
oi defendendo a igualdade social, 
em vez de um sistema de cotas 
destinado exclusivamente aos 

negros, que a estudante Rejane dos Santos 
Oliveira, 36 anos, conseguiu o primeiro lu
gar no Prêmio Incentivo ao Ensino Superior, 
na 10a edição do Conic, maior Congresso de 
Iniciação Científica do Brasil, realizado em 
novembro último em São Paulo. 

Aluna do terceiro ano do curso de direi
to das Faculdades Integradas Torricelli, em 
Guarulhos, Rejane disputou o prêmio de R$ 
1 mil com mais de 21 estudantes que con
correram na mesma categoria. 

Para ela, a escolha de seu trabalho pelo 
júri se deu por conta da polêmica que envol
ve o assunto. Em um artigo científico de dez 
páginas intitulado Racismo e Sistema de Re
serva de Cotas em Universidades, Rejane, que 
também é graduada em comércio exterior e 

pós-graduada em negócios, defende uma re
visão na proposta do sistema de cotas. 

"Somos um país muito miscigenado. O 
sistema de reserva de cotas não pode ser 
simplesmente copiado de outros modelos. 
Temos de adequar a nossa realidade sem 
ferir o princípio da igualdade e da propor
cionalidade", defende. 

Definição de raça 
A estudante diz, no entanto, que o Es

tado, mediante a adoção de políticas pú
blicas, deve repudiar qualquer tipo de 
comportamento racista, para garantir as 
mesmas chances de igualdade e de oportu
nidades a todos. 

Em sua pesquisa, Rejane critica a ado
ção de certos critérios em algumas univer
sidades. "Os métodos são falhos. Definir 
quem é de raça negra, raça branca, pela cor 



da pele é um absurdo, já que somos todos 
uma grande mistura que ocorreu à época da 
colonização entre brancos, negros e índios. 
Corre-se o risco de se 'racializar' a popula
ção brasileira e difundir ainda mais a práti
ca do racismo no país", afirma. 

Para fundamentar sua tese, a estudante 
contou com o auxílio do mestre Luís Carlos 
Costa, professor das Faculdades Integradas 
Torricelli, além de assistir a diversas audi
ências públicas via internet relacionadas 
à implantação das cotas nas universidades 
brasileiras, promovidas pelo Supremo Tri 
bunal Federal (STF). 

"A questão das cotas raciais nas universi
dades está bem longe de ter um entendimen
to pacífico. O que a sociedade espera é que o 
racismo seja combatido e que as pessoas e os 
estudantes tenham oportunidades iguais e 
consigam ter acesso aos direitos fundamen
tais onde todo ser humano deva gozar os di
reitos e liberdades garantidas, sem distinção 
de qualquer espécie", defende Rejane. 

Casos concretos 
O professor orientador do trabalho de 

Rejane, Luís Carlos Costa, explica que a idéia 
do artigo surgiu por conta de um conjunto de 
atividades realizadas em sala de aula para dis
cutir o tema. "Eu levei alguns casos concretos 

oriundos da minha experiência em advocacia, 
direitos humanos e questões raciais. A partir 
desses casos, montei um tema polêmico que 
a Rejane abraçou e desenvolveu com brilhan
tismo", diz Costa, que é professor de direitos 
humanos, direito internacional, direito cons
titucional e ciências políticas. 

Ainda segundo ele, uma das preocupa
ções ao ajudar a conduzir o trabalho foi ter 
sugerido como caminho uma análise da 
legislação e também de outras disciplinas, 
criando um caráter interdisciplinar, não se 
prendendo apenas à questão jurídica. "Eu 
diria que o principal ponto do trabalho foi 
trazer luzes para o debate, especialmente 
sob o critério de determinação racial, que é 
o calcanhar de Aquiles do sistema de cotas 
no Brasil", afirma. 

O professor reforça que os debates em 
torno das cotas não devem ser apenas jurí
dicos, mas também raciais. "Fico muito feliz 
por descobrir um talento como a Rejane e, 
especialmente, por ela trazer ao debate a 
questão racial", aponta. 

Já para Rejane, muito ainda será falado 
sobre ações afirmativas e sistema de cotas. 
"Só espera-se que toda e qualquer iniciativa 
no combate ao racismo alcance seu real ob
jetivo e que o nosso país possa um dia dizer 
que aqui não há racismo". 
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