender aos requisitos das universidades públicas. Preconceito! O cotista passa 
por provas e deve ter um mínimo de rendimento. Portanto, todos são capazes. Dizem também 
que a solução é dar qualidade ao ensino médio, mas isso é o que fazemos com o Sucesso 
Escolar e o Nova Escola.  
 
Devemos governar para todos, sim, mas olhar com prioridade as populações mais humildes. 
Nossa elite não deve ser formada apenas pelos filhos das classes privilegiadas. Quando 
congregar pessoas de todas as origens, representará melhor o povo. Esse é um dos sentidos 
da política de cotas.  
 
Aqui se combate exclusão com ação. Além de programas modelos como Farmácia Popular, 
Restaurante Popular e Cheque Cidadão, temos também programas para revitalizar a indústria, 
o maior salário mínimo do País e investimentos em tecnologia, que geram emprego e renda. 
Ou seja, o País precisa de ações afirmativas, desde que efetivas.  
 
 
Contra 
 
Nem por decreto Silo Meireles, pesquisador e diretor da Editora Primeira Impressão.A nossa 
educação foi reprovada pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(Inep), Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) e pela Unesco.  
 
Apesar disso, sobrevivendo à custa de promoções continuadas e ciclos pedagógicos, formando 
alunos incapazes de interpretar textos simples, nosso sistema de ensino tem recebido, como 
promessa de salvação, um regime de reserva de vagas para acesso às universidades públicas.  
 
Os 33 milhões de alunos das séries avançadas do Ensino Fundamental e os que cursam as três 
séries do Ensino Médio terão o seu analfabetismo revogado miraculosamente, por um simples 
decreto presidencial justificado, aliás, como sendo de ação afirmativa.  
 
É uma simplificação grosseira supor que entrar na universidade é o maior obstáculo na 
obtenção de um diploma. Os cursos de longa duração exigem a manutenção prolongada de 
uma série de requisitos básicos, indispensáveis ao permanente sucesso na aprendizagem.  
 
Simplificação mais grosseira ainda é ignorar os altíssimos custos com livros e materiais, 
transportes, alimentação, vestuário, saúde, lazer, e outros, associados à realização de um 
curso que, como todos sabem, pode prolongar-se por quatro, cinco ou mesmo seis anos.  
 
Alunos com formação deficiente, supondo que entrar na universidade é o grande obstáculo a 
ser vencido, sem previsão de recursos necessários para a realização do curso, apontam numa 
mesma direção: o sistema de cotas tem tudo para ser um fracasso.  
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