
Ministro quer debate sobre cotas para negros 
Súsan Faria 
 
O fato de os negros brasileiros terem reserva de vagas para entrar nas universidades é um tema 
que necessita de debate, na opinião do ministro Cristovam Buarque. "A Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj) prestou um grande serviço ao colocar as cotas e o debate, na prática, sobre 
a assunto", disse o ministro. A seu ver, a decisão da Uerj "colocou o tema da discriminação na 
mesa dos brasileiros".  
 
O ministro destaca que, há 10 anos, ninguém falava em reserva de vagas para negros. Segundo 
ele, "todo mundo está falando na discriminação racial em geral, mas contra uma proposta que 
corrija esta discriminação". Como educador e pensador, Cristovam Buarque é um dos defensores 
das cotas para negros, c omo ministro, não propõe a medida como política pública. "A adoção das 
cotas para negros não pode ser imposta, depende de medida que crie antagonismo racial em vez 
de uma superação de preconceito", comenta.  
 
Na sua opinião, as cotas devem ser definidas depois de um amplo debate da sociedade em busca 
de consenso, com uma base de apoio mais ampla. "A elite brasileira é branca. Temos que mudar a 
cor da pele dos alunos da universidade, mas não podemos impor isso, nem aos negros nem aos 
brancos. Acredito que não deve ser uma experiência para o País inteiro, de uma só vez. Vamos 
experimentar em um lugar, em outro, vamos ver como se faz a identificação. Aos poucos 
podemos chegar lá".  
 
Para ele, a decisão das cotas não deve, também, ser descartada. Precisa ser discutida devagar. É 
um assunto que não está maduro. Quanto a entrar na justiça contra as cotas, entende que é o 
direito de cada um.  
 
O ministro exemplifica que se um porteiro de edifício não deixar um negro entrar no elevador 
social ele vai preso. "A Universidade é um elevador social. A gente tem que fazer com que o negro 
entre nesse elevador, também".  
 
Em sua avaliação, as cotas para negros são para os negros que terminam o ensino médio, que em 
geral não são pobres. "Os pobres só terminam a quarta série do primeiro grau. As cotas ajudam a 
mudar a cor da universidade, mas não a classe. No Brasil, o preconceito mais forte não é de raça 
e sim de classe, embora exista um preconceito racial, também. As cotas para negros podem ser 
benéficas do ponto de vista de quebrar a vergonha de sermos um País meio africano, com uma 
elite branca". A seu ver, a melhor maneira de dar esta oportunidade aos negros é existindo no 
País uma boa escola pública e de qualidade para todos.  
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