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Em matéria publicada no jornal O Globoi, o jornalista Ali Kamel pretendeu ensinar a 
comparar “alhos com alhos e bugalhos com bugalhos”, para evitar o que, segundo ele, 
os “cotistas” fazem, comparar alhos com bugalhos e concluir que os negros, no Brasil, 
vivem pior que do que os brancos por causa do racismo. Arroga-se desta maneira a 
virtude de fazer com que os “números digam a verdade”, sem enganar quem não os 
sabe  ler.  Assim  pretendeu  analisar  de  forma  supostamente  correta  os  dados  de 
educação  e  pobreza  no  país  e,  também  supostamente,  tirar  conclusões  melhor 
fundamentadas, posicionando-se no debate sobre cotas para negros nas universidades.

Para tal fim Ali Kamel pediu para um estatístico selecionar uma amostra de população 
com os dados da PNAD de 2003, “acessíveis num CD-ROM a todos os brasileiros” para 
fazer algumas tabulações. Esta amostra é constituída por pessoas, “brancas e negras, 
residentes em áreas urbanas, com um filho e rendimento familiar total de até dois 
salários (pobres, por tanto)”. O porque desta escolha Ali Kamel nos explicou criticando 
o que fazem “os pesquisadores...pegar  grandes grupos e compará-los”,  quando de 
fato,  segundo  ele,  estes  grupos  são  uma  ficção:  “o  branco  médio  só  existe  nas 
estatísticas. Assim como o negro médio também não existe na vida real”. Porém, não 
explicou porque a sua escolha existiria. 

Também não nos disse que este pequeno grupo selecionado representa menos de 2% 
da população total brasileira. Como então ousar afirmar a partir desta mínima amostra 
que “esta pesquisa não deixa dúvidas de que não é a cor da pele que impede as 
pessoas de chegar à universidade”? Também não foi mencionado, que dentro deste 
grupo de “pobres” já apareça uma desigualdade racial significativa, desde que apenas 
1.5% dos brancos se encontram nele, enquanto 2.7% dos pretos e 2.3% dos pardos o 
fazem. Uma relação de 1 para quase 2 entre brancos e negros no grupo de pobres que 
ele escolheu é desde o princípio ocultado, evidenciando o tipo de metodologia usada 
por Ali Kamel para mostrar as suas verdades.

E,  principalmente,  não nos disse  que as  informações  cuidadosamente  escolhidas  e 
apresentadas em seu artigo são apenas aquelas que não desabonam os seus pré-
supostos, ou melhor, seus pré-conceitos, dado que eles, claramente, antecedem suas 
conclusões.  Desta  maneira,  as  informações  apresentadas  tornam-se  meras 
manipulações ideológicas, muito longe do propósito de fazer com que os “números 
digam a verdade”. Mas há de ressaltar também que, descontando má fé ou ignorância 
sociológica, os dados escolhidos para ser apresentados carecem de relevância teórica 
substantiva em fundamentar o que se pretende.

Vejamos  os  indicadores  apresentados  para  educação:  percentual  de  pessoas  que 
sabem ler e escrever, média de anos de estudos, grupos de anos de estudo: entre 4 e 
7 anos, entre 11 e 14 anos e mais de 15 anos. Aqui a desinformação proporcionada 
por Ali Kamel é variada. 

Em primeiro lugar porque saber ler e escrever já há muito deixou de ser um bom 
indicador  de  educação,  tendo  sido  substituído  por  analfabetismo  funcional,  por 



exemplo,  que  compara  proporções  com  até  o  3º  ano  do  primário  completo.  Em 
segundo  lugar,  porque  se  bem  entre  os  brancos  e  negros  da  pequena  amostra 
analisada não aparecem diferenças importantes nas faixas intermediárias de anos de 
estudo,  nos  extremos  -  informações  não  apresentadas  por  Ali  Kamel  –  sim,  elas 
aparecem. 

Por exemplo, entre os que são classificados como sem instrução ou menos de 1 ano de 
estudo, figuram 17.2% dos brancos mas 22.0% dos negros. Portanto, uma diferença 
significativa entre os dois grupos. Da mesma maneira, entre os que têm 15 anos ou 
mais  de  estudo,  aparecem  0.5%  dos  brancos  mas  apenas  0.2%  dos  negros. 
Evidenciando  desigualdades  raciais  na  própria  amostra  selecionada  por  Ali  Kamel, 
porque  estes  números  falariam menos  a  verdade  do  que  os  apresentados  no  seu 
artigo?  Como  pode  afirmar-se  que  “o  número  de  brancos,  pretos  e  pardos  que 
concluíram ensino superior é desprezível” se com os mesmos dados verifica-se que é 
mais do dobro o percentual dentre os brancos do que entre os negros?

Para  tentar  comparar  alhos  com alhos  e  não  ocultar  informação,  verificou-se  nas 
informações  referentes  ao  total  de  população  do  país,  a  distribuição  de  nível  de 
rendimentos  por  anos  de  estudos,  considerando  negros  e  brancos.  O  rendimento 
médio  mensal  familiar  per  capita foi  separado  em  faixas  de  salários  mínimos, 
comparando-se os percentuais entre brancos e negros em todas as categorias de anos 
de  estudo.  Uma primeira  olhada na tabela  de  faixas  de  rendimentos  mostra  uma 
desigualdade na distribuição dos mesmos que não pode ser simplesmente deixada de 
lado como ficção estatística: entre os que percebem até ½ salário mínimo per capita 
estão 21% dos brancos e 44% dos negros. Por sua vez, entre os que percebem mais 
de 3 SM per capita figuram 17% dos brancos e 4% dos negros. E considerando os que 
ganham mais de 10 SM per capita, ali encontram-se 2.5% dos brancos e apenas 0.4% 
dos  negros.  As  diferenças  falam  por  si  mesmas,  os  dados  indicam  apropriações 
diferenciadas dos rendimentos, sendo os brancos sempre os favorecidos. 

Em  relação  aos  rendimentos  por  anos  de  estudo,  o  percentual  de  negros  é 
constantemente maior que o de brancos nas faixas de menores rendimentos e este 
percentual aumenta com o número de anos de estudo. Ou seja, os negros aparecem 
em maior percentual entre os que ganham menos e a medida que conseguem estudar 
mais, maiores são as diferenças com a participação dos brancos, dentro das mesmas 
faixas de rendimentos. Observando os que percebem mais de 5 SM  per capita, por 
outro lado, o percentual de brancos é sempre maior independente dos anos de estudo. 
Estas informações indicam, sem lugar a dúvidas, que mesmo com investimentos na 
educação,  aumentando  os  anos  de  estudo,  os  negros  aparecem sistematicamente 
discriminados em relação aos brancos, com maiores percentuais nas faixas de menores 
rendimentos e menor participação nas faixas de maiores rendimentos.

Como  explicar,  então,  os  dados  apresentados  por  Ali  Kamel  com  situação 
aparentemente  de  “semelhança  constante”  e  a  sua  interpretação  de  diferenças 
numéricas entre negros e brancos “estatisticamente desprezíveis”? Simplesmente com 
manipulação  das  informações,  agregando  categorias  para  formar  grupos  que 
compensem  as  distribuições  percentuais.  Quando  se  trabalha  com  distribuições 
relativas, que somam 100, se alguns categorias aumentam sua participação é porque 
outras  diminuem; assim,  somando algumas  e  apenas  considerando  população  que 
ganha até 2 salários mínimos, sem desagregar faixas de até ½, de ½ a 1 e de 1 a 2 
salários mínimos, como aqui foi feito, diferenças “desaparecem”. 
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Ali Kamel escreveu que a pesquisa não deixa dúvidas sobre o que impede as pessoas 
de chegar à universidade, “a péssima qualidade das escolas que os pobres brasileiros, 
sejam brancos, pretos ou pardos, podem freqüentar”. Mas acontece de que, segundo 
os dados do Censo Demográfico de 2000, entre a população de 25 anos ou mais de 
idade, um de cada 10 brancos aparece com ensino superior concluído enquanto apenas 
um de cada 50 negros consegue o mesmo nível de educação. Uma desigualdade de 
resultados de tal  tamanho que merece ser estudada com algo mais  de atenção e, 
principalmente, informações mais abrangentes que uma amostra de menos de 2% da 
população brasileira.

No que diz respeito à questão central que nos ocupa, as cotas nas universidades, uma 
realidade não pode ser ocultada: a de que desde a fundação das escolas, faculdades e 
universidades no país, na segunda metade do século XIX, os brancos têm ocupado 
como mínimo, 80% dos lugares nelas. Os negros e indígenas apenas têm conseguido 
uma participação sistematicamente marginal nos cursos universitários, especialmente 
nas  carreiras  de  maior  prestígio  como  Medicina  e  Engenharia,  e  não  se  pode 
desconhecer a conseqüência no atual  panorama de desequilíbrios de representação 
universitária por grupos raciais.

Que o péssimo ensino público tem contribuído muito para isso, também não temos 
dúvidas. Mas não se coloque um falso dilema entre cotas para negros e carentes nas 
universidades  e  melhoria  do  ensino  público  fundamental  e  médio.  “Investimento 
maciço em educação”, escreveu Ali Kamel e concordamos plenamente desta imperiosa 
necessidade.  Mas  está  mais  que  demostrado  que,  até  hoje,  mesmo  nas  épocas 
gloriosas do ensino público, negros e indígenas não entravam na universidade.

Perguntamos a Ali Kamel: o que fazer com os 2 milhões de pardos e pretos entre 18 e 
24 anos que concluíram nível médio e que não conseguiram entrar na universidade? 
Como ele sabe, a maioria deles é pobre e suas oportunidades de vida são escassas. 
Alguns podem não ter condições para enfrentar as exigências de um curso de nível 
superior, mas a maioria deles vai ficar simplesmente de fora dessa oportunidade por 
não conseguir pagar um cursinho no qual seja treinado para passar no vestibular.

Mesmo se hoje começassem a serem feitos investimentos maciços em educação, esta 
seria toda uma geração perdida e o país teria ainda que esperar por uns 20 anos, até 
2025,  para  que  os  jovens,  negros  e  brancos,  pobres  e  não  pobres,  poderem  se 
candidatar,  melhor preparados,  a vagas nas universidades com possibilidades mais 
equilibradas de ingressar. 

Finalmente cabe assinalar que se existem pelo mundo afora publicações com estudos 
que pretendem mostrar problemas na aplicação de políticas afirmativas em diversos 
países,  também  existem  estudos  que  mostram  o  contrário.  Podemos  citar,  por 
exemplo, o livro já publicado no Brasil pela Editora Garamond e o Centro de Estudos 
Afro-Brasileiros da Universidade Cândido Mendes, “O Curso do Rio:  um estudo sobre 
ação afirmativa no acesso à universidade”, de Derek Bok, ex-reitor da Universidade de 
Harvard e Willian Bowen, ex-reitor da Universidade de Princeton. 

Os autores fazem uma defesa  contundente  do esforço de admissão  de estudantes 
negros e ressaltam quão notáveis foram os resultados alcançados. O estudo é fruto de 
uma meticulosa pesquisa quantitativa sobre o ensino superior americano e baseia-se 
num banco de dados da Fundação Andrew Mellon com registros de mais de 80 mil 
alunos  do  curso  de  graduação  matriculados  em  28  universidades  e  faculdades 
academicamente seletivas. 
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Os dois ex-reitores se mostram ferrenhos defensores do que foi feito nos últimos 40 
anos  em  termos  de  admissão  de  estudantes  negros  nas  melhores  instituições 
universitárias americanas. Também podemos afirmar: “Ninguém devia deixar de lê-lo, 
especialmente os congressistas que estão prestes a apreciar uma matéria – a adoção 
de cotas – que pode mudar o país”. E agora de nossa lavra: para melhor. 

Porque ações afirmativas e o caso particular de cotas para negros, indígenas e setores 
mais  desfavorecidos  da  sociedade,  representam  o  esforço  urgente,  emergencial  e 
provisório  que  a  sociedade  brasileira  deve  realizar  para  tentar  resgatar,  o  mais 
rapidamente  possível,  o  direito  à  cidadania  dos  grupos  raciais  e  sociais 
sistematicamente excluídos ao longo da história republicana do país.
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i Artigo: “Aos congressistas, uma carta sobre cotas”, publicado em O Globo, do dia 16/11/2004.
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