
Cotas: cresce divergência entre alunos 
 
As audiências públicas no STF para discutir o sistema de cotas da UnB mobilizaram pessoas de 
todo o Brasil. 
 
Enquanto especialistas debatiam o tema da tribuna, em frente aos ministros do Supremo, 
estudantes, trabalhadores e ativistas políticos acompanhavam a discussão em telões instalados 
em um auditório anexo. 
 
Essa discussão é extremamente relevante. A audiência pública mostra que o STF está atento 
aos debates que ocorrem na sociedade disse Igor Monteiro, estudante de Letras da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
 
Ele conta que era favorável apenas às cotas sociais até que percebeu que o problema da 
exclusão não poderia ser visto apenas pelo viés econômico. 
 
“A questão racial deve ser tratada com especificidades”. Sou extremamente a favor das cotas. 
 
Não só pelas desigualdades nas universidades, mas na sociedade como um todo. As cotas vêm 
para remediar as diferenças  afirmou Diogo Cirqueira, estudante de Geografia da Universidade 
Federal de Goiás (UFG). As cotas não vão sanar um problema social, mas já é uma gota 
d´água no oceano. 
 
Sistema  
 
Marcel Van Hattem, membro do Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), acredita que o acesso ao ensino superior deve ser feito apenas 
por mérito, e que só um ensino básico de qualidade pode proporcionar condições de igualdade 
perante o vestibular. 
 
As cotas visam acobertar uma situação de incompetência política do nosso país  disse. O 
problema é que quem é contra não se mobiliza. O plenário está lotado de pessoas a favor. 
 
Rodrigo Souza Neves estuda História da Universidade de São Paulo (USP) e compareceu para 
manifestar sua posição contrária às cotas. 
 
A minha fundamentação básica é a de que não se pode instituir segregação racial ou qualquer 
privilégio por uma questão étnica  defendeu. 
 
Para Rodrigo, a maioria da população do país é mulata, e não negra. Ele disse que já existem 
no Brasil grandes avanços na superação das diferenças. 
 
É completamente irreal considerar a segregação no país  afirmou. 
 
Um estudo do professor José Jorge de Carvalho, do Departamento de Antropologia da UnB, 
revelou que, em 2004, antes das cotas, 97% dos universitários brasileiros era composta por 
brancos, 2% por negros e 1% por amarelos.  
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