
Com boa nota, cotista precisa de recursos  
Antônio Gois  
 
Universidades que reservam vagas por cor e renda dizem que alunos requerem ajuda financeira 
para concluir curso 
 
No momento em que o Congresso está perto de votar a adoção de cotas em universidades 
federais, três instituições estaduais já têm resultados práticos para avaliar erros e acertos da 
política. 
 
Na conta dos acertos, o desempenho dos aprovados por cotas na Uerj (Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro), Uenf (Universidade Estadual do Norte Fluminense) e Uneb (Universidade do 
Estado da Bahia) indica que o desastre temido por muitos não ocorreu. Eles tiveram notas muito 
próximas às dos demais alunos. 
 
Na conta dos erros, há a preocupação de que esse resultado vá por água abaixo por falta de apoio 
financeiro. Sem bolsas ou políticas de ajuda, as reitorias das três instituições temem que muitos 
abandonem a universidade. 
 
Há dois anos, Uerj, Uenf e Uneb instituíram sistema de cotas no vestibular. A Justiça manteve a 
prática, negando ações contrárias. 
 
A Uneb, com 22 mil alunos, reservou em 2003 40% das vagas para negros. Pesquisa da reitoria 
mostrou que, após um ano, esses estudantes tiveram nota média 7,7; os demais tiveram média 
7,9. 
Urbanismo teve a maior diferença: 6,9 de cotistas e 8,1 dos demais. Em literatura portuguesa, foi 
o inverso: 8,8 dos cotistas, ante 8,2. "Não há desnível", diz o pró-reitor de ensino e graduação da 
Uneb, Luiz Carlos dos Santos. 
 
Tem resultados muito parecidos a Uenf, com 1.800 graduandos em Campos (RJ). No primeiro 
ano, 50% das vagas foram para alunos da rede pública e 40%, para negros e pardos. No ano 
seguinte, os índices caíram e foi exigida comprovação de pobreza. A primeira turma de cotistas da 
Uenf teve média 6,8, e os demais, 7,2. Na segunda, foi 6,7 ante 7,1. 
 
Sem média, a análise dos dados da Uerj (22 mil alunos) é mais difícil, mas a distância não é 
grande. A Uerj separou os alunos em faixas. Na média zero (abandonaram o curso), o dado para 
cotistas é de 7%, ante 14% dos demais. 
 
Para a pró-reitora de graduação da Uerj, Raquel Villardi, a tendência é a distância acabar: "Na 
formatura, ninguém distinguirá quem entrou por cota". Ela diz que a diferença é pequena em 
parte porque a Uerj ajuda alunos com dificuldade, independentemente de terem entrado por cota. 
Apesar dos bons resultados, Villardi diz ter notado diferença da primeira turma de cotas (que não 
comprovou carência) para a segunda. "Os problemas de permanência se agudizaram. Professores 
citaram alunos que desmaiaram na sala porque não tinham se alimentado. A universidade está 
preparada para manter a qualidade, desde que o dinheiro venha." 
 
Santos, da Uneb, concorda: "Alguns alunos já revelam sua incapacidade de seguir o curso por 
razões exclusivamente financeiras". 
 
Almy Júnior de Carvalho, pró-reitor de ensino e graduação da Uenf, diz que a universidade precisa 
dar alternativas aos carentes. "É preciso oferecer alojamento, transporte e restaurante 
universitário e aumentar o valor das bolsas [hoje de R$ 190/mês]." 
 



Segundo o subsecretário de Ensino Superior da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do 
Rio, Luiz Henrique Almeida, o governo quer aumentar a oferta de bolsas de iniciação científica, já 
que a bolsa de R$ 190 por mês é concedida por apenas um ano. 
 
Ele diz também que o governo investirá R$ 1,8 milhão em laboratórios, na biblioteca e na compra 
de materiais mais caros. 
 
Universitário acusa professor de racismo  
Hudson Corrêa  
 
Segundo aluno, docente contava piadas sobre negros em universidade que aderiu ao sistema de 
cotas 
 
O professor de física Adriano Manoel dos Santos, 31, virou réu na Justiça de Mato Grosso do Sul 
acusado de ser racista com o estudante de biologia Carlos Lopes dos Santos, 35, que entrou neste 
ano na Uems (universidade do Estado) na cota para negros. 
 
Lopes afirma que o professor contava piadas sobre negros na sala de aula. De acordo com o 
relato dele, no dia 23 de junho passado, Santos teria dito: "Tratava-se de um homem que, 
cansado após um dia de trabalho, entrava no ônibus e torcia para que quem sentasse ao seu lado 
fosse uma loira, mas para seu azar era um negão que se sentaria".  
 
Lopes registrou queixa contra Santos na Polícia Civil. O inquérito foi enviado ao Ministério Público, 
que denunciou o professor com base na lei 7.716/89, a qual define crimes de "preconceito de raça 
ou de cor". O artigo 20 da lei em que Santos pode ser enquadrado prevê pena de um a três anos 
de prisão mais multa. 
 
No dia 12 de novembro passado, o juiz César Castilho Marques, de Ivinhema (321 km de Campo 
Grande), aceitou a denúncia. 
 
O estudante disse que o professor também usava expressões como "um sujeito com muita 
melanina [proteína de cor preta encontrada na pele]" e "pretinho básico", além de afirmar que 
uma universidade deve "nivelar por cima, e não por baixo" -no que seria uma referência à entrada 
de negros na universidade. 
 
No fim de novembro, houve novo desentendimento entre os dois. Santos disse que chamou a PM 
porque Lopes estava atrapalhando a aula e ofendendo sua mulher. O caso virou processo no 
Juizado Especial. Lopes prefere não comentar o assunto. 
 
O advogado Hédio Silva Jr., especialista em legislação de combate ao racismo no país e que atua 
como assistente de acusação na ação contra o professor, disse que esse é o primeiro caso 
explícito no Brasil envolvendo estudantes beneficiados pelo sistema de cotas. 
 
Segundo Silva Jr., as cotas tendem a tornar "explícito" o racismo porque obrigam o contato entre 
negros e brancos. 
 
"A cota não gera racismo, somente aflora o que tem dentro da pessoa. Enquanto o negro estiver 
correndo da polícia, no boteco bebendo pinga ou fazendo batuque, ele está no lugar onde as 
pessoas querem que ele fique", diz Lopes. 
 
Na sexta-feira, Santos negou à Folha que seja racista ou tenha contado piadas do gênero. "O que 
me deixa angustiado é que, nas minhas raízes, o meu avô era negro e minha avó, por parte de 
pai, era índia", afirmou Santos. "Eu nunca tive nada contra as cotas. Sou a favor de tudo o que 
diminua as diferenças sociais", disse. 



"Brincava [na sala de aula], mas nunca mencionei nada de conteúdo racista", acrescentou. 
Segundo ele, uma sindicância aberta pela Uems para apurar o caso foi arquivada e julgada 
improcedente. 
 
De acordo com Santos, cinco alunos, sorteados para prestar depoimento na polícia, negaram que 
ele seja racista. 
 
"Nós já esperávamos que surgissem processos na questão de racismo. A entrada de negros e 
índios na universidade fez com que essa coisa aflorasse", afirmou a pró-reitora de ensino da 
Uems, Maria José Jesus Alves Cordeiro, sobre a acusação feita pelo estudante. A pró-reitora disse 
que o assunto está na Justiç a e, portanto, diz ela, fora da universidade. 
 
A Uems possui 7.000 estudantes em 15 unidades no Estado. Para negros, a universidade reserva 
20% de suas vagas em cada vestibular. A instituição ainda guarda 10% (168 vagas) para índios. 
 

 
 
Leia Mais 
 
Turma da Uerj abre conta para ajudar cotistas  
 
A entrada de universitários pelo sistema de cotas continua não sendo unânime na Uerj. Apesar 
disso, não houve denúncia formal de racismo e, em alguns casos, a iniciativa de ajudar os cotistas 
com mais dificuldade partiu dos alunos. 
 
Foi o que aconteceu com a turma do primeiro ano de medicina, que abriu uma conta para ajudar 
os estudantes com dificuldade financeira. "A gente percebeu que alguns não tinham o material ou 
livro para acompanhar as aulas e pedimos contribuições para toda a turma", conta Juliana Lua, 
19. 
 
O estudante de letras Maximiano da Silva, 33, que entrou pela cota de negros e pardos, cobra 
mais apoio: "A gente foi cobaia de Deus. É preciso melhorar a qualidade do atendimento ao 
estudante. Não há um restaurante universitário". 
 
Apesar das dificuldades, a pesquisadora Raquel Lenz Cesar, professora de direito da UniRio e uma 
das coordenadoras do Programa Políticas da Cor na Educação Brasileira da Uerj, afirma que os 
resultados até agora são positivos. 
 
Ela fez uma dissertação de mestrado sobre o tema e teve acesso às notas do estudante que 
entrou com a nota mais baixa no vestibular de 2003. Esse aluno, cujo nome não foi divulgado, 
tirou nota 6,25 no vestibular, enquanto o estudante com menor nota a entrar fora das cotas teve 
nota 77,5. Seu desempenho, porém, não destoa do da turma: ele foi aprovado em todas as 
disciplinas. 
 
Mas essa percepção do sucesso das cotas não é unânime. O vice-presidente do centro acadêmico 
dos alunos de engenharia, Rafael Emerick, diz que faltou estrutura da universidade. "Sou a favor 
das cotas, mas o que aconteceu na engenharia, que tem disciplinas muito puxadas no primeiro 
ano, foi que vários professores acabaram sendo deslocados dos últimos períodos para ajudar no 
reforço às turmas que estavam tendo dificuldade no início do curso. A reprovação aumentou 
muito e isso está criando uma bolha porque a universidade não tem professores em número 
suficiente", diz Emerick. 
 
Ele diz que ouviu relatos de gozações aos cotistas no trote e de professores que perguntaram se 
alunos com dificuldades tinham entrado por cotas. 



A pró-reitora de graduação da Uerj, Raquel Villardi, diz que relatos de discriminação como esse 
foram casos isolados: "Não houve nenhuma denúncia formal. Ouvimos muito mais notícias 
positivas do que negativas". 

 
 
Leia Mais 
 
RS tem vaga para deficientes e alunos carentes  
 
A Uergs (Universidade do Estado do Rio Grande do Sul), criada há três anos para suprir carências 
socioeconômicas no Estado, adotou um sistema de cotas diferente. 
 
Na universidade, 50% das vagas são reservadas para pessoas cuja renda per capita familiar seja 
inferior a R$ 338 e 10%, para deficientes físicos. Não há cotas raciais. 
 
Camila Lutckmeier, 22, aluna de engenharia de bioprocessos e biotecnologia, ingressou na Uergs 
na cota para alunos carentes. ""Tenho mais incentivo ainda por causa da oportunidade que se 
abriu. Não há distinção entre quem entrou na cota e quem não entrou", diz ela, que tem média 
96,87 e é a primeira no ranking do curso. 
 
A Uergs tem 3.598 alunos e iniciou levantamento criterioso dos índices de evasão. Resultados 
preliminares indicam que dos 1.040 alunos de baixa renda que entraram em três anos, 934 
permanecem. De 46 deficientes, há 36. 
 
"Um número expressivo desses alunos já está estagiando ou foi contratado por empresas ou 
órgãos públicos", afirma o reitor da Uergs, Nelson Boeira. 
 
Para os deficientes físicos, a Uergs instalou rampas, banheiros adaptados e elevadores em alguns 
prédios. Além disso, formou turmas especiais para atender a alunos reprovados durante o curso.  
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