
cota para negros nas universidades e
o Estatuto de Igualdade Racial. Um
fato recente reacendeu ainda mais a
polêmica. Os irmãos gêmeos Alan e Alex
Teixeira da Cunha, que são idênticos,
decidiram disputar o vestibular da
Universidade de Brasília, UnB, por
meio do sistema de cotas raciais e só um
deles, Alan, foi considerado negro pela
Universidade. A lei que regulamenta o

sistema de cotas ainda espera aprovação
no Congresso, junto com o Estatuto da
Igualdade Racial, mas já foi adotada
por 33 universidades brasileiras, que
reservam 20% de suas vagas a alunos
negros e pardos que conseguem a nota
mínima no exame. Recentemente, a
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS ) aprovou a implantação de
uma política de cotas raciais e sociais e
irá reservar 30% das vagas a egressos de
escolas públicas e metade dessas devem
ser ocupadas por candidatos negros. O
fato gerou protestos calorosos e resultou

ois Projetos de Lei estão
dividindo o país a respeito
da promoção da igualdade
entre brancos e negros: a



no contrário do pretendido: ofensas
racistas aos negros.

A queda de braços entre defensores
fervorosos de ambos os lados não está
somente em destinar uma porcentagem
das vagas aos alunos negros e pardos,
mas, sim, na tentativa de mostrar
que, de um lado, o Brasil está se
"racializando" e, do outro, que o país
sempre foi racista. Para este último
grupo, as cotas são uma das tentativas
para combater o racismo.

"Os fundamentos para a criação
das cotas está na prática da sociedade
brasileira em criar e reproduzir
hierarquias raciais nas quais negros
e i nd ígenas ocupam um luga r
marcadamente subordinado e inferior.
Portanto, as cotas não criam o racismo,
mas são umas das muitas tentativas

compensar alguma deficiência das
populações negras, nem são um pacote
de privilégios destinados a equilibrar
um quadro de desigualdades em que
alguns têm muito, e outros, pouco. São
iniciativas que tentam atacar a questão
da discriminação racial e o impacto que
estas têm na vida e no desenvolvimento
social, político, econômico e cultural das
populações negras", reforça Motta.

A importância da criação das cotas,
na visão de seus defensores, está no
fato, também, de colocar a sociedade
brasileira frente a frente com sua própria
dimensão racista. Outro benefício que
trará é o aumento do número de negros
com diplomas, considerado ainda muito
baixo no Brasil.

D a d o s p u b l i c a d o s n o t e x t o
"Desigualdades de gênero e cor

"O sistema de cotas oferece a
oportunidade de reverter este quadro
ao aumentar bastante o número de
negros que entram na universidade. Os
resultados irão depender, entretanto,
de vários fatores: se estas pessoas
conseguirão se formar e se empregar;
se outras formas de discriminação não
serão criadas contra os cotistas (como
já há alguns sinais); e se a organização
política dos negros irá criar formas
novas e positivas de falar dos 'negros
com diploma' de uma maneira que não
reproduza discriminações no interior das
comunidades negras", explica Motta.

Apesar do avanço lento, a população
parda e negra no ensino superior vem
aumentando proporcionalmente nos
últimos anos. Dados publicados no
texto "A questão da inclusão social

empreendidas por organizações negras
para eliminá-lo da sociedade", diz
Athayde Motta, coordenador do IBASE,
Instituto Brasileiro de Análises Sociais
e Econômicas.

De acordo com Motta, a Lei de
Cotas e o Estatuto Racial procuram
criar condições para o desenvolvimento
das populações negras e a promoção
da igualdade. "É importante ter claro
que estas não são propostas paliativas,
que p r o c u r a m s o r r a t e i r a m e n t e

no Brasil", de autoria de Simon
Schwartzman, presidente do Instituto de
Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS)
e ex-preside.nte do IBGE, mostram que
na PNAD 2003, os brancos eram 49.5%
da população, mas ocupavam 73.8%
das matrículas no ensino superior de
graduação e 80% dos programas de
mestrado e doutorado. Há dados que
apontam ainda que os negros, em 2003,
tinham a mesma educação que possuíam
os brancos 20 anos atrás.

na Universidade Brasileira", também
de Schwartzman, mostram que o
ensino superior brasileiro cresceu
consideravelmente de 2001 a 2005,
passando de 3.4 a 4.8 milhões de
estudantes. Já com relação à inclusão
social, a pesquisa aponta que o sistema
ficou menos excludente, tanto em
termos de renda como em incorporação
de estudantes não brancos, conforme a
classificação do IBGE. A população de
renda relativamente mais baixa, entre



os não brancos, representava 12.1%
em 2001 e passou para 14.1% em
2005; a população não branca, que era
23.2% em 2001, passou para 30.8% em
2005. Os aumentos mais significativos
ocorreram principalmente no setor
privado, em que o total de pessoas não
brancas aumentou em quase 120%.

"Entre os mais jovens, no ensino
fundamental e médio, já não há diferença
de acesso, embora existam desigualdades
quanto à qualidade do ensino. Existe
desigualdade de oportunidades de
acesso a educação de qualidade, mas
o fator predominante é a desigualdade
de renda e condições de vida e não de
raça", afirma Schwartzman.

E é esse o ponto controverso que
envolve o sistema de cotas. De ambos
os lados, ha interpretações diferentes do
princípio de igualdade de oportunidades
garantido na Constituição de 1988.
O coro a favor diz que é necessário

consolidar o princípio
de igua ldade de

oportunidades e
aplicá-lo àquelas
populações que

menos têm

os direitos que esta garante a todos os
brasileiros, no caso os negros. Já quem
é contra o sistema de cotas alega que o
mesmo estabelece o fim deste princípio,
já que divide a população brasileira em
raças, na chamada "racialização".

O livro Divisões Perigosas: políticas
raciais no Brasil Contemporâneo (Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira,
366 pp.), lançado recentemente, traz
artigos elaborados por 38 autores que
falam da divisão racial da sociedade
brasileira. De acordo com Mário
Maestri, professor e historiador e
também um dos colaboradores da obra,
a idéia de racialização foi introduzida na
administração de Fernando Henrique
Cardoso a partir de 1995, ganhou corpo
no governo atual e "objetiva colocar
fim ao princípio de cidadania unitária,
em favor da organização da sociedade
em comunidades de ascendência
africana, italiana, japonesas, entre
outras, vivendo no mesmo território e
negociando direitos e privilégios através
de direções étnicas (citação retirada
do texto Divisões muito perigosas, de
autoria de Mário Maestri e publicado
no site Consciência.Net) ".

Maestri ressalta que as cotas são parte
de proposta de racialização, que quer

reorganizar legalmente o país
segundo critérios raciais

arbitrários. "Nessa
reorganização,

propõe-se
definir

O sociólogo pernambucano Gilberto
Freyre foi um dos pioneiros na tentativa
de desmistificar a noção de determinação
racial . No livro Casa -Grande &
Senzala, escrito por ele, Freyre refuta
a idéia de que o Brasil teria uma raça
inferior originária da miscigenação. Ao
contrário, ele engrandece a idéia de que
é na miscigenação que está nossa rica

formação cultural.
Passadas as décadas, a ciência

veio mesmo comprovar e refinar
que o conceito de raça

recebido

necessariamente como negro todo
brasileiro que não seja totalmente
branco. Uma classificação que acaba
discriminando a população fortemente
negra, objeto real do racismo. Essa
proposta propõe tratamento da
população segundo a cor, na educação,
saúde, trabalho, política, lazer, etc.
Uma história do Brasil para negros,
outra para brancos. Partidos, sindicatos,
igrejas, etc. para negros e para brancos,
divididos. Portanto, nega e destrói
os princípios cidadãos de igualdade,
solidariedade e fraternidade que.
mesmo não respeitados, são objetivos
que unificam a luta da nacionalidade
de um país para todos", diz.

Mesmo afirmando que o racismo
é uma realidade cultural dominante,
Maestri diz que o modo para combatê-
lo é a luta pelo reconhecimento dos
direitos civis e econômicos mínimos,
para todos os brasileiros, e que não
podem ser a política de cotas. "Devem
ser políticas que contemplem todos
os que, de alguma maneira, sofrem
discriminação: negros, nativos, minorados
físicos, etc", ressalta.



branca, negra ou amarela não existe.
Biologicamente, não se deve falar de raças
dentro da espécie humana, já que são

considerados da mesma raça os indivíduos
que podem cruzar entre si e produzir
descendentes férteis.

"As diferenças continentais visíveis
como cor da pele, entre outros,

representam adaptações particulares a
ambientes distintos após a dispersão do
homo sapiens sapiens a partir da África.
O conjunto de genes responsáveis por

estas diferenças, no entanto, é pequeno
quando comparados com a porção do
genoma que c idêntica, que afinal nos

dá unidade como espécie", ressalta a

geneticista Maria Catira Bortolini.

Um estudo conduzido recentemente por
Bortolini mostra que os negros brasileiros,

por parte de pai, têm em média mais genes
europeus do que africanos. "Nossa história
foi muito marcada pelo cruzamento de

homens europeus com mulheres indígenas
e negras nos séculos iniciais do processo de
colonização. Isso é claramente visto por
meio do perfil genético dos brasileiros,

sejam eles identificados de acordo com
a cor, como negros ou brancos", diz. O
estudo mostra que um negro pode ter

maior herança européia que africana,
enquanto um branco pode ter mais
herança africana do que européia.

Qual seria, então, o sistema mais efetivo
no combate ao racismo, à discriminação e de
promoção da igualdade de oportunidades,

já que brancos podem, geneticamente,
ser negros e vice-versa? Há um sentido
verdadeiro no princípio de igualdades
instituído na Constituição de 1988?

A resposta pode estar na compreensão,
não de uma frase, mas na compreensão
do ser humano, como bem explica
Gilberto Freyre: '"O humano só pode ser

compreendido pelo humano até onde
pode ser compreendido; e compreensão
importa em maior ou menor sacrifício da

objetividade". (Sobrados e Mucambos,
1936, prefácio)



Os racismos brasileiro e estadunidense
têm histórias diversas. Nos EUA, por
séculos, e mesmo depois do fim da
escravidão, a segregação racial foi
política oficial ou oficiosa. Um cidadão
se desclassificava socialmente se tivesse
apenas uma gota de "sangue" africano,
por mais "branco" que fosse. Devido a
sua fragilidade, o colonialismo português
associou, em situação subalterna,
segmentos das populações dominadas.
No Brasil, a miscigenação praticada
desde os primórdios coloniais ensejou
que o racismo decrescesse na medida
que diminuía a afro-descendência. O
pardo rico era - como ainda é - tido
e havido como branco. O racismo no
Brasil é, sobretudo, contra o negro preto
e pobre. Foi crucificado por dizer uma
grande verdade. Já no Império, afro-
descendentes livres tornaram-se, devido

à sorte e ao esforço, ministro, senador,
advogado, engenheiro, sacerdote, escritor
consagrado, etc. Machado de Assis é o

caso mais exemplar desse fenômeno.
A população negra soc ia lmente
ascendente terminou embranquecendo,
por casamento. Ao contrário do que
ocorr ia normalmente nos EUA.
No Brasil, o peso da discriminação
racial recaía forte sobre os cativos e
a população afro-descendente pobre.
Profundamente elitista, a República
decretou o princípio da igualdade plena
de cidadania, enquanto boa parte de

Não é totalmente correta. Já é um
truísmo dizer que a "ideologia dominante
é a ideologia da classe dominante". No
Brasil, o preconceito contra negros,
nativos, nordestinos, ciganos, mulheres,
homossexuais, minorados e sobretudo
pobres é corriqueiro e constantemente
reforçado pela grande mídia, cinema,
literatura, linguagem, escola, etc. Veja-
se a histeria atual da grande imprensa
contra os favelados no Rio de Janeiro.
Esses preconceitos são funcionais em
uma sociedade que se organiza para
legitimar e reproduzir a exploração e,
portanto, as diferenças sociais, raciais,
sexuais, etc. Porém, na nossa sociedade,
pulsa também, em forma não raro
forte, idéias nascidas da história do
mundo do trabalho que apontam para
a igualdade, fraternidade, solidariedade.
Isso é muito forte nas comunidades
populares e trabalhadoras das cidades
e campos. A proposta que a sociedade
brasileira é racista constitui parcialidade
de realidade complexa. Se o Brasil fosse
homogeneamente racista, por que se
está aplicando, com tanta facilidade, o
princípio de "cotas raciais", aceito pela
população como meio de reparação?

rurais explorados do Brasil, constituindo
comumente seus setores mais pobres. O
racismo aprofundou aqueles handicaps
negativos. Devido a isso, nas regiões
do Brasil com fortes populações afro-
descendentes, as comunidades negras
encontram-se entre os segmentos mais
pobres. Ou seja, é bom não esquecer
que a origem atual da pobreza de
setores da população afro-descendente
brasileira é, sobretudo, econômica e
social, ainda que o racismo contribua
para tal realidade. A população negra
é grande parte, mas não é a maioria da
população pobre do Brasil.

seus intelectuais orgânicos impulsionou
o "racismo científico".







e no agora, pelo reconhecimento dos

direitos civis e econômicos mínimos,

para todos os b ras i l e i ros , como

assinalado. Talvez não obteremos

tudo agora, mas podemos obter muito,

mesmo, desde já! Ou seja, temos que

exigir um mínimo de educação, saúde,

trabalho, lazer, segurança, etc., de

qualidade, para todos os brasileiros,

como proposto. O resto é fantasia, é

demagogia, é fumaça nos olhos da

população pobre e necessitada. Essas

políticas democráticas, republicanas

c sociais universalistas não impedem,

mas, ao contrário, exigem, políticas

particulares orientadas para setores

singulares necessitados da população

- negros, nativos, minorados físicos,

etc. Mas não podem ser jamais política

de "cotas", que contemplem alguns

privilegiados. Devem ser políticas que

contemplem todos os que, de alguma

mane i ra , sofrem d isc r iminação :

negros, nativos, minorados físicos, etc.

O que diríamos se a correta política
atual de assistência gratuita a todos
os doentes de SIDA, por questões
econômicas, começasse a abarcar
apenas uma cota dos necessitados,
condenando todos os outros à morte?

Text Box
Fonte: Páginas Abertas, a. 32, n. 31,  p. 22-29,  2007.




