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Nas universidades públicas brasileiras constatamos, sobretudo em cursos como Medicina, 
Odontologia, Direito e Engenharia, a forte presença de jovens das classes A e B. Ingressar nesses 
cursos requer boa formação básica, em geral obtida em cursos pré-vestibulares particulares e 
influenciada pelo uso do computador e da internet, que facilitam o aprendizado. A convivência em 
ambientes onde o hábito de ler é rotina e a oportunidade de freqüentar cursos de idiomas 
também ajudam o aluno no vestibular. 
 
Todo professor sabe que o fato de o aluno obter os primeiros lugares nos vestibulares tem pouco 
a ver com seu desempenho futuro. Em agosto de 1993, participei da criação da Universidade 
Estadual do Norte Fluminense, a Uenf, no interior do estado do Rio. Ali ingressaram alunos que 
não tinham sido aprovados em outros vestibulares naquele ano. Logo percebemos que eles não 
tinham a base necessária, mas tinham vontade de aprender e elevado potencial de aprendizado. 
Hoje, muitos desses alunos são pós-graduandos nas melhores instituições científicas brasileiras e 
alguns já são professores dessas instituições. 
 
A experiência adquirida ao longo de 30 anos de vida universitária me permite afirmar que 
milhares de alunos que não ingressam nas universidades públicas pelo sistema tradicional têm 
condições, caso lhes seja dada oportunidade, de realizarem um bom curso e de se transformarem 
em excelentes profissionais. Logo, é preciso ampliar as chances para que cheguem às 
universidades. Infelizmente, o ensino superior público cresceu pouco nos últimos anos e o número 
de alunos que concluem o ensino médio aumentou significativamente. Hoje 8,7 milhões de jovens 
cursam o ensino médio e 1,9 milhão se formam anualmente. No entanto, as universidades 
públicas oferecem apenas 300 mil vagas por ano. 
 
O ensino superior cresceu nos últimos anos apenas no setor privado, e em áreas de importância 
secundária para o desenvolvimento do país. Face ao alto custo para a montagem de laboratórios, 
somente as instituições públicas atuam em áreas como a Biotecnologia, a Nanotecnologia, 
Engenharia de novos materiais, Ciências Agrícolas, entre outras, essenciais para alicerçar nosso 
desenvolvimento. 
 
Criar mecanismos que levem os jovens das classes C a E à universidade pública é um desafio que 
temos a responsabilidade de enfrentar, sob pena de aprofundarmos as desigualdades sociais e 
retardarmos o desenvolvimento econômico e social de nosso país. 
 
No Rio de Janeiro, ao criarmos em 2002 um programa de cotas para ingresso nas universidades 
estaduais, logo aprendemos que para o programa ter sucesso era preciso dar condições aos 
alunos de melhorarem sua formação. Elaboramos, então, um programa de bolsas para o primeiro 
ano do curso e oferecemos disciplinas instrumentais, oficinas de leitura e redação, além de 
atividades culturais, como teatro, cinema e visita a museus. Ampliamos o acervo das bibliotecas, 
construímos dezenas de salas de informática com acesso à internet e modernizamos os 
laboratórios de ensino. 
 
Este ano, das 7.806 vagas oferecidas pelo vestibular, 3.418 foram reservadas aos cotistas. As 
instituições de ensino superior fluminenses têm hoje 29.000 estudantes em cursos de graduação, 
sendo 10.800 cotistas. A experiência acumulada ao longo dos últimos anos mostra que esses 
alunos cotistas têm desempenho acadêmico semelhante ao dos não cotistas. Esse dado põe por 
terra o argumento de que o sistema de cotas provocaria uma queda na qualidade acadêmica. 
 
 
 



A Uerj e a Uenf oferecem, hoje, 5.664 vagas, contra 4.639 em 1998. Criamos 1.100 vagas anuais 
nos institutos de ensino superior da Fundação de Apoio à Escola Técnica e implantamos o Centro 
Universitário Estadual da Zona Oeste - a Uezo - com 720 vagas anuais em áreas importantes para 
o desenvolvimento econômico do estado, como Siderurgia, Polímeros, Construção Naval, 
Tecnologia da Informação, Biotecnologia e Fármacos. Em parceria com as quatro universidades 
federais localizadas no estado, criamos um consórcio para o ensino superior à distância, que 
oferece anualmente 5.000 vagas para Licenciatura em Biologia, Física, Matemática e Pedagogia, 
Informática e Administração, em 25 municípios, e que já atende a 12.500 alunos. 
 
Em suma, no Rio de Janeiro foram criadas mais 7.000 vagas anuais, número superior ao 
destinado ao sistema de cotas. Hoje, ao percorrermos as salas de aula das nossas universidades, 
encontramos centenas de jovens das classes D e E, entusiasmados com a oportunidade. Por isso, 
saudamos a recente decisão do Congresso Nacional de implantar o sistema de cotas nas 
universidades federais. Algumas delas já participam, com sucesso, do programa de cotas e todas 
têm experiências acumuladas que certamente compartilharão com entusiasmo. 
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