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EDUCAÇÃO

» MARCELLA FERNANDES

A falta de padrão nas polí-
ticas de cotas e outras
ações afirmativas nas
universidades estaduais

levam a uma inclusão menos efe-
tiva de alguns grupos étnicos, co-
mo negros, pardos e indígenas.
Diferentemente das instituições
federais, submetidas à Lei de Co-
tas, sancionada em 2012, no caso
das estaduais, cabe aos conse-
lhos universitários ou ao legislati-
vo local definir tais medidas. Ape-
sar de ações inclusivas como re-
servas de vagas e sistema de bô-
nus estarem presentes em pelo
menos 32 de 38 estaduais, há
uma tendência de cotas sociais
em detrimento das raciais. Isso
resulta em uma representação
desproporcional desses grupos
no ensino superior.

Na região Sudeste, onde a si-
tuação é mais desequilibrada,
7,8% das cotas são para negros,
pardos ou indígenas, apesar des-
sas etnias representarem 43,9%
da população local, segundo es-
tudo do Grupo de Estudos Multi-
disciplinares da
Ação Afirmativa
(GEMAA). Na
avaliação do pro-
fessor Luiz Au-
gusto Campos,
do GEMAA, a
ideia de que as
cotas sociais con-
templariam a po-
pulação negra
porque eles se-
riam o grupo ma-
joritário nas clas-
ses sociais mais
baixas é equivo-
cada. “Mesmo negros e pardos
que tiveram acesso a escolas pri-
vadas continuam enfrentando
dificuldade no mercado de traba-
lho, porque são discriminados.
As cotas sociais e raciais devem
vir juntas, mas estão lidando com
problemas distintos”, afirma.

Há críticas também à adoção
de sistema de bônus usados pela
Universidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp) e pela Universida-
de de São Paulo (USP). Para Cam-
pos, esse tipo de medida deman-
da uma complexidade maior na
aplicação porque é afetada por
questões como uma variação na
nota de corte dos cursos nos pro-
cessos seletivos, por exemplo. Tais
experiências produzem resulta-
dos pouco expressivos no aumen-
to da quantidade de candidatos
de grupos desprivilegiados que
ingressam na universidade.

No caso da USP, em 2012, cer-
ca de 7% dos matriculados eram
negros. O número é título do do-
cumentário USP 7%, que será
lançado amanhã e conta a traje-
tória de luta pela implementação
de ações inclusivas na universi-
dade. Para Daniel Mello, um dos
diretores do filme, a política de
bônus é ineficiente, especial-
mente nos cursos mais concorri-
dos, como direito e medicina.
“Tem carreira que você tem zero
negro”, afirma. O sistema adota-
do desde 2006 passou por au-
mentos progressivos nos percen-
tuais de bônus. Desde o ano pas-
sado, vestibulandos que frequen-
taram o ensino fundamental e
médio em instituições públicas
podem receber o acréscimo de
até 20% na pontuação final. Estu-
dantes que se declararem negros,
pardos ou indígenas recebem um
acréscimo de 5% na nota.

Na USP, uma das maiores uni-
versidades do Brasil — onde estu-
dam 92.792 alunos —, há uma re-
sistência histórica pela adoção de
políticas afirmativas, devido a di-
versos fatores, incluindo a dificul-

dade de se esta-
belecer um siste-
ma de inclusão
considerado ade-
quado no estado
deSãoPaulo,ape-
sar de algumas
tentativas. Na úl-
tima semana, o
debate voltou à
tona quando um
grupo com mais
de 50 integrantes
do movimento
estudantiledeco-
letivos negros in-

terrompeu uma reunião do Con-
selho Universitário da instituição
durante a discussão da reforma
do Estatuto da USP demandando
políticas mais inclusivas.

Federais
Resistência similar aconteceu

em universidades federais de re-
nome, como a do Rio de Janeiro
(UFRJ) e a de Minas Gerais
(UFMG), durante a discussão da
implementação da lei de cotas.
Para o ministro da Educação, Re-
nato Janine Ribeiro, o modelo das
federais é adequado e sinaliza pa-
ra os estados sobre a adoção de
ações afirmativas. “É uma impo-
sição altamente moral. No caso
dos negros, tivemos quase 400
anos de escravidão e, quando ter-
minou, não houve nenhuma po-
lítica de compensação para eles.

As lacunas da inclusão
racialnasuniversidades
Em32 das 38 estaduais, há uma tendência
de valorização das cotas sociais, o que
provocaumarepresentaçãodesproporcional
da política inclusiva no ensino superior

Monique lançou uma campanha contra o preconceito velado nos comentários do dia a dia: “A gente temummito de democracia racial”

As cotas sociais e
raciais devemvir
juntas,mas estão
lidando com

problemasdistintos”
Luiz Augusto Campos,

professor

Então, o Brasil manteve, no lugar
da escravidão, uma miséria pro-
funda”, afirmou, em entrevista ao
Correio na última semana.

Na avaliação de JoséVicente, rei-
tor da Faculdade Zumbi dos Palma-
res,houveumavançoextraordinário
nainclusãoduranteosúltimosanos.
“OBrasilnuncateveummanualpa-
ra tratar desse tema e o que se fez (a
lei de cotas) é uma ação pioneira e
que,pornatureza,vaiserajustadano
percurso”,afirmou.ParaAndréLáza-
ro, pesquisador da Uerj, falta apri-
morar políticas de manutenção dos
cotistas no ensino superior e acom-
panhar o desempenho após a gra-
duação. Ele defende que o aumento
do número de negros nas universi-
dadesajudaacombateropreconcei-
to.“Quandovocêcomeçaaconviver
comadiferençaereconhecequeela
nãofazdiferença, você diminui ora-
cismo”,afirmaLázaro.

Ainda assim, o preconceito é
presente mesmo na Universidade
de Brasília (UnB), pioneira entre as
federais a adotar cotas raciais, em
2004. Foi pensando nisso que a es-
tudante de ciências sociais Lorena
MoniquedosSantos,21anos,criou
o tumblr #ahbrancodaumtempo.
Nas fotos publicadas no site, uni-
versitários negros seguram fotos
com frases racistas que ouvem no
dia a dia, como “você é privilegia-
da por ser cotista”.“A gente tem um
mito de democracia racial, mas a
agressão acontece em comentá-
rios sutis, conselhos, frases natura-
lizadas”, conta.

Para sabermais sobre essas notícias, acesse
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MP investiga suspeitos de
vender carne de cachorro

O Ministério Público do Trabalho (MPT) no
Rio de Janeiro investiga uma quadrilha de
comerciantes chineses suspeita de trazer
trabalhadores da cidade de Guangzhou, na China,
para o Brasil. Ao chegar no país, eles eram
explorados e submetidos a trabalho escravo.
Além da denúncia do crime, integrantes do MPT
encontraram cachorros congelados em uma
caixa de isopor na pastelaria. Segundo os
investigadores, a carne dos animais —mortos a
pauladas— seria usada como recheio
de pastéis e outros salgados.

Corpo deBarbaraHeliodora
é cremadonoRio de Janeiro

O corpo da
crítica teatral
Barbara Heliodora,
91 anos, foi cremado
ontem, no Memorial
do Carmo, no Rio de
Janeiro. O velório
começou por volta
das 8h e a
cerimônia de cremação terminou às 15h30 . Ela morreu
na manhã da última sexta-feira no Hospital Samaritano,
onde estava internada desde março.
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