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A Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto que institui sistema de cotas nas universidades 
federais para estudantes de ensino público, negros e índios. A Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) aprovou, por unanimidade, proposta que garante a reserva de metade das vagas das 
universidades e das escolas técnicas federais para esses alunos.  
 
O substitutivo, de autoria da deputada Iara Bernardi (PT-SP), relatora do projeto, segue agora 
direto para o Senado e, depois, irá para a sanção do presidente da República, caso não seja 
modificado. Pelo sistema de cotas aprovado ontem 50% das vagas são destinadas aos alunos que 
cursaram todo o ensino médio na rede pública. Parte dessas vagas será destinada a estudantes 
negros e índios, obedecendo a proporção dessas populações em cada estado, segundo os cálculos 
do IBGE. Distribuídas essas vagas, as que sobrarem serão ocupadas por outros estudantes de 
escolas públicas.  
 
Apesar de destoar em alguns pontos da proposta original do governo, o texto aprovado conta com 
o apoio discreto do Ministério da Educação. O ministro da Educação, Fernando Haddad, discutiu o 
projeto com a relatora.  
 
Mudança pode valer para o vestibular deste ano  
 
Pela proposta aprovada, o programa de cotas pode entrar em vigor ainda no vestibular deste ano. 
Mas a adoção do programa será gradativa. Cada instituição terá que destinar, a cada ano, 25% do 
previsto na lei. Em quatro anos, metade das vagas nas instituições será exclusivamente do 
programa de cotas.  
 
Esse prazo para adoção integral do programa é um ponto de divergência com os reitores das 
universidades, que acham esse tempo curto e defendem o período de dez anos para implantação 
das cotas. O projeto de reforma universitária do governo também defende dez anos, mas o 
Ministério da Educação demonstra uma posição flexível em relação a esse ponto.  
 
O secretário-executivo do ministério, Jairo Jorge, disse ontem que, apesar da posição contrária do 
MEC em relação ao prazo de adoção, o governo não irá trabalhar para derrubar esse ponto do 
projeto.  
 
— O prazo de quatro anos é razoável. Não somos radicais em relação a isso. Mas o importante é 
que haja adesão plena da comunidade acadêmica. Se serão quatro ou dez anos, vamos discutir. 
Fundamental é não perder o consenso para não haver ruptura — disse Jairo Jorge.  
 
Hoje, 21 universidades já adotam, por conta própria, a política de cotas. Com o projeto, a reserva 
de vagas para negros e índios será obrigatória em toda instituição federal de ensino superior e de 
ensino técnico.  
 
Iara Bernardi comemorou a aprovação do texto e disse se tratar de um dia histórico. Ela afirmou 
que as cotas irão acabar com a distorção na sociedade de que estudantes pobres e de escola 
pública não têm condição de freqüentar as universidades federais.  
 
— Mas a resistência às cotas na sociedade está diminuindo. Já temos inúmeras experiências de 
inserção de excluídos no ensino superior. O ProUni está provando também que alunos carentes de 
escolas públicas têm bom rendimento no ensino superior. Não se pode discriminar — disse Iara 
Bernardi.  
 
 
 



Vagas serão reservadas em todos os cursos  
 
O projeto prevê que as vagas asseguradas pelas cotas sejam distribuídas em todos os cursos e 
turnos, de manhã, à tarde e à noite. A medida é para evitar que as universidades destinem aos 
alunos das cotas cursos menos procurados e horários menos freqüentados.  
 
Para o coordenador do Movimento dos Sem Universidade (MSU), Sérgio José Custódio, a 
aprovação das cotas ontem na comissão representa a vitória de “milhões de pessoas” por 
beneficiar os estudantes de escolas públicas. Segundo Custódio, 89% dos dez milhões de alunos 
do ensino médio no país estão matriculados em escolas públicas.  
 
— Apesar dos números, historicamente só uma pequena parcela usufrui da universidade federal. 
As cotas vão mudar isso. O vestibular confundiu conhecimento com macete, manha e musiquinha 
de decoreba. O mais importante do projeto é a quebra do privilégio. O seu significado é de 
abolição — disse Sérgio Custódio.  
 
O Ministério da Educação, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a Fundação 
Nacional do Índio (Funai) irão acompanhar a aplicação das cotas nas universidades. Após dez 
anos de sua implantação, o governo poderá fazer a revisão do programa de cotas.  
 



 
 

 
 
Leia Mais 
 
Palavra de especialistas: Cotas de 50% ferem o princípio da igualdade 
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Professores de direito constitucional afirmam que cotas de 50% são excessivas e ferem o princípio 
da igualdade estabelecido na Constituição. Além disso, os constitucionalistas criticam a inclusão 
de alunos de escolas públicas entre os grupos em desvantagem social, que necessitariam de 
ações afirmativas para superar defasagens históricas.  
 



Para o professor da Universidade de São Paulo (USP) Manoel Gonçalves.Ferreira Filho, o governo, 
ao estabelecer cotas para alunos de escolas públicas, não corrige desvantagens históricas de 
grupos sociais, mas sim tenta remediar sua própria ineficiência em dar ensino de qualidade à 
população. E também considera excessivo o percentual determinado:  
 
— Toda política de cotas é delicada, prevê definição de critérios que não são facilmente 
estabelecidos. Essa lei me parece violar o princípio da igualdade por exceder o que seria razoável 
numa política de correção de desigualdades. E insisto: aluno de escola pública não é um grupo 
social desavantajado historicamente. As ações afirmativas se destinam à correção de 
desigualdades relativas às mulheres, negros, índios, grupos que sofreram discriminação em algum 
momento da história. Que tipo de discriminação sofre um aluno de escola pública para ser alvo de 
ação afirmativa? A questão é que a qualidade do ensino decaiu.  
 
O professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) Luís Roberto Barroso afirma que 
sua posição em relação ao assunto é a mesma que sustentou durante a polêmica que se 
estabeleceu em 2003, quando a Lei de Cotas entrou em vigor na Uerj, reservando vagas para 
alunos da rede pública (20%), para negros (20%) e para pessoas com deficiência e índios 
nascidos no Brasil (5%). Para ele, um índice de 10% seria razoável para permitir a ascensão 
social de um segmento desfavorecido, e que cotas de 40% e de 50% são “injustas e irrazoáveis”:  
 
— Têm como conseqüência a queda geral do nível de ensino; violam em grau excessivo, e por 
isso ilegítimo, o princípio da igualdade, e acarretam um mal superior ao benefício que possam 
eventualmente trazer.  
 
Já o professor Cesar Saldanha Souza Júnior, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) cita ainda o artigo 208, inciso 5 da Constituição, para incluir a questão do mérito na 
discussão:  
 
— O artigo diz que o acesso aos níveis mais elevados do ensino e da pesquisa se dará segundo a 
capacidade de cada um. Ou seja, o acesso ao ensino superior deve se pautar pelo mérito. Será 
preciso, então, reformar a Constituição. O assunto é muito complexo, há argumentos poderosos 
dos dois lados.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 9 fev. 2006, O País, p. 3. 
 


