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Especialistas daUniversidade de
Memphis (EUA) encontraramum
túmulo faraônico intacto a cinco
metrosda tumbado faraóTutan-
câmon– aúnicadescoberta equi-
valente, feita em1922.No local,
há5múmias commáscaras fune-
rárias coloridas e 20cântaros de
cerâmica lacrados. A tumba éda
18.ª dinastia egípcia, que reinou
entre 1554e 1304a.C. EFE

Ovírus dagripe aviária foi detec-
tadoontememanimais demais
2EstadosdaNigéria. Agora são
3os atingidos peloH5N1. Espe-
cialistas questionamahabilida-
dedo continente emconter a
ameaçaprovocada pelo vírus,
que jámatoumais de80pes-
soas emilhões de aves.Níger e
Benin, países vizinhos, tentam
barrar a chegadadadoença. AP

JOSÉROBERTOCOVAC
ADVOGADO

●●● Oprofessor FábioKonderCom-
parato, da Faculdade deDireito da
Universidadede SãoPaulo (USP),
diz que o projeto de lei não é in-
constitucional. “Seria inconstitucio-
nal se os alunos de escolas públi-
cas fossemadmitidos nas universi-
dades sempassar pelo vestibular.
Não é o caso. Eles serão seleciona-
dos.” Ao contrário, ele continua, o
governo cumpre aConstituição –
o “objetivo fundamental” de “erra-
dicar a pobreza e amarginaliza-
ção”. “Isso é importante porque há
muito tempo o governo não tem
dadoumatendimento sério às ne-
cessidades fundamentais do povo
brasileiro.”

‘Os estudantes das
escolas públicas
merecem essa chance,
essa oportunidade.
Não é favor nenhum’

APolícia Federal e o Ibama
apreenderamontemanimais sil-
vestresna Ilha doBreu, emPara-
ty. Entre eles estavamumaarara-
azul (emextinção), dois bugios,
um tucano, dois flamingos, duas
saracuras,micos e cutias. Odono
do local foi autuado por crimeam-
biental emultado emR$30mil.
Os animais irão paraumcentro
de triagem.

FÁBIOK. COMPARATO
PROFESSORDAUSP

●●● Oadvogado JoséRoberto Co-
vac, especialista emEducação,
afirmaque o projeto vai contra o
artigo 208daConstituição, que
diz que é dever do Estado garantir
“acesso aos níveismais elevados
do ensino” de acordo com “a capa-
cidadede cadaum”. “Oqueo Esta-
do temde fazer é capacitar o alu-
no para que ele tenha condições
dedisputar a vaga da universida-
de. O critério temde ser omérito.”
Segundo ele, ao aceitar umproje-
to assim, o governo admite a falên-
cia das escolas públicas. “Se o en-
sinopúblico básico tivessequalida-
de, não haveria a necessidade des-
se tipo de benefício.”

BRASÍLIA

OministrodaEducação,Fernan-
doHaddad, disse que oMEC vai
trabalhar para que o projeto de
reserva de cotas para alunos de
escolas públicas seja aprovado
peloCongresso.Noentantoomi-
nistro reconhece que a proposta
apresentada foi mais dura que a
intenção inicial doministério. Os
parlamentares restringiram o
prazo para as instituições se
adaptaremeexigiramquemeta-
de das vagas de cada curso seja
reservada. O MEC apenas pro-
punha50%do total. “Ficamosco-
mo mediadores nesse processo,
e chegou-se a uma proposta co-
mum entre os movimentos so-
ciais, parlamentares e universi-
dades federais.”

Críticos da proposta afirmam que
50% das vagas é muito e que não
seria necessário tanto para garan-
tir a ascensão social.
Não acho que é muita coisa. To-
dos os estudos mostram que es-
sa meta será atingida tranqüila-
mente. O que está sendo discuti-
do é o prazo (de implementação).
Os reitores reconhecem que a
meta é viável. Os alunos das es-
colas públicas merecem essa
chance, essa oportunidade. Não
é favor nenhum. O desempenho
deles, a partir do momento que
ingressam nas universidades, é
muito satisfatório.

Mas isso não restringe o acesso
dos demais alunos? Muitas famí-
lias fazem sacrifícios para pagar
umaescolaparticular apenaspara
garantirumachancedeseus filhos
entraremna faculdade.
Aproposta que está sendo apro-
vada só vai chegar aos 50% da-
qui aquatro anos.Entãonãoafe-
tará os alunos que estão no ensi-
no médio agora. Vai chegar ao
aluno que está hoje na 8ª série.
O aluno e a família vão poder to-
mar uma decisão, se querem ir

para a escola pública e entrar na
reserva de vagas, ou competir
com alunos de escolas privadas.

Issoseriabom?Sealunosdeclasse
médiadeixaremescolasprivadas e
mudaremparaosistemapúblico,is-
sopoderáajudaramelhoraraquali-
dadedasescolaspúblicas?
Entendo que a educação básica
tem de ser pública. É assim no
mundo inteiro. A partir do mo-
mento em que a classe média
aderir ao sistema e passar a exi-
gir mais qualidade, é um fator
adicional para que se acelere as
melhorias.

Críticosdizemque,maisquereser-
var vagas, é preciso melhorar a
qualidade da escola pública.
Éevidente. Por isso estamos for-
talecendo o ensino médio públi-
co. Iniciamos adistribuição de li-
vro didático de português e ma-
temática neste ano. Também in-
vestimosR$400milhõesnoensi-

no médio, enquanto no ensino
fundamental foram R$ 600 mi-
lhões. É um investimento desco-
munal. Dados do Enem (Exame
Nacional do Ensino Médio) mos-
traram que está diminuindo a
distância entre asmédias das es-
colas públicas e privadas.

Há um certo temor nas institui-
ções federais de que a reserva de
vagas prejudique a qualidade de
ensino, já que os alunos não te-
riam amesma base. Esse temor é
infundado?
A experiência mais parecida
com a proposta que deve ser
aprovada no Congresso é a da
Universidade Federal da Bahia.
Lá, em nenhum curso o desem-
penho dos cotistas ficou aquém
dosdemais.Temosdenosdebru-
çar sobre fatosconcretos, nãoso-
bre suposições. E o fato que te-
mos é que, nesse caso, não hou-
ve prejuízo. ● L.P.

Ricardo Westin
Lisandra Paraguassú

O projeto de lei que reserva 50%
dasvagasdasuniversidadesfede-
raisparaalunosquecursaramto-
doo ensinomédio emescolaspú-
blicaspoderiaserenviadodireta-
mente à apreciação do plenário
do Senado, após ter sido aprova-
doemcaráterterminativonaCo-
missão de Constituição e Justiça
(CCJ) da Câmara, anteontem.
MasPSDBePFLqueremque,an-
tes,oprojetosejadiscutidoevota-
dopeloplenáriodaprópriaCâma-
ra.Nãofosseorecursoqueosdois
partidosdecidiramapresentar, a
propostatramitarianoSenadojá
napróximasemana.
OslíderesdoPSDB,deputado

AlbertoGoldman(SP), edoPFL,
RodrigoMaia (RJ), alegamquea
propostatratadeassuntopolêmi-
co demais para ser submetida
aos senadores semantes ter sido
avaliadapor todos osdeputados.
Maia considera, inclusive, que o
textoéinconstitucional,porquea
reservadasvagasdesrespeitaria
aigualdadededireito,prejudican-
doalunosdeescolasparticulares.
O projeto, no entanto, quando

chegaraoSenado,nãodeveráter
dificuldades para ser aprovado.
Jáhátrêsoutraspropostasseme-
lhantesnaCasa, departidosdife-
rentes.NaCâmara,elefoiaprova-
doporunanimidade tambémnas
Comissões de Educação e deMi-
norias.Otextofinaléresultadoda
uniãodediversosprojetos,incluin-
doumdoMinistériodaEducação
e outro da deputada Nice Lobão
(PFL-MA),queestendiaamedida
paraasuniversidadesestaduais.
O texto aprovado anteontem

excluiu as estaduais, mas incluiu
asescolas federais técnicasdení-
vel médio – com reserva de 50%
dasvagasparaalunosqueestuda-
ram todo o ensino fundamental
em escolas públicas. Dentro dos
50%, haverá cotas para negros e
índios.Osvaloresserãodiferentes
emcadaEstado,proporcionaisao
tamanhodessaspopulações.
As universidades deverão ter

prazodequatroanosparaimplan-
tar integralmente o sistema na-
cionaldecotas.OMEC,noentan-
to, considerou o tempo curto de-
mais. “Mesmo assim, acredita-
mos que isso seja necessário. Se-
não alguns cursos podem nunca
chegar a ter ametade das vagas
nareserva”,explicouorelatordo
projeto na Comissão de Educa-
ção,CarlosAbicalil (PT-MT).
Os números dos vestibulares

mostram a dificuldade que os
egressos do sistema público têm
paraalcançaroscursosmaiscon-
corridos.NaUniversidadeFede-
ral deMinasGerais, apenas 20%
dos classificados no último vesti-
bulardeMedicinacursaramoen-
sinomédioemescolapública.No
cursonoturnodeGeografia, o ín-
dice foide86%.
Entreasfederais,jásurgemre-

sistências. A Universidade de
Brasília,quetemumsistemapró-
priodecotasparanegros,susten-

taquehajaincentivosparaainclu-
sãodosmaispobres,masseopõe
àimposiçãodeummodelonacio-
nal.“Éumerroquehajaumúnico
sistema num país tão heterogê-
neo”, diz o reitor Timothy Mu-
lholland.
Entidadesquecongregamco-

légiosprivados tambémsemani-
festaramcontraaproposta.Para
opresidentedaFederaçãoNacio-
nal das Escolas Particulares, Jo-
séAntonioTeixeira,ogovernode-
veria se preocupar emmelhorar
oensinopúblicobásico.“Essepro-
jetoéumdesagradávelreconheci-

mento da carência que persegue
aeducaçãopública”, afirma.
O diretor do Instituto de Pes-

quisasAvançadas emEducação,
JoãoRobertoMoreiraAlves,tam-
bémnão concorda. “Nãoadianta
oferecer acesso e não garantir
permanência”,critica.

COTA PARA PROFESSOR
Outra proposta de cotas na uni-
versidade,mas para professores
negros, acaba de ser rejeitada.O
governodeMatoGrossoconside-
rou inconstitucional a proposta
da Universidade do Estado de

MatoGrossodesepararvagas
dedocentesparanegros.
“Aregraparaosvestibulan-

dosnão vale para osprofesso-
res”,dizoprocurador-geraldo
Estado, João Virgílio Sobri-
nho.“Naeducação,oprincípio
é a universalidade.Nomerca-
do de trabalho, é a seletivida-
de. Os negros que concorrem
ao cargo de professor devem
ter pós-graduação, como os
brancos. Então todos têm as
mesmascondições.Nãohána-
daquejustifiqueaintervenção
doEstado.”●

FernandoHaddad
Ministro da Educação

Gorduratransnamira
davigilânciasanitária
Emseismeses,rótulos terãode
informarníveldeácidograxoque
aumentacolesterolqPÁG.A19

Acolocaçãocorreta dos dez co-
légios particulares da cidadede
SãoPaulo comasmelhores no-
tas noEnemé: 1.º) ColégioVérti-
ce, 2.º)ColégioBandeirantes,
3.º)ColégioMóbile, 4.º) Colégio
Palmares, 5.º) ColégioEtapa,
6.º)ColégioAgostinianoMen-
del, 7.º)Colégio IAVNE,8.º)Colé-
gioSantaClara, 9.º)ColégioSto-
ckler e 10.º)Colégio SantaCruz.

● Oprojeto:Reserva 50%das
vagas de universidades fede-
rais para alunos que fizeram
todo o ensinomédio emesco-
las públicas

● Reservapara negros:Parte
dos 50%será reservada a estu-
dantes de escolas públicas ne-
gros ou indígenas. O porcen-
tual respeitará o índice dessas
populações emcadaEstado,
de acordo como IBGE

● Entrada emvigor:Assimque
for aprovado pelo Senado e
sancionadopelo presidente
Lula, passará a valer para o ves-
tibular seguinte. As federais
terão quatro anos para atingir
os 50%

● Duração:Oprograma deve
valer por 10 anos

● Cursos comcotas:Todos os
cursos oferecidos pelas fede-
rais. Cada um terá de reservar
até 50%das vagas no vestibu-
lar emnomáximo quatro anos

PSDBePFLqueremqueprojeto
decotassejavotadopeloplenário

Entrevista

VIDA&

ARQUEOLOGIA

Túmulodefaraó
éachadointacto

MoradordoRiocontrai
malárianaregiãoserrana
Doençaéconsideradaextintana
cidadedoRio.Pacientetemcasa
deveraneioemFriburgoqPÁG.A19

CORREÇÃO

As10melhores
particularesnoEnem

Aprovada na CCJ, proposta de reservar 50% das vagas a alunos do ensino público iria diretamente para o Senado

MEDIDAPOLÊMICA–ProtestocontraascotasnoRioem2004:projetoestendeosistemapara todooPaís

UNIVERSIDADE FEDERAL

MARCOS D'PAULA/AE

MARCOS D'PAULA/AE – 22/6/2004
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MECfará força
paraque lei
sejaaprovada

Ministério foi
intermediário
entre movimentos
sociais e reitores
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 fev. 2006. 1º Caderno, p. A18.




