
Projeto do MEC reserva 50% das vagas para as cotas 
DA SUCURSAL DO RIO  
 
Essas matrículas serão destinadas a alunos que cursaram ensino médio em escolas públicas, 
negros, pardos e índios  
 
Um dos temas mais polêmicos no debate sobre acesso ao ensino superior no Brasil, a reserva 
de vagas para alunos da rede pública e para negros, pardos e índios nas universidades federais 
acabou entrando no projeto de reforma universitária apresentada pelo Ministério da Educação. 
O MEC já adiantou que não abrirá mão desse tópico da reforma. 
 
Pela proposta do MEC, as universidades federais serão obrigadas a reservar metade das vagas 
para ingressantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. No 
preenchimento dessas vagas, ainda segundo o projeto, as universidades deverão reservar 
também uma proporção mínima para negros, pardos e índios. Essa proporção variará de 
acordo com a presença dessas populações em cada unidade da federação. 
 
"Reservar 50% das vagas de universidades federais para as cotas é dema is. Isso pode levar a 
uma queda na qualidade da educação. Se o percentual fosse menor, não haveria esse risco", 
afirma o ex-ministro Paulo Renato Souza. 
 
A experiência de universidades que foram pioneiras nesse processo no Brasil pode ajudar a 
subsidiar essas discussões. Dados da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), da Uenf 
(Universidade Estadual do Norte Fluminense) e da Uneb (Universidade do Estado da Bahia) 
mostram que, mesmo com a diferença de notas no vestibular entre cotistas e não-cotistas, a 
nota média de alunos que entraram por cota na universidade passou a ser muito próxima da 
dos demais estudantes nas três instituições. 
 
Outro ponto polêmico no projeto do MEC é a definição da cor do estudante. O ministério 
preferiu adotar o critério da Uerj e da Uenf, que é de autodeclaração. Problema: entidades do 
movimento negro chegaram a denunciar estudantes que se declararam afrodescendentes 
apenas para levar vantagem na classificação. 
 
Manter a excelência 
 
O professor Carlos Henrique de Brito Cruz, reitor da Universidade Estadual de Campinas, 
Unicamp, considera a política de cotas "um triplo erro: erro acadêmico, erro moral e erro 
econômico". Para ele, aumentar a inclusão social nas universidades públicas é essencial para o 
Brasil. "Mas, curiosamente, o maior instrumento de inclusão nas universidades públicas e que 
já está demonstrado há décadas que faz mais efeitos não é sequer mencionado nos cem 
artigos do anteprojeto. Não tem nada sobre o curso noturno." 
 
Segundo o Censo da Educação Superior do MEC de 2002, apenas 36% dos alunos de 
instituições públicas estudavam à noite. Na rede privada, esse percentual é de 67%. O ensino 
noturno é, muitas vezes, a única oportunidade de estudantes que têm de conciliar trabalho e 
estudo. 
 
A Constituição do Estado de São Paulo estabeleceu que as universidades estaduais deveriam 
oferecer um mínimo de 33% de suas vagas no curso noturno. "Isso é uma meta estabelecida 
para as universidades. Está funcionando. Não se diz como elas devem fazer isso, não se diz 
em que áreas. Cada uma tem autonomia para estabelecer como pretende realizar o objetivo", 
explica o professor Brito Cruz. 
 
A fixação do governo no instrumento das cotas como forma de facilitar o acesso à universidade 
de populações carentes é criticada também pelo reitor da USP, Adolpho José Melfi, para quem 
existem alternativas mais criativas, melhores e mais vocacionadas a preservar o valor 
acadêmico das universidades. 



Uma delas é, em vez de facilitar o acesso dos mais pobres, melhorar a sua competitividade. "O 
grande déficit desses meninos é tempo de aula. Com o curso pré-universitário, que oferecemos 
em 2004 para 5.000 alunos, ajudamos a reduzir esse fosso", diz Melfi. 
 
Outra forma de inclusão na USP foi por intermédio da isenção, para alunos carentes, do 
pagamento da taxa de inscrição no vestibular, um fator limitante para alunos mais pobres 
prestarem o exame.  
 
 

 
 
 
 
Folha de São Paulo, São Paulo, 14 fev. 2005. Cotidiano, C3. 


