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Estadual de Mato Grosso aprovou proposta de destinar 5% das vagas a negros e pardos; MEC 
também discute tema. 
 
Depois da polêmica por conta da criação de cotas para estudantes, agora as universidades e o 
Ministério da Educação começam a discutir a criação de reserva de vagas para professores 
negros. 
 
A Unemat (Universidade Estadual de Mato Grosso) aprovou, por unanimidade, a proposta de 
destinar 5% das vagas a candidatos que se declararem negros ou pardos no concurso para 
docente. 
 
A medida pode ser estendida, pois o MEC estuda implementá-la nas universidades federais. O 
Departamento de Políticas da Educação Superior do ministério analisa a viabilidade do tema. 
Apesar de as instituições terem autonomia, a pasta pode induzir a adoção do sistema. A intenção 
de implementar cotas para professor foi conseqüência da discussão para adoção da reserva para 
alunos, bandeira do governo Lula. 
 
"Legalmente, não vejo problemas. A questão é saber se as universidades vão querer 
implementar", afirma o coordenador-geral de legislação e normas da educação superior do MEC, 
Marilson Santana. Ele ressalta que ainda não há uma definição na pasta. 
 
O tema é polêmico. Apesar da cota para docente ter sido aprovada por unanimidade pelo 
Conselho Universitário da Unemat, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso a considera 
inconstitucional por ferir o direito de igualdade. Especialistas também se dividem sobre o assunto. 
Os contrários consideram que devem ser selecionados os melhores, independente da origem. 
O professor Paulo Alberto dos Santos Vieira, coordenador do Negra (Núcleo de Estudos sobre 
Educação, Gênero, Raça e Austeridade da Unemat), disse que a proposta começou a ser estudada 
assim que a universidade criou cotas para alunos. 
 
Segundo ele, uma pesquisa por amostragem constatou que há menos de 7% de alunos negros 
nas universidades do Estado, sendo que o IBGE aponta que 54% da população local se 
autodeclara negra. "Se há tão poucos estudantes, imagine o número de professores", avalia. 
Mesmo com o parecer contrário da Procuradoria, Vieira vai insistir na idéia. "O conselho 
universitário é o órgão supremo da universidade e aprovou a criação. Vamos provar que é válida." 
Almir Arantes, vice-reitor da Unemat e presidente da comissão de concursos públicos, disse que 
haverá uma reunião na próxima segunda-feira com o conselho universitário e a reitoria para 
discutir o parecer da Procuradoria. 
 
A Unemat tem hoje 277 professores efetivos e cerca de 700 substitutos e temporários. O concurso 
público vai abrir 427 novas vagas. 
 
Atualmente, não há dados oficiais sobre a presença de docentes negros no ensino superior do 
país. Mas há uma certeza: está muito abaixo da proporção de negros e pardos na sociedade, que 
chega a quase metade. 
 
Na USP, por exemplo, há 5.000 professores. "Não devemos ter nem 50 negros [1%]", afirma João 
Zanetic, vice-presidente da Adusp (associação de docentes). 
 
O antropólogo Kabengele Munanga, 63, é um deles. Professor da principal universidade do país 
desde 1980, ele classifica como "invisível" a presença de negros na instituição. "A diminuição das 
desigualdades precisa de medidas práticas e não só de discurso", diz. 



No Paraná, uma lei estadual de 2003 reserva aos afrodescendentes 10% das vagas em concursos 
públicos, inclusive para professor das universidades estaduais. O benefício, porém, ainda não 
chegou a ser colocado em prática pela Universidade Estadual de Londrina porque o concurso é por 
área específica. "Para cada cinco vagas abertas, uma é para docente negro", diz Rodne Lima, pró-
reitor de Recursos Humanos da UEL. 
 
Cota para docente negro divide educadores 
Fernanda Bassette e Fábio Takahashi 
 
Para contrários, mérito deve ser critério para escolher professores; favoráveis dizem que reserva 
traria diversidade. 
 
Especialistas em ensino superior divergem sobre a adoção de reserva de vagas para docentes de 
universidades. Os contrários afirmam que os concursos devem selecionar os melhores candidatos, 
sem considerar suas origens. Os favoráveis dizem que as cotas podem trazer uma benéfica 
diversidade para o setor. 
 
O presidente da comissão da USP que acompanha políticas de ação afirmativa, João Baptista 
Borges Pereira, defende que "a qualidade deve ser o critério para escolher os professores". 
Ele afirma também que deverá haver até dificuldades para preencher essas vagas. "Os candidatos 
precisam ter, no mínimo, mestrado. A população negra com esse título é pequena." Pereira, 
porém, vê um aspecto positivo na medida. "Ao menos, há uma consciência do problema. Mas o 
caminho é melhorar a formação básica." 
 
Já o pró-reitor de graduação da Unifesp (federal de São Paulo), Luiz Eugênio Mello, diz que "um 
candidato não pode tirar a vaga de outro por ser negro". 
 
Desde o ano passado, a Unifesp reserva 10% de suas vagas no vestibular para candidatos 
afrodescendentes e índios. Mello não vê incoerência em sua posição. "Para adotarmos as cotas, 
aumentamos em 10% o número de vagas. Nenhum aluno do sistema universal perdeu sua vaga". 
O reitor da UnB (Universidade de Brasília), Timothy Mulholland, é favorável à adoção das cotas 
para docentes -sua instituição também implantou reserva de vagas para alunos. Segundo ele, a 
medida é necessária para "reverter a injustiça histórica que é a exclusão dos negros". 
 
Flávia Piovesan, professora e doutora em direitos humanos e direito constitucional da PUC-SP, 
defende o sistema de cotas para professores afrodescendentes por três motivos. 
 
O primeiro é jurídico e está embasado nas medidas de igualdade. O segundo é social. "Se o Brasil 
tem quase metade da população que se autodeclara negra, é chocante quase não haver docentes 
negros nas universidades." Por fim, apresenta argumentos políticos. "É fundamental ter cotas 
para que se tenha na elite um território menos branco." 
 
O assunto também vem sendo analisado pelo Andes (Sindicato Nacional dos Docentes das 
Instituições de Ensino Superior). No próximo congresso da entidade, em 5 de março, haverá uma 
votação para definir se as cotas para o corpo docente serão uma das suas reivindicações. 
 
Para o procurador-geral do Estado de Mato Grosso, João Virgílio do Nascimento Sobrinho, a 
medida fere os princípios da isonomia e igualdade. No seu entendimento, o cargo de professor 
universitário é específico para quem tem curso superior e, no mínimo, mestrado. "Portanto, todos 
os candidatos que chegam a esse nível estão em igualdade para concorrer à vaga de professor 
universitário, independentemente da cor e da raça." 
 
Ele avalia que se a universidade permanecer com as cotas e publicar um edital para contratar 
professores nessas condições, ela corre o risco de ter o concurso anulado na Justiça. "Se abrirmos 



precedentes para professores negros, teremos de abrir cotas para concursos públicos de juízes, 
promotores, médicos." 

 
 
Leia Mais 
 
"Meio acadêmico é hipócrita" 
Da Reportagem Local  
 
Roberto da Silva, 47, é negro e professor doutor da Faculdade de Educação da USP desde 2002. 
Formado em pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso, defende cotas raciais para 
professores por considerar a proposta "perfeitamente legítima". 
 
"Se a USP e as outras universidades não criarem um sistema que viabilize o acesso das pessoas 
mais desfavorecidas nas carreiras universitárias, o que vai acontecer é a perpetuação do sistema 
de exclusão", afirma Silva. 
 
Dentro do campus, o professor diz que o preconceito é "velado". "Existe o mínimo de respeito 
porque o professor está legitimado no cargo que exerce por causa do concurso público. Mas todos 
enfrentam algum tipo de racismo." 
 
Opinião parecida tem o professor da FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas) 
Kabengele Munanga, 63. Ele afirma que o meio acadêmico é "hipócrita" e, por isso, diz que não há 
um preconceito aberto. 
 
Questionado se já foi alvo de algum problema na USP por ser negro, ele preferiu não responder 
diretamente. Afirmou apenas: "Qualquer negro no Brasil sente preconceito. Às vezes, por meio de 
uma sutileza na fala das pessoas", declarou o docente, que é vice-diretor do MAC (Museu de Arte 
Contemporânea). Ele leciona na USP desde 1980. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 4 fev. 2006, Cotidiano, p. 1 e 3. 
 


