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Cotas
liberadas

JOSÉ DE SOUZA MARTINS

O julgamento da
ação contra o regi-
me de cotas ra-
ciais para ingresso
na Universidade
Nacional de Brasí-
lia é histórico por-
que leva a Justiça a
decidir sobre os
duradouros débi-

tos de uma abolição mal feita da escravatura.
A abolição não foi essencialmente motivada
por intuitos humanitários nem pelo indiscu-
tível reconhecimento da humanidade do ne-
gro em cativeiro. Nem o Estado nem os fa-
zendeiros assumiram o ônus da escravidão
que os beneficiara. Florestan Fernandes, em
livro referencial da sociologia brasileira, já
demonstrara os efeitos perversos dessa mo-
dalidade de abolição no estado de anomia e
desorganização social, desamparo e pobre-
za, a que lançou o negro liberto. A abolição
foi feita para libertar o senhor do fardo de
seu escravo, cujo preço de mercado, com o
fim do tráfico negreiro, tornou-o comparati-
vamente oneroso e antieconômico em rela-
ção ao trabalho livre.

Em 1883, o abolicionista Joaquim Nabuco,
que fora aluno da Faculdade de Direito de
São Paulo, de uma rica família da Província
de Pernambuco, publicou O Abolicionismo,

um clássico do ideário da luta contra a escra-
vidão. Nele, faz esta afirmação fundamental:
“A emancipação não significa tão somente o
termo da injustiça de que o escravo é mártir,
mas também a eliminação simultânea dos
dois tipos contrários, e no fundo os mesmos:
o escravo e o senhor”. No entanto, citada
como de outro autor, essa premissa funda-
mental não presidiu o embate judicial de ago-
ra nem influenciou a decisão final do STF.
Embora estivesse em jogo a emancipação do
povo brasileiro dos fantasmas das servidões
que o assombram.

A escravidão indígena foi formalmente
abolida em 1755 com o Diretório dos Índios
do Grão-Pará e Maranhão e a escravidão ne-
gra o foi, como sabemos, em 1888. Invocou-o
a vice-procuradora-geral da República, em
citação incorreta, para explicar o fenômeno
da miscigenação e impugnar a definição mi-
nimalista de negro na presente disputa, mes-
mo que a maioria dos negros seja constituída
de mestiços, nem por isso menos negros. Ale-
gou que a miscigenação entre nós foi produ-
to de uma engenharia social dos tempos colo-
niais, que determinava “aos homens bran-
cos a união com mulheres negras como uma
estratégia de povoamento e de criação de
força de trabalho escravo...”. Nada disso
consta do Diretório que, para abolir a escravi-
dão do índio e do pardo, suspendia as interdi-
ções estamentais que os alcançava e degrada-
va socialmente o branco que casasse com
índia. Era, juridicamente, outra escravidão.

O lugar desse equívoco ficou evidente na

intervenção da represen-
tante do Movimento Par-
do-Mestiço Brasileiro,
que questionou o dualis-
mo branco-negro que
informava o julga-
mento e informa
a controvérsia
sobre as co-
tas. O censo de-
mográfico de
2012 contou no
país 48,2% de brancos,
6,9% de pretos, 44,2 de pardos e
0,7% de amarelos e índios, e lembrou
que juntar negros e pardos numa única
categoria, como se fossem todos negros,
usurpa direitos de identidade dos pardos e
mestiços.

A questão é mais complicada do que a de
direitos supostamente gerados pela cor da
pele e nem foi isso que o Supremo decidiu. O
País discrimina e na discriminação é injusto.
A cor da pele é o estigma de marca, como
assinala Oracy Nogueira, em que se apoia o
preconceituoso para discriminar. Se recor-
rêssemos a um dos mais insignes conhecedo-
res da nossa questão racial, o sociólogo Ro-
ger Bastide, saberíamos que a negritude não
está na cor da pele. Está nas estruturas pro-
fundas e oníricas da consciência negra. Nes-
se sentido, um número provavelmente ex-
pressivo dos que se consideram negros, no
critério do regime de cotas, negros não são,
não obstante a cor da pele, pois descenden-

tes dos que no cativeiro foram culturalmen-
te privados da alma dessa negritude. Estão
crucificados no estigma.

A decisão do STF legitima uma tendência
histórica do Brasil contemporâneo, que é a
do deslocamento dos seus eixos de orienta-
ção política da referência clássica e mera-
mente teórica do cidadão abstrato da dou-
trina, das classes sociais da teoria e dos par-
tidos políticos das ideologias. Essa decisão
põe no centro das demandas e tensões os
grupos sociais discretos e restritos que,
através dos movimentos sociais e das
ONGs, falam e reivindicam hoje pelos ca-
rentes de todo tipo, os socialmente lesados

e os vulneráveis.
A decisão afeta a universidade.

Os negros beneficiados pe-
lo regime de cotas

têm demonstrado,
segundo várias
fontes, compe-
tência que os

igualaaos seus co-
legas do regime

tradicional. É evi-
dente que o problema

não está num suposto fil-
tro racial para ingresso na

universidade e sim no crité-
rio de recrutamento que dei-

xa de fora milhares de compe-
tências e talentos potenciais de

jovens que precisam apenas de
uma oportunidade e de um desafio

para mostrar do que são capazes. Afeta
porque turba positivamente o privilégio dos
que acham que, tendo ingressado na univer-
sidade, já não têm o dever de provar conti-
nuamente que têm direito de ocupar a vaga
que nela ocupam. Agora, o terão.
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Por unanimidade, o STF decide que as cotas
raciais nas universidades são constitucionais
e não institucionalizam a discriminação, como
defendia o DEM, autor da ação julgada.
As universidades podem, pois, reservar vagas
para negros e índios nos processos seletivos.
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QUINTA, 26 DE ABRIL

A raça da universidade pública

TERÇA, 24 e QUARTA, 25. Os dois maiores
jogadores do mundo, Lionel Messi (Barcelona) e
Cristiano Ronaldo (Real Madrid), lamentam os

pênaltis que perderam e que custaram a elimina-
ção de seus times da Liga dos Campeões. Na sex-
ta-feira, o técnico Pep Guardiola anunciou que

deixará o Barça: “Esgotei-me e preciso me
recuperar. A vida vai me dizer meu caminho.
Há coisas mais importantes que o futebol”.

Imagens da semana

Futebol não
é preciso

Para sociólogo, a falta de um sistema de cotas deixava de fora milhares de talentos potenciais de
jovens que precisavam apenas de uma oportunidade e um desafio para mostrar do que são capazes

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 abr. 2012, Aliás, p. J7.




