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A polêmica em torno da implementação de políticas compensatórias está levando 
a  tomadas  de  posições  não  isentas  de  certo  sectarismo.  Em  voga  no  momento,  a 
discussão sobre a proposta já aprovada em algumas universidades públicas e instituições 
do Estado de estabelecer uma reserva de vagas para a população negra vem acirrando 
posicionamentos. Razões de peso são esgrimidas a favor ou contra, mas nem sempre se 
atendo com objetividade aos fundamentos e ao alcance da medida.

Vejamos alguns dados.  O ensino fundamental  no Brasil  é desfasado e injusto. 
Melhorias pífias foram alcançadas na década de 90: apenas pouco mais de 2 anos de 
estudo de ganho tanto para pretos e pardos como para brancos, entre o início e o fim da 
década. Uma verdadeira universalização do ensino fundamental levaria, sem dúvida, a 
equiparar as condições de acesso aos níveis médio e superior da população. Mas será 
possível realizar tais avanços de forma independente da evolução do resto da estrutura 
social? A possibilidade de democratização do ensino fundamental e médio parece estar 
ligada  a  democratização  da  sociedade  em  geral.  A  falta  de  iguais  oportunidades 
educacionais está fortemente associada à ausência de democracia social, econômica e 
política numa sociedade desigual e injusta. A mudança estrutural dessas condições levará 
pelo menos uma geração. Que fazer entretanto?

É preciso levar em conta medidas alternativas ao regime de cotas aventadas pelos 
que  se  dizem  contrários  a  sua  implementação.  Entre  as  quais  estão:  promover  a 
universalização do ensino fundamental e médio; trabalhar pela melhoria de qualidade dos 
mesmos; construir uma democracia educativa; conceder cotas para alunos das escolas 
públicas e para pobres

Nessa linha,  pode-se concordar com o ditado  chinês  que afirma ser preferível 
ensinar alguém faminto a pescar que dar-lhe de comer. Em termos. A fome de quem 
está pedindo uma esmola para comer não diminui  nem um pouco com o avanço de 
medidas de médio prazo, na luta por uma sociedade mais justa. O pedinte quer comer 
agora. Ou como dizia Betinho, “quem tem fome, tem pressa”.  Mas se “a gente não quer 
só comida”, o caminho a ser empreendido é longo.

Ações  emergênciais,  temporárias  e  parciais  devem  ser  tomadas  não  com  a 
pretensão de solucionar problemas estruturais, assentados solidamente numa sociedade 
racista. Mas podem paliar timidamente conseqüências dessa injustiça social, entre elas, a 
desigual representação de pessoas discriminadas no sistema educativo superior. 

Outro argumento contrário à medida de reserva de vagas se inscreve na máxima 
de que o que é bom para os EUA não é necessariamente bom para o Brasil. A afirmação 
é  alicerçada  na  significativa  presença  de  ex-escravizados  entre  os  proprietários  de 
escravizados. Assim, enquanto na sociedade norte-americana a clivagem fundamental 
seria o racismo, aqui no Brasil este não contaria, imperando, no seu lugar, o escravismo.

Para dirimir  tal  questão,  há de se lembrar que mais  de meio século atrás foi 
diferenciado o nosso preconceito de marca com o de origem, em vigor nos EUA . O 
preconceito racial no Brasil, onde não existe color-line, é mais amplo do que a exclusiva 
referência à ancestralidade, incluindo cor da pele, mas também forma dos cabelos, do 
nariz e dos lábios, além de componentes diversos de distinção social combinados com o 
primeiro. Aqui, uma medida que vise dar tratamento igualitário, concedendo as mesmas 
oportunidades  para  os  desiguais,  deve  se  dirigir  aos  indivíduos  que  tenham sido  ou 



possam  vir  a  ser  discriminados  a  partir  da  percepção  socialmente  construída  de 
determinados traços físicos, o que lhes atribui uma determinada “cor”. Eufemismo de 
raça, essa cor, que também quer disfarçar-se sob o nome de etnia, faz referência ao que 
tem se denominado como aparência ou marca. Assim como nos anúncios de ofertas de 
emprego se faz explicitamente menção da “boa aparência” para designar os que não 
seriam “de cor”. Todo este galimatias só encontra sua explicação na má consciência de 
não querer admitir como o racismo permeia a sociedade brasileira. E como, entre as suas 
conseqüências,  figura  a  discriminação  dos  não-brancos  no  sistema  educativo 
fundamental, médio e, obviamente, superior.

O mesmo raciocínio desenvolvido serve para demostrar como o argumento de que 
“somos muito miscigenados”, ou de que  “o Brasil é um país de mestiços”, pretende não 
ver o que é evidente: aqui não existe discriminação por origem, a one drop rule é coisa 
de americano. Num país como o Brasil, onde qualquer zelador de prédio de bairro nobre 
das grandes capitais sabe a quem permitir o uso do elevador social e a quem impedir e 
mandar para o de serviço, só de má fé pode se argumentar que não é possível saber a 
quem favorecer com medidas de discriminação positiva.

É  bom  lembrar,  também,  que  além  dos  EUA  vários  são  os  países  que  tem 
implantado políticas inspiradas na mesma idéia: desde a Índia favorecendo os intocáveis; 
Uganda, Malásia, Colômbia, Nigéria e a China, entre os subdesenvolvidos, beneficiando 
mulheres,  pobres  e  etnias  discriminadas;  assim  como  Bélgica,  França,  Noruega  e 
Alemanha, definindo tratamento diferenciado em defesa de imigrantes estrangeiros. 

É fundamental não perder de vista que a implantação de cotas para negros e 
negras  constitui  uma  medida  parcial  e  limitada  para  tentar  reduzir  uma  das 
conseqüências  da  gritante  desigualdade  racial  brasileira.  Trata-se de um instrumento 
emergêncial cristalizado a partir de uma conscientização da injusta situação em que se 
encontra  uma  enorme  parcela  da  nossa  população.  Deve  ser  vista  como  uma  ação 
transitória e necessariamente complementada com outras medidas que atuem na base 
da discriminação sofrida por negros, pobres, indígenas, mulheres e outros grupos ainda 
impedidos do exercício da plena cidadania.
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