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Novo projeto de Reforma Universitária esquece cotas porque é debate "fora de lugar". 
  
Novo projeto de Reforma Universitária esquece cotas porque é debate "fora de lugar". A pátria 
está de chuteiras. É difícil descobrir o autor da expressão. Não há provas da autoria. Há apenas 
suspeitas. Apesar deste clima, até o governo segue em frente, por exemplo, enviando projetos ao 
Congresso, como o novíssimo projeto de Reforma Universitária. Porém, o tema deu pouco ibope. 
Até deveria ter chamado mais atenção porque sumiram as cotas na mensagem do Executivo, a 
proposta de reserva de vagas para grupos sociais nas universidades públicas.  
 
O ministro da Educação, Fernando Haddad, negou qualquer recuo do governo, lembrando que já 
tramita na Câmara projeto prevendo reserva de 50% das oferta nas instituições federais para os 
que cumpriram o ensino básico na rede oficial, com subcota para negros e índios. É uma 
explicação. Aceita-a quem quer. Os fatos sugerem que o MEC foi descobrindo aos poucos o 
tamanho da encrenca. A primeira versão da reforma previa a reserva para quem estudou na rede 
pública com percentual fixo destinado a negros, pardos e índios. Na segunda versão mantinha-se 
a regra, mas a obrigação de fazer ficava para 2015. Na última versão não há menção às cotas.  
 
Quanto ao Congresso, o ministro tem razão: há muitos políticos interessados no assunto. Mas o 
que ocorreu em audiência pública na Câmara, no final de abril, para discutir a proposta de cotas, 
com agressões a deputados, indica que essas propostas devem avançar pouco na Casa.  
 
A resistência às cotas também pode estar na própria universidade. É difícil convencer os 
professores dos cursos "fortes" que a saída para melhorar o mundo é o fim da seleção por mérito. 
Esses docentes compõem o núcleo duro da comunidade acadêmica, com muito poder no 
Congresso. Como os fatos e os outros itens da Reforma Universitária provam, sobretudo a 
subvinculação de 75% dos 18% da arrecadação federal destinada à educação para as 
universidades federais.  
 
É curioso, mas o MEC também pode ter notado que toda essa celeuma das cotas é um debate fora 
do lugar. Por exemplo, o Brasil tem 4,6 milhões de alunos na Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
o antigo supletivo do ginásio e colégio, muito mal atendidos pela educação pública. A EJA tem 312 
mil professores, 37% deles só com ensino médio. Por outro lado, o Censo Escolar de 2005 
registrou 5,7% menos matrículas no ensino médio que em 2004, 350 mil alunos a menos, uma 
tendência desde 2002. Vários motivos explicam isso; mas quem deixa a escola, depois, para se 
manter no mercado de trabalho formal precisará da EJA, que reúne gente adulta bem pobre, um 
ou dois degraus abaixo dos interessados nas cotas raciais. Qualquer investimento mais sério 
nesse filão terá grande potencial de marketing político.  
 
Educação básica interessa muito à empresa. A última Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE 
mostrou que 32% da população ocupada tem só sete anos de escolaridade. É muito pouco e 
competir com mão-de-obra deseducada é difícil. O debate sobre mobilidade social via cotas pode 
estar mesmo fora do lugar, política e economicamente. Quem pensa no governo deve ter notado o 
fato. Talvez tenha até escolhido a hora em que a pátria estava de chuteiras para contar isso ao 
Congresso.  
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