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REVISTA ADVIR

É uma revista semestral e publicará,
preferencialmente, artigos de professores da Uerj
que abordem temas relacionados à Universidade

em todos os seus aspectos: político, administrativo,
acadêmico, ciêntífico e cultural. Por ser uma

publicação que se propõe a atingir um público
abrangente, ADVIR não publicará artigos

científicos especializados. Contudo, serão aceitos
artigos de divulgação científica, que deverão ser
escritos de forma a permitir o entendimento por

leitores de outras áreas do conhecimento.

ENTREVISTA

Os Conselhos Editorial e Consultivo definirão o
tema desta seção e indicarão nomes dos possíveis

entrevistados. No entanto, serão aceitas sugestões
de temas e nomes.

PONTO DE VISTA

Serão publicados artigos assinados, com pontos de
 vista diferenciados acerca do tema central,

previamente definido e divulgado.

ACADEMIA

 Publicará artigos não-especializados de tema
livre, objetivando, com isso, apresentar um

demonstrativo da produção acadêmica dos
professores da Uerj. A cada número,

ADVIR procurará contemplar diferentes
áreas do conhecimento.

ENSINO, PESQUISA & EXTENSÃO

 Publicará textos que analisem e divulguem
projetos e experiências de interesse nos campos do

ensino,
da pesquisa e da extensão.

ARTE & CULTURA

Publicará textos sob as formas de resenha, crítica
ou artigo, sobre temas relacionados aos campos da

arte e da cultura.

OPINIÃO

Publicará textos que expressem a opinião
pessoal do autor sobre tema de livre escolha.

CÁ ENTRE NÓS

Publicará cartas recebidas, no todo ou
em parte, a critério do Conselho Editorial.

DOCUMENTO

Publicará material de caráter histórico e
documental, no todo ou em parte,

preferencialmente
relacionado ao tema central da revista.

CRITÉRIOS PARA O  ENVIO DE ARTIGOS

1. Artigos de alunos de graduação devem,
necessariamente, ser acompanhados de parecer
de um docente com formação na área de
conhecimento do texto.

2. Notas e referências bibliográficas deverão ser
colocadas ao final do texto, conforme padrão da
ABNT.

3. Todo artigo recebido será submetido ao Conselho
Consultivo, que decidirá, em caráter definitivo e
com base em critérios científicos, sobre sua
publicação ou não, ficando a critério do Conselho
Editorial definir em que edição da revista isto
ocorrerá, tendo em vista apenas critérios de
adequação editorial.

4. Fotos e ilustrações serão aceitas como
contribuição espontânea, mesmo que não se
façam acompanhar de artigos.
As fotos e ilustrações que  vierem a ser utilizadas
trarão os créditos de seus autores. ADVIR não se
responsabiliza pela devolução do material
recebido.

5. Os artigos deverão, necessariamente, ser
enviados já digitados e acompanhados do(s)
crédito(s) do(s) autor(es).

6. A dimensão total dos textos não poderá
ultrapassar o limite de 08 (oito) laudas, incluindo-
se referências bibliográficas, notas, gráficos, etc.

7. O texto deverá vir, necessariamente,
acompanhado do nome completo de seu autor,
instituição e setor onde trabalha, última titulação,
telefone e endereço completos.

8. Independentemente dos prazos divulgados nos
editais de convocação de artigos, os textos enviados,
desde que aprovados pelo Conselho Consultivo,
passam a fazer parte do Banco de Artigos da revista,
aguardando publicação no número subseqüente.

IMPORTANTE

Os artigos que não obedecerem aos critérios aqui
divulgados não serão recebidos pela assessoria
editorial da Asduerj.
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O debate sobre cotas e, num sentido mais geral, sobre as estratégias de democrati-
zação do acesso ao ensino superior, detona as mais diversas e encontradas pai-
xões. A situação é, de fato, compreensível: por trás desta discussão, do conteúdo
que a define, daquilo que ela coloca na agenda do debate público ou daquilo que
ela silencia, se configuram diversas interpretações acerca do direito à educação e
da função social do ensino superior. O debate sobre as políticas de acesso às insti-
tuições universitárias, sobre os mecanismos de seleção, distribuição e
hierarquização dos estudantes, sobre os alcances dos critérios meritocráticos de
admissão e promoção, são sempre questões polêmicas que sintetizam, de forma
complexa, princípios e posições em torno de um debate mais amplo sobre as vias
possíveis para uma democratização efetiva do sistema universitário. Um debate
onde as fronteiras ideológicas se tornam, por alguns momentos, tênues e, por
outros, profundamente definidas. Um debate pantanoso, algumas vezes, confuso,
outras, quase transparente. Um debate que, seja qual for seu desfecho, parece
estar condenado a ser sempre incompleto.
O presente número da Revista ADVIR pretende entrar, com todos os riscos,
nesta polêmica. Para tal fim, consideramos pertinente situar o debate sobre as
cotas e o acesso ao ensino superior, no contexto mais amplo sobre a reforma
universitária e as políticas de ação afirmativas, em tanto estratégia efetiva de
democratização e consolidação de direitos no campo educacional. Os textos aqui
publicados discutem questões centrais relativas ao racismo, à identidade e à persis-
tência das desigualdades no campo educacional; as dimensões das políticas de
ação afirmativa, como estratégia inclusiva, dentro e fora do sistema escolar; os
avanços e perspectivas na implementação de cotas ou reserva de vagas no ensino
superior; os critérios de classificação de cor (sua pertinência e legitimidade); as
mudanças jurídico-institucionais que decorrem da implementação de estratégias
de democratização desenvolvidas neste campo. Também, num diálogo
enriquecedor entre posições que sintetizam a complexidade do debate em questão,
apresentam-se um conjunto de entrevistas que abordam a atual conjuntura das
políticas de ensino superior no país, os avanços e retrocessos na proposta de refor-
ma universitária promovida pelo Governo Federal, bem como o PROUNI e as
cotas, entre outros assuntos destacados.
Neste número de ADVIR não temos nenhuma pretensão de síntese, acordo ou
consenso. Queremos (ou esperamos) que as posições apresentadas sejam expres-
são da enorme diversidade que hoje define um debate ainda inconcluso.
Esta edição contou com a colaboração estreita do Programa Políticas da Cor na
Educação Brasileira (PPCOR), projeto do Laboratório de Políticas Públicas (LPP),
bem como de alunos e professores do Programa de Pós-Graduação em Políticas
Públicas e Formação Humana (PPFH) da UERJ. Também, é claro, com a sempre
competente capacidade de trabalho da equipe de imprensa da ASDUERJ. A todos
eles, nosso mais sincero agradecimento.

Pablo Gentili

Editor Responsável
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pontodevista

mais elitistas ou vindos da graduação das melho-
res universidades nacionais. Num sistema
transnacionalizado, as melhores universidades
dos países  periféricos e semi-periféricos, que
ocupam o topo da segmentação nacional, passa-
rão a ocupar os escalões inferiores da segmen-
tação global. Das quatro formas de serviço
transnacionalizados, o consumo no estrangeiro é
um dos mais responsáveis pelo novo brain drain,
particularmente evidente na Índia, mas também
presente nalguns países africanos, como por
exemplo no Quênia e no Gana.

Entre as idéias-mestras por que se deve pautar
a área do acesso, distin-
go as seguintes:

1. Nos países onde a
discriminação no aces-
so à universidade assen-
ta, em boa parte, nos
bloqueios ao nível do
ensino básico e médio,
a reforma progressista
da universidade, por
contraposição à pro-
posta pelo Banco Mun-

dial, deve dar incentivos à universidade para pro-
mover parcerias ativas, no domínio pedagógico e
científico, com as escolas públicas.7

2.  A universidade pública deve permane-
cer gratuita e aos estudantes das classes tra-
balhadoras devem ser concedidas bolsas de
manutenção e não empréstimos.8  Se não for
controlado, o endividamento dos estudantes
universitários será a prazo uma bomba reló-
gio. Estamos a lançar num mercado de traba-

A QUESTÃO DO ACESSO
NA UNIVERSIDADE
DO SÉCULO XXI

Boaventura de Sousa Santos

Sociólogo, Professor Catedrático da Faculdade de Economia
da Universidade de Coimbra, Diretor do Centro de Estudos Sociais

O artigo aqui apresentado é parte do Livro do professor Boaventura de Sousa Santos,
intitulado Universidade do Século XXI - Para uma reforma democrática e emancipatória

da Universidade e originalmente publicado pela Editora Cortez,
em co-edição com o LPP-UERJ, São Paulo, 2004.

área do acesso, a maior
frustração da última dé-
cada foi que o objectivo
de democratização do
acesso não foi conse-
guido. Na maioria
dos países os fac-
tores de discrimi-
nação, sejam eles a

classe, a raça, sexo ou etnia, continuaram a fazer
do acesso uma mistura de mérito e privilégio. Em
vez de democratização, houve massificação e de-
pois, já no período da alegada pós-massificação,
uma forte segmen-
tação do ensino supe-
rior com práticas de
autêntico dumping so-
cial de diplomas e di-
plomados, sem que
nenhumas medidas
anti-dumping eficazes
tenham sido tomadas.
As universidades dos
segmentos mais altos
poucas iniciativas to-
maram, para além de defenderem os seus crité-
rios de acesso, invocando o facto, muitas vezes
verdadeiro, que as mais persistentes discrimina-
ções ocorrem a montante da universidade, a ní-
vel de educação primária e secundária. É de pre-
ver que a transnacionalização dos serviços de
educação superior agrave o fenômeno da segmen-
tação porque os transnacionaliza. Alguns forne-
cedores estrangeiros dirigem a sua oferta para os
melhores alunos vindos das escolas secundárias

houve massificação
e, depois, uma forte

segmentação
do ensino superior
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lho, cada vez mais incerto, uma população
onerada pela certeza de uma dívida que pode
levar 20 anos a saldar. As bolsas devem ser
concedidas mediante contrapartidas de tra-
balho nas actividades universitárias no
campus ou fora do campus. Por exemplo, es-
tudantes de licenciatura poderiam oferecer
algumas horas semanais em escolas públicas,
como tutores, ajudando alunos com dificul-
dades de aprendizagem

3. Nas sociedades multinacionais e pluri-cul-
turais, onde o racismo, assumido ou não, é um
facto, as discriminações raciais ou étnicas devem
ser confrontadas enquanto tal com programas de
acção afirmativa (cotas e outras medidas) que
devem visar, não só o acesso, como também o
acompanhamento, sobretudo durante os primei-
ros anos onde são por vezes altas as taxas de aban-
dono. Sem dúvida que a discriminação racial ou
étnica ocorre em conjunção com a discriminação
de classe, mas não pode ser reduzida a esta e deve
ser objecto de medidas específicas. Na Índia, a
discriminação de casta é objecto de acção afir-
mativa, apesar de actuar em conjunção com a dis-
criminação de classe  e de sexo. Na África do Sul,
a discrimação racial é objecto de acção afirmati-
va, apesar de  actuar em conjunção com a discri-
minação de classe. A reforma da universidade
deve dar uma centralidade muito específica às
acções contra a discrimação racial. Tal como acon-
tece na Índia e na África do Sul, tais acções de-
vem estar articuladas com medidas em outras es-
feras, como o acesso a empregos públicos e, em
geral, ao mercado de trabalho, vinculando-se ao
projecto do país e dando testemunho dele.

No Brasil, as políticas de acção afirmativa as-
sumem hoje grande destaque e merecem uma re-
ferência especial. Em resposta à crescente pres-
são dos movimentos sociais pela democratização
do acesso ao ensino superior, especialmente do
movimento negro, o Governo Lula lançou no pri-
meiro semestre de 2004 o programa “Universi-
dade para Todos” (ProUni) que preconiza uma
acção afirmativa baseada em critérios raciais e
sócio-econômicos. Dois projectos de lei elabora-
dos pelo Ministério da Educação e já encaminha-
dos ao Congresso Nacional definem o escopo e os
instrumentos dessa nova política de inclusão so-
cial no ensino superior. O primeiro projecto pre-
vê bolsa de estudo  integral para alunos de baixa
renda a conceder pelas próprias instituições pri-
vadas de ensino superior em troca da manuten-
ção de isenções fiscais e previdenciárias já con-
cedidos pelo Estado.9  De acordo com a proposta
do Executivo, as instituições que aderirem ao

programa deverão destinar pelo menos 10% das
suas vagas para estudantes de baixa renda e pro-
fessores da rede pública e educação básica. A se-
gunda proposta legislativa determina que as ins-
tituições públicas federais de educação superior
deverão destinar pelo menos 50% das suas vagas
para estudantes da escolas públicas. Essas vagas,
por sua vez, deverão ser distribuídas de forma a
reflectir a composição étnica de cada unidade da
Federação, cabendo às respectivas instituições de
educação superior fixar o percentual de vagas a
serem preenchidas por estudantes negros e indí-
genas. Em consonância com o princípio de auto-
nomia universitária, o projecto garante latitude
para que cada instituição determine os critérios
de distribuição e de selecção para o preenchimen-
to das vagas reservadas a estudantes de baixa ren-
da e grupos raciais sub-representados no ensino
superior . Estas propostas representam um esfor-
ço meritório no sentido de combater o tradicio-
nal elitismo social da universidade pública, em
parte responsável pela perda de legitimidade so-
cial desta, sendo, por isso, de saudar. Têm, no en-
tanto, enfrentado muita resistência. O debate tem
incidido no tema convencional da contraposição
entre democratização do acesso e a meritocracia
mas também em temas novos, como a do método
da reserva de vagas e as dificuldades em aplicar o
critério racial numa sociedade altamente
miscigenada.10

Algumas das universidades públicas mais
prestigiadas e competitivas como a Universi-
dade de São Paulo (USP), têm resistido à pres-
são social em prol de políticas de acção afir-
mativa, a despeito do acúmulo de provas
quanto ao seu caráter elitista11 e têm propos-
to medidas alternativas de inclusão social que
preservem o critério de mérito para ingresso no
ensino superior.12

4. A avaliação crítica do acesso e, portanto,
dos obstáculos ao acesso – como, de resto a dis-
cussão das áreas de extensão e da ecologia dos
saberes – deve incluir explicitamente o caráter
colonial da universidade moderna. A universida-
de não só participou na exclusão das raças e etnias
ditas inferiores, como teorizou a sua inferiorida-
de que estendeu aos conhecimentos produzi-
dos pelos grupos excluídos em nome da pro-
priedade epistemológica concedida à  c iên-
cia. As tarefas de democratização do aces-
so são, assim, particularmente exigentes por-
que questionam a universidade no seu todo,
não só quem a frequenta, como os conheci-
mentos que são transmitidos a quem as fre-
qüenta.
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Notas

7Em vários países há experiências concretas de cola-
boração entre as universidades e instituições de ensino
médio e básico. Em Portugal, por exemplo, várias fa-
culdades e centros de investigação “adoptam” algumas
instituições para parcerias mais intensas de colabora-
ção pedagógica e de divulgação científica. O Programa
“Ciência Viva” criado em 1996 tem feito um bom
trabalho  de intermediação entre as universidades
e o ensino médio e básico. Ver adiante a secção so-
bre universidade e escola pública.

8Talvez seja mais correcto designar a área do acesso
como acesso/permanência/sucesso, uma vez que o que
está em causa é garantir, não só o acesso, mas também
a permanência e o sucesso dos estudantes oriundo de
classes ou grupos sociais discriminados.

9Os incentivos fiscais concedidos pelo governo fede-
ral às instituições privadas filantrópicas representam
R$ 839,7 milhões ao ano.  Este montante refere-se à
renúncia fiscal. De acordo com a legislação brasileira,
as instituições filantrópicas são isentas do recolhimen-
to da contribuição previdenciária patronal e outros tri-
butos federais. Além dos incentivos fiscais, o ensino su-
perior privado conta neste ano com uma dotação de R$
829 milhões para o programa de Financiamento Estu-
dantil. Desde a sua instituição em 1999, o Fies já bene-
ficiou cerca de 218  mil estudantes  (Folha de São Pau-
lo, 12  04   2004)

10Quanto ao tema do critério racial, o projecto do
governo propõe o critério de auto-declaração

11Um estudo recente revelou, por exemplo, que ape-
nas uma rua, a Bela Cintra, localizada na região aflu-
ente dos Jardins, concentra mais ingressantes no ves-
tibular da USP de 2004 do que 74 bairros periféricos da
zona sul. Os bairros da elite de São Paulo, que represen-
tam 19,5% da população total do município, respon-
dem por 70,3% dos ingressantes da USP, enquanto que
os bairros periféricos, que concentram 80,5% da popu-
lação, ocupam apenas 29,7%das vagas da universida-
de (Folha de S. Paulo, 30  5  2004). O estudo foi reali-
zado pelo Núcleo de Apoio a Estudos da Graduação
(Naeg),  vinculado ao Instituto de Matemática e
Estatística da USP. Os resultados completos estão
disponíveis na página do Naeg
(www.naeg.prg.usp.br)

12É o caso da USP que, em vez de facilitar o aces-
so, se propõe “reforçar a competitividade dos jo-
vens pobres”. Para isso, está  abrindo cursos prepa-
ratórios para o vestibular destinados a alunos de
escolas públicas e expandindo a isenção da taxa de
inscrição no vestibular para alunos com carências
econômicas (Folha de S. Paulo, 30/5/2004).

Observação:

Mantivemos, nesta
edição, a numeração

apresentada na publica-
ção original e integral do

livro do professor
Boaventura dos Santos.

pontodevista



ADVIR Nº 19 • Setembro de 2005 • 10

UM COMPROMISSO
ÉTICO DOS BRASILEIROS:
A SUPERAÇÃO DO RACISMO

últimos anos, algu-
mas conquistas do
Movimento Negro
vêm sendo con-
cretizadas no Bra-
sil. Atualmente,
existem pelo me-
nos quinze univer-
sidades públicas

em que as cotas para a população negra foram
implementadas ou estão em fase de
implementação, juntamente com medidas de per-
manência. A Secretaria do Ensino Superior (SESu/
MEC) e a Secretaria de Educação Continuada, Al-
fabetização e Diversidade (SECAD/MEC) lançarão,
ainda no mês de março, um edital voltado para
políticas de perma-
nência, publicações,
pesquisas e formação
de professores na pers-
pectiva das ações afir-
mativas que deverão
ser realizados pelos
Núcleos de Estudos
A f r o - b r a s i l e i r o s
(NEAB´S), os quais há
anos existem no inte-
rior de várias Institui-
ções de Educação Superior, muito deles, sem o
devido reconhecimento da comunidade acadêmi-
ca.  Além disso, assistimos a inserção no texto do
anteprojeto da reforma universitária, de uma se-
ção que trata exclusivamente das ações afirmati-
vas para negro(as) e alunos(as) oriundos de esco-
las públicas como medidas de democratização do

acesso, uma tarefa legítima e urgente da universi-
dade pública. A partir de 2003, passou a vigo-
rar a lei 10.639, que torna obrigatório o ensi-
no de história da África e da cultura afro-bra-
sileira nos currículos das escolas da educa-
ção básica e em 2004 foram aprovadas no CNE
as respectivas diretrizes curriculares que ins-
truem as escolas na implementação da lei.

No entanto, estas conquistas não ficam isentas
das deturpações e manipulações ideológicas da
mídia e até mesmo de setores do poder público,
que tentam retirar o mérito e a seriedade das po-
líticas de ações afirmativas. Algumas, inclusive,
de suposto teor acadêmico, resultam em pesqui-
sas realizadas de forma silenciosa, veiculada em

setores da mídia já co-
nhecidos pelo seu con-
servadorismo e tendo à
frente grupo de intelec-
tuais que nunca se
comprometeram poli-
ticamente com a luta
pela superação das
desigualdades raciais
e/ou que não têm
acúmulo teórico para
discutir tal assunto.

O drama racial da população negra brasileira
vai além das estatísticas. Não é preciso grandes
dados estatísticos para compreender (e ver!) que
negros e brancos nunca estiveram em pé de igual-
dade nos diversos setores do Brasil: mercado de
trabalho, atendimento à saúde, educação superi-
or, cargos políticos, etc. Em todos os setores da

Nilma Lino Gomes

Doutora em Antropologia Social, professora da Faculdade de Educação da UFMG,
coordenadora do Programa Ações Afirmativas na UFMG e presidenta da Associação Brasileira

de Pesquisadores Negros (gestão 2004-2006).

Emir Sader

 Sociólogo, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)
e coordenador do Laboratório de Políticas Públicas da Uerj.

O drama racial
da população negra
brasileira vai além

das estatísticas.
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sociedade em que há a constatação de um quadro
alarmante de desigualdade e miséria, existe uma
representação significativa da população negra e
onde há mais riqueza, temos uma representação
significativa de brancos. Isso constata o que al-
guns estudiosos do tema já afirmaram: a pobreza
e a riqueza no Brasil têm cor.  Além de en-
raizada na lógica do capital, tal situação está
alicerçada em um processo mais longínquo e
profundo de dominação e racismo, que preci-
sa ser superado. Essa constatação por si só
nos revela que precisamos tanto de compro-
vação estatística e análises sérias quanto de
senso de justiça, ética e compromisso social
com a construção da igualdade racial e social.

Mas, como a sociedade brasileira vê a si mesma e o
outro sob as lentes do mito da democracia racial, pre-
cisaremos ainda de muitas pesquisas sérias e de qua-
lidade, acompanhadas de um debate público, não
só para analisar e compreender a nossa realidade
racial como, também, para pensar formas e es-
tratégias de transformação da mesma.

Como a educação superior tem sido o prin-
cipal foco das críticas e até mesmo de algu-
mas pesquisas tendenciosas – as quais cami-
nham lado a lado com os trabalhos de quali-
dade já produzidos -  seria importante
relembrarmos  alguns dados oficiais recentes.
Os dados sobre o percentual de estudantes da
educação superior por raça/cor, levantados
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
apontam que a cor da população da educação
superior é bastante diferente da cor da popu-
lação brasileira como um todo. Uma análise
da série histórica 2000-2003, utilizando in-
formações do Questionário Socioeconômico
do Exame Nacional de Cursos e os dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), mostra que, em 2003, os brancos re-
presentavam 52% dos brasileiros. Já a popu-
lação branca na educação superior era de
72,9%, o que significa mais de 20% de bran-
cos nas Instituições de Educação Superior
(IES) do que na população geral.  A mesma
pesquisa aponta que, apesar de um aumento
paulatino da população negra (preta e parda)

no  campus ,  esta ainda não pode ser vista
como uma mudança radical do acesso. Quan-
do se comparam os percentuais históricos de
estudantes brancos, negros e  p a r d o s  n o
campus  com os percentuais da população
do IBGE percebe-se que permanece bastan-
te grande a diferença entre ambos e que há
um longo caminho a ser tri lhado até que
se alcance a  paridade destas  representa-
ções. Os números mostram ainda que com
o crescimento médio anual  da população
de negros e pardos no campus  de aproxi-
m a d a m e n t e  0 , 4 %  e  d e  p a r d o s  d e  1 , 2 % ,
mantidos os níveis atuais de crescimento
da representação percentual da população
n o  c a m p u s ,  a  p a r i d a d e  s ó  p o d e r á  s e r
alcançada daqui a 20 anos.

Diante disso, o que faremos então? Espera-
remos “deitados em berço esplêndido”  um
movimento “natural” de construção da igual-
dade racial e de superação do mito da demo-
cracia racial no Brasil e na educação superi-
or? Sabemos que nada há de natural no racis-
mo e na desigualdade. Existe, sim, uma cons-
trução histórica, política e cultural que tende
a ser mantida pelas elites e pela globalização
da miséria, caso não façamos algo rápido, efe-
tivo e sério para a superação desse quadro.
Esta é uma exigência que atravessa  de ponta
a ponta a diáspora africana, da qual o Brasil é
um país exemplar devido a marcante presen-
ça negra na sua constituição e formação his-
tórica, política e cultural.

Todos estamos desafiados a superar o ci-
nismo racial e a reconhecer a dívida histó-
rica para com a população negra brasilei-
ra. E a universidade pública é uma das ins-
tituições em que essa dívida se torna ain-
da mais reveladora ao constatarmos a pou-
ca presença negra no seu interior,  sobre-
tudo, nos cursos considerados de elite. Ao
saldarmos essa  dívida,  assist iremos uma
mudança positiva na vida de toda a popu-
l a ç ã o  b r a s i l e i r a  d e  q u a l q u e r  c o r ,  r a ç a ,
sexo ou idade, pois a questão racial é uma
realidade vivida por todos nós. Nesse sen-
tido, a superação do racismo deveria ser um
compromisso ético de todo cidadão brasileiro.
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em diversas regiões do país praticaram a re-
serva de vagas para negros em seus processos
de seleção de novos estudantes.

Além da modalidade reserva de vagas para ne-
gros, há também outras medidas inclusivas, polí-
ticas de democratização do acesso ao ensino su-
perior (através da utilização de critérios sociais
combinados aos processos de seleção tradicio-
nal) sendo praticadas por algumas instituições.
Podemos citar aqui: (i) universidades que prati-
cam a reserva de vagas para estudantes oriundos
do sistema público de ensino - caso da Universi-
dade de Pernambuco (UPE), cuja política não faz
referências raciais; (ii) universidades que têm
políticas de ingresso específicas para indígenas,
casos da Universidade Federal do Tocantins
(UFT), e do Vestibular dos Povos Indígenas do
Paraná, que reúne seis universidades estaduais e
também a Universidade Federal do Paraná

(UFPR); e (iii) políticas
de acesso de caráter
regional, caso da Uni-
versidade do Estado do
Amazonas (UEA, que
reserva 80% de suas
vagas para pessoas que
tenham cursado as três
séries do ensino médio
em instituições públi-
cas ou privadas no es-
tado do Amazonas), e

cujos estudos para implementação começam a ser
efetuados pela recentemente criada Fundação
Universidade Federal do Vale do São Francisco
(UNIVASF). Especificamente para fortalecer as
possibilidades de ingresso para negros, há tam-
bém uma outra fórmula que foi utilizada pela Uni-
versidade Estadual de Campinas (UNICAMP), de
concessão de pontos extras no vestibular para
candidatos auto-declarados pretos e pardos –

RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS
EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Renato Emerson dos Santos

Professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Formação de Professores - FFP/Uerj
Coordenador do Programa Políticas da Cor do Laboratório de Políticas Públicas - LPP/Uerj

cena do debate sobre as desigualdades
sócio-educacionais no Brasil do início
do século XXI é marcada, dentre ou-
tras, pela emergência da polêmica
acerca da reserva de vagas no ensi-
no superior, vulgarmente chamada
de política de cotas. Diferentes re-
cortes sociais são evocados e dis-
cutidos, em sua pertinência e seus
possíveis desdobramentos: (i) o
corte racial, (ii) o corte pela ren-
da, (iii) o corte pela natureza do
sistema de ensino – público ou
privado -, e (iv) cortes apon-
tando outras situações de
desfavorecimento em nosso
tecido social - deficiência,

etnia indígena e até mesmo de origem regio-
nal são matizes que vêm dando lugar à
implementação de
reserva das vagas já
existentes ou à cria-
ção de vagas adicio-
nais em diversas uni-
versidades públicas
de nosso país.

A modalidade mais
polêmica neste debate
– e, podemos dizer, a
maior impulsionadora
dele – é a reserva de
vagas para negros. Desde o início do ano de 2003,
quando a Uerj, a UENF e a Uneb começaram –
partindo de distintos processos decisórios - a
implementação de suas experiências, esta polí-
tica vem sendo discutida em todas as univer-
sidades e fóruns públicos sobre o ensino su-
perior, e sendo adotada em uma série de uni-
versidades públicas. No primeiro semestre
deste ano de 2005, 12 universidades públicas

Além da modalidade
reserva de vagas para
negros, há também

outras medidas
inclusivas

UM OLHAR SOBRE A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA

po
nt

od
ev

is
ta



ADVIR Nº 19 • Setembro de 2005 • 13

além daqueles oriundos do sistema público de
ensino básico. Ou seja, a discussão se pluraliza,
ganha em publicização e multiplicidade de pro-
postas.

Além das arenas e fóruns decisórios das uni-
versidades, este debate vem também ganhando
espaços junto aos poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário. Tramitam no Congresso Nacional di-
versos projetos de lei onde a reserva de vagas para
negros em universidades públicas figura como
medida principal ou integrante de pacotes mais
amplos de políticas que, fazendo coro às experi-
ências de outros países, vêm sendo chamadas de
ações afirmativas – nossa primeira incursão,
de caráter superficial, já identificou oito proje-
tos, de diferentes origens regionais e filiações par-
tidárias. Dentre estes projetos, destaca-se o An-
teprojeto de Lei que trata da Reforma do Ensino
Superior, um texto do Governo Federal através
do Ministério da Educação. O Judiciário também
vem sendo chamado a se posicionar diante das
experiências em curso, que em alguns casos fo-
ram objeto de contestação judicial, em esfera es-
tadual e também junto ao Supremo Tribunal Fe-
deral, a mais suprema corte jurídica do país. Po-
demos apontar taxativamente na atualidade o des-
locamento do debate sobre a reserva de vagas, e para
negros em particular, para o campo jurídico.

Mesmo apesar da multiplicação de arenas e de
iniciativas em torno do debate, e do surgimento
de novas iniciativas, não há, ainda, um marco
regulatório único para tal política, o que permi-
te/condiciona uma diversidade de experiências
isoladas e pontuais por parte de universidades
que, num ambiente marcado por uma baixa cir-
culação de informações e compartilhamento de
experiências, criam seus próprios modelos.

Atualmente, as universidades que praticam a
reserva de vagas para negros encontram-se em
diferentes estágios e com distintos acúmulos e des-
dobramentos em suas experiências. Políticas de
permanência, acompanhamento, avaliação da
implementação, divulgação e relação com o sis-
tema básico de ensino, trâmites jurídicos, entre
outros, são temas em que cada instituição vem cons-
truindo caminhos próprios, aspectos em que umas
já possuem significativos acúmulos e avanços en-
quanto que outras apenas começam a
problematizar. Pretendemos aqui, lançar um
olhar panorâmico sobre esta diversidade de
experiências2 .

Diversidade de experiências

A multiplicidade de situações experimen-
tadas pelas universidades que até o momento
adotaram a reserva de vagas para negros, e a

diversidade das fórmulas que vem sendo cri-
adas para enfrentar os desafios que se apre-
sentam não se deve somente à pouca troca de
experiências, mas também às diferenças dos
momentos de implantação em que se encon-
tram, de que podemos apontar 3 grupos:

- Universidades com reserva implementada e
com alunos estudando desde 2003 – aqui temos
a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj),
Universidade Estadual do Norte Fluminense
(UENF) e a Universidade do Estado da Bahia
(Uneb),

- Universidades com reserva implementada e
com alunos estudando desde 2004 – aqui temos
a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul
(UEMS) e a Universidade de Brasília (UnB);

- Universidades com reserva implementada a
partir de 2005, que no primeiro semestre deste
ano tiveram o primeiro ingresso de estudantes
através da reserva de vagas – e, neste grupo te-
mos a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), a
Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Uni-
versidade Federal de São Paulo (UNIFESP), A Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA), a Universi-
dade Estadual de Londrina (UEL), a Universidade
Estadual de Minas Gerais (UEMG) e a Universida-
de Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).

Tais políticas foram decididas de distintas for-
mas. Na maioria delas, a decisão foi tomada atra-
vés de debates na comunidade acadêmica e deli-
beração em Conselho da própria universidade –
esta foi a via nos casos da Uneb, UnB, UFAL,
UNIFESP, UFPR, UEL e UFBA. Já há também ou-
tras universidades que ainda não implantaram,
mas que já decidiram através de suas instâncias
pela reserva de vagas para negros, casos da Uni-
versidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT,
que tem o primeiro ingresso com cotas previsto
para o semestre de 2005/2) e Universidade Fe-
deral de Juiz de Fora (UFJF, com previsão de in-
gresso com cotas para 2006/1). Nas 5 outras uni-
versidades citadas (Uerj, UENF, UEMS, UEMG e
UNIMONTES), a decisão de implementação foi toma-
da pelas Assembléias Legislativas com a aprovação
dos Governos Estaduais.

Ou seja, em 3 unidades da federação o poder
público – nas esferas do Executivo e do Legislativo
-, politicamente julgou correto, importante e con-
veniente adotar a reserva de vagas para negros
nas universidades públicas estaduais. Além de um
questionamento no plano jurídico acerca da com-
petência da esfera estadual para arbitrar sobre
tal matéria, o que na verdade é um questionamen-
to ao ordenamento jurídico do nosso pacto fede-
rativo, tal via também é freqüentemente argüida
sobre os limites e os imperativos da autonomia
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universitária, que é confrontada então aos limi-
tes e imperativos de nossa democracia represen-
tativa - afinal, as esferas decisórias mobilizadas
são aquelas que representam os anseios majori-
tários da nossa sociedade. Cabe salientar que os
três estados onde o poder público arbitrou pela
instituição da reserva de vagas para negros têm
seus governos dirigidos por mandatários de dis-
tintas filiações partidárias, o que mostra que esta
pauta vem encontrando acolhida em diversos
matizes ideológicos e partidários, a despeito de
toda resistência que ainda caracteriza o debate
público.

A não matização ideológica deste avanço na
luta do anti-racismo configurado nos programas
de reserva de vagas para negros em universida-
des públicas aponta, na verdade, para uma carac-
terística marcante na maioria dos processos: a
negociação e a compatibilização da luta contra as
desigualdades raciais com outras bandeiras. Isto
condiciona - na maioria das universidades que
vem adotando tais políticas - a inserção de outros
cortes na definição dos potenciais beneficiários,
ampliando os grupos sociais contemplados neste
processo de democratização do ensino superior
potencializado pelo protagonismo do Movimen-
to Negro. Diversos sistemas surgem, somando ou
inter-relacionando cotas raciais, cotas para estu-
dantes oriundos do ensino público, critérios de
renda e outras minorias, como portadores de de-
ficiência e indígenas. Esta nuance merece algu-
mas pontuações:

- O modelo predominante atualmente no deba-
te, aplicado em quatro das doze universidades que
tiveram a reserva para negros no início de 2005,
e que também aparece no texto do ante-projeto
de lei da Reforma do Ensino Superior, é aquele
onde é praticada a reserva para estudantes oriun-
dos de escolas públicas, com destaque dentro
destas, de um percentual pré-estabelecido para
negros. Os percentuais variam, sendo na Uerj e
na UENF 45% com 20% para negros, e também
5% especificados para deficientes e indígenas; na
UFBA 43%, sendo 36% para negros (que
corresponde a 85% do total de 43%, mesma pro-
porção da representatividade da população ne-
gra no estado da Bahia); e na UEL, 40%, sendo
20% para negros;

- Em outras quatro, é praticada a reserva ape-
nas para negros oriundos de escolas públicas (sen-
do que em uma delas, a UNIFESP, as vagas reser-
vadas são para negros e indígenas). Os percentuais
também variam, sendo na Uneb 40% (o que vale
lá  também para a pós-graduacão); na UFAL 20%
(sendo 12,5% para mulheres e 7,5% para homens,
respectivamente 60% e 40%, mesma proporção
da representatividade dos gêneros na população

alagoana); na UNIFESP 10% (mas que são vagas
adicionais, ou seja, não interferem nas vagas já
oferecidas pela instituição no vestibular tradici-
onal); e na UEMS 20%;

- Em três, há a reserva para negros e para estu-
dantes oriundos de escolas públicas, mas esta exi-
gência de trajetória escolar, diferentemente dos
casos da Uerj, UENF, UFBA e UEL, não se aplica
aos negros – ou seja, os beneficiários negros tam-
bém podem ser oriundos do ensino privado. São
os casos da UFPR, UEMG e UNIMONTES, todas
com proporção de vagas reservadas para estes
grupos na ordem de 20%+20%;

- Cabe ainda registrar que diversas destas insti-
tuições, assim como as já mencionadas Uerj,
UENF e UNIFESP, dispensam atenção específica
na forma de reserva de vagas ao ingresso de defi-
cientes (UFPR, UEMG e UNIMONTES) e indígenas
(UEMS, UFBA, UFPR, UnB, UEMG, UNIMONTES).
A UFBA, além disso, também disponibiliza vagas
específicas para habitantes de Comunidades Re-
manescentes de Quilombos;

- O critério racial é combinado também com
critérios de renda em quatro das doze universi-
dades. Em oito, não há balizamentos de renda ori-
entando a definição dos beneficiários das cotas
raciais para negros;

Há também uma grande variação nos critérios
e procedimentos de definição dos beneficiários,
tanto nas cotas raciais para negros, quanto nas
cotas para estudantes oriundos do sistema públi-
co de ensino, e também na definição dos patama-
res de renda que definem a carência econômica
quando esta é um balizador. No caso das cotas
para negros, há uma tendência a se assumir o
mesmo critério adotado pelo IBGE, órgão respon-
sável pela geração de dados oficiais que constitu-
em a principal referência na fundamentação das
políticas públicas em nosso país, de que negros
são aqueles classificados como pretos e pardos,
dentro de uma categorização que ainda conta com
brancos, amarelos e indígenas.

A variação principal está no procedimento de
identificação, onde há o predomínio do uso da
autodeclaração - Uerj, UENF, Uneb, UFAL, UFBA,
UEL, UEMG e UNIMONTES adotam tal procedi-
mento sem averiguação posterior. As outras uni-
versidades adotam algum tipo de averigüação
fenotípica, através de fotos que são avaliadas por
comissões (UnB, UEMS), ou diretamente através
de entrevistas com estas comissões (UNIFESP,
UFPR). É curioso que ambos os procedimentos,
quando “inaugurados”, foram alvos de severas
críticas. A autodeclaração, quando empregada
pela Uerj no vestibular de 2003, sofreu duros ata-
ques e uma campanha contrária na mídia, tendo a
fraude – candidatos socialmente reconhecidos

po
nt

od
ev

is
ta



ADVIR Nº 19 • Setembro de 2005 • 15

como brancos dentro do padrão de relações raci-
ais brasileiro se declarando pardos ou pretos para
disputar as vagas reservadas aos negros – como
argumento central. Alguns órgãos de imprensa
chegaram a percorrer e exibir imagens de corre-
dores e salas de aula da universidade aludindo a
uma pretensa ausência de negros, e com isso ates-
tando a ineficácia da política de cotas. O uso das
fotos, quando efetuado pela UnB, tampouco pas-
sou incólume – mesmo este procedimento já ten-
do sido também utilizado um semestre antes pela
UEMS. Apesar de ser uma forma de evitar exata-
mente aquela situação por muitos considerada
fraudulenta, garantindo que apenas candidatos
considerados negros dentro do padrão de rela-
ções raciais brasileiro (e aí, o que vale não é sua
ascendência familiar ou sua bagagem genética,
mas um conjunto de traços fenotípicos mobiliza-
do sobretudo nas situações de interação social
onde se pratica a discriminação racial, que são a
cor da pele, o cabelo, feições faciais, etc.), diver-
sos argumentos foram mobilizados vorazmente
contra o uso de fotos e da criação de comissões
para a definição de beneficiários da reserva de
vagas para negros: a idéia de que se estava crian-
do um “tribunal racial”, a idéia de que se estava
privando o direito de autodenominação,
autofiliação e a liberdade individual de definir os
pertencimentos – o que remete à dimensão dos
códigos culturais associados à idéia de raça en-
quanto fato mediador e regulador das relações
sociais, presente nas interações entre os mem-
bros da sociedade. Na verdade, as críticas tanto à
autodeclaração quanto ao uso de fotos e criação de
comissões eram, em sua maioria, ancoradas numa
crítica de fundo às próprias cotas raciais para ne-
gros, ou seja, a maioria dos componentes do
coro não critica o procedimento em si, mas a
natureza da política.

A multiplicidade de critérios para a definição
dos beneficiários da reserva de vagas não se res-
tringe às cotas para negros, ela aparece também
nas políticas voltadas para estudantes oriundos
do sistema público e na definição dos cortes de
renda. Nos sistemas voltados para (ou, que
combinadamente contemplam) a trajetória esco-
lar do aluno, há grande variação em relação ao
tempo exigido de permanência em escolas públi-
cas: a maioria das universidades exige que o alu-
no tenha cursado todo o Ensino Médio – casos da
Uerj, UENF, Uneb, UFAL, UEMS e UNIFESP -, a
UFBA exige, além do Ensino Médio que o aluno
tenha cursado pelo menos um ano do Ensino Fun-
damental em escola pública, a UEL exige o Ensino
Médio e as quatro últimas séries do Ensino Fun-
damental, e a UFPR exige todo o Ensino Básico (a
exemplo de como foram a Uerj e a UENF no vesti-

bular de 2003).
A utilização do corte de renda introduz a pauta

da pobreza (que, enquanto paradigma da cons-
trução de políticas públicas na área social, foi bas-
tante fortalecida nos anos 90), criando a catego-
ria “carentes” como beneficiários preferenciais.
O patamar de renda que configura a carência é
onde as variações aparecem abruptas: na UEMG
e na UNIMONTES, o patamar é de meio salário
mínimo de renda per capita é de ½ salário míni-
mo; na Uerj e na UENF, o patamar é de R$520,00
de renda per capita – ou seja, a renda per capita
que habilita um candidato a concorrer às vagas
reservadas na Uerj e na UENF é quase a renda
familiar máxima (e, provavelmente, a renda fa-
miliar real de muitos) que habilita um candidato
na UEMG e na UNIMONTES, variação numa pro-
porção que ultrapassa as desigualdades regionais
de renda e de custo de vida.

Os novos desafios: Permanência,
Acompanhamento e Avaliação
O ingresso dos estudantes beneficiados pela re-

serva de vagas vem provocando, em quase todas
as instituições que vêm adotando a política, algu-
mas transformações no seu cotidiano. A primeira
idéia que emerge quando se pensa no ingresso de
estudantes cotistas é a de que vão entrar na uni-
versidade alunos com um perfil radicalmente dis-
tinto daquele que a ocupava, um perfil de alunos
que ela não tinha. Isto, no caso da Uerj por exem-
plo, é uma “meia-verdade”: portanto, uma “meia-
inverdade” também! Como? A universidade já ti-
nha, em considerável quantidade, alunos de bai-
xa renda, oriundos do sistema de ensino público.
Há duas diferenças então: primeiro, até aquele
momento, estes alunos se concentravam nos cha-
mados cursos de “baixo prestígio social”, aqueles
cujo vestibular é menos concorrido e que proje-
tam, no futuro, menores salários médios3 ; segun-
do, a entrada destes alunos agora é marcada por
um traço diferenciador no seu processo de aces-
so, o que permite tanto a sua estigmatização quan-
to a politização de sua presença e a produção de
processos de transformação institucional a par-
tir disto, possibilitando a construção de uma po-
lítica diferencialista que caracterizaria uma ação
afirmativa.

A construção de uma política efetivamente
diferencialista requer, portanto, a valorização de
um paradigma, que se estenderia para outros mo-
mentos de construção da trajetória acadêmica
dos alunos ingressantes pela reserva de vagas, e
que não se restringisse ao diferencialismo no in-
gresso. Isto envolveria, por exemplo, não conce-
ber políticas de permanência como políticas de
retenção (reduzindo as taxas de evasão, o que é,
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evidente e corretamente, a preocupação primei-
ra destas políticas), mas como instrumento privi-
legiado para a qualificação da formação e da in-
serção dos alunos.

O que se observa por enquanto, todavia, é ain-
da a insipiência e a fragilidade das ações de per-
manência, quase sempre isoladas, pontuais, e na
sua maioria confundidas e/ou diluídas nas políti-
cas tradicionais de assistência estudantil. Isto
vem desmentindo, pelo menos no tocante a este
ponto da pauta das ações afirmativas, a idéia sem-
pre proferida em tom acusatório de que tais polí-
ticas são fruto de importação ou imitação de mo-
delos dos EUA. Com efeito, não registramos ne-
nhum convênio institucional de cooperação en-
tre universidades que estão implementando a re-
serva de vagas para negros e universidades nor-
te-americanas4 , somente relações e inserções in-
ternacionais de grupos de pesquisa, mas isto tam-
bém deve ser relativizado pelo fato de que, na
maioria das universidades observadas, os grupos
e os pesquisadores com acúmulo na discussão
sobre relações raciais e ações afirmativas não es-
tão nos postos chave de definição sobre estas po-
líticas. Em algumas isto ocorre, ou há um
assessoramento constante, de forma que tal
acúmulo seja revertido num fortalecimento da po-
lítica. O caso da UFBA, onde há o assessoramento
do CEAO (Centro de Estudos Afro-Orientais), é fla-
grante disso, e se materializa num conjunto de
propostas de permanência (está prevista a revi-
são da grade de horários para melhor atendimen-
to aos alunos que necessitam trabalhar;
implementação de um programa de tutoria soci-
al, reforço escolar e acompanhamento acadêmi-
co para os estudantes do regime de cotas; ampli-
ação do programa de apoio estudantil) onde apa-
rece a influência da experiência do projeto “A Cor
da Bahia”, um projeto de permanência de estu-
dantes negros executado pelo Centro entre 2002
e 2004 com recursos do Concurso Cor no Ensino
Superior, promovido pelo Programa Políticas da
Cor. Dentre as 12 instituições que foram consul-
tadas, apenas a Uerj, a UFBA, a UnB e a UNIFESP
apresentaram programas estruturados para a per-
manência dos estudantes cotistas, sendo que na
última o programa ainda se mostra insipiente pela
dependência de aportes de recursos – há que se
lembrar, evidentemente, que na UNIFESP e na
UFBA, está agora se completando o primeiro semes-
tre com ingresso de estudantes pela reserva de vagas.

A resposta mais freqüente em relação às ações
de permanência em nossas consultas era de que
havia a preocupação e estudos começavam a ser
feitos para subsidiar a definição de programas. A
tônica é, portanto, a criação a partir das deman-
das que se apresentam e, neste sentido, as ques-

tões econômicas dos alunos são as que urgem e
assumem o primeiro plano dos programas que
vem se desenhando. Com isto, a tendência dos
programas de permanência é de trabalhar com a
categoria “carente”, de acordo com o corte só-
cio-econômico, e isto define algumas marcas na
construção desta política. Primeiramente, a
desracialização das políticas de permanência,
com a emergência da categoria “carente” como
base para definição do grupo beneficiário, define
uma política de cunho assistencialista e de base
universalista, e assim impede a possibilidade de
construção de uma política diferencialista que
caracterizaria uma ação afirmativa. Este tom in-
fluencia os tipos de fortalecimento centrais nas
políticas de permanência que vêm sendo cunha-
das: fortalecimento econômico, através das bol-
sas; fortalecimento instrumental e acadêmico,
através das disciplinas complementares e ativi-
dades extra-curriculares.

Impede-se desta forma, a possibilidade de um
trabalho de conscientização política dos alunos
acerca dos processos de exclusão social que ge-
ram a própria política que os beneficiou, e são
silenciadas as possibilidades de reconstrução das
estruturas de saberes que compõem a universi-
dade. Mudanças curriculares, incorporação de
novas temáticas através da valorização das ex-
periências históricas e sociais dos grupos que in-
gressam através das cotas, tudo isso é suprimido
pela adoção da categoria carente, pois esta traba-
lha com a idéia de que a renda é uma variável
social independente, e não atrelada a mecanis-
mos de exclusão baseados em outros princípios
de diferenciação e hierarquização, como a raça.
Desconstrói-se, desta maneira – ou, melhor colo-
cando, restringe-se a iniciativas pontuais e loca-
lizadas – a possibilidade de construção de uma
política de ação afirmativa, enquanto política
diferencialista que evoca necessariamente a
transformação da instituição. Outro aspecto
crucial também, é que pouco se atenta para o fato
de que as desigualdades raciais, que são o fato
gerador das ações afirmativas, se reproduzem na
trajetória acadêmica através de barreiras e mo-
mentos de competição onde o fortalecimento de-
sigual define quem avança e quem fica retido.
Neste sentido, ainda são tímidas e provocam
fortes reações as propostas, por exemplo, de
introdução de critérios sociais no acesso às
bolsas de iniciação científica,  que são,
sabidamente, um forte fator de influência no
ingresso em programas de pós-graduação.

Exceções a esta tendência geral, entretanto,
aparecem. Na UFAL, como parte do Programa de
Ações Afirmativas, já está sendo trabalhada a in-
clusão da disciplina História da África no quadro

po
nt

od
ev

is
ta



ADVIR Nº 19 • Setembro de 2005 • 17

das obrigatórias e não eletivas no Curso de Histó-
ria, e os programas de apoio acadêmico (bolsas
de estudos, bolsas de apoio para estudos de lín-
guas nas Casas de Cultura, de Trabalho e/ou bol-
sas de iniciação cientifica; residência universitá-
ria; vale transporte, restaurante universitário,
assistência saúde e tutoria) para os oriundos do
programa serão avaliados a cada dois anos, vi-
sando aprimorar a inserção e desempenho aca-
dêmico dos alunos/alunas. Incorporando outra
preocupação, a UFPR associou a organização de
um serviço de orientação e encaminhamento de
vítimas de discriminação racial – próximo a isto,
a Uerj contava, no seu primeiro ano de implemen-
tação, com um serviço de Ouvidoria. A UEMS, alar-
gando o escopo, promove todo início de semes-
tre um trabalho de formação para a comunidade
acadêmica, prioritariamente voltado para os pro-
fessores (visando reduzir as resistências conside-
radas fortes neste grupo), intitulado “Ações Afir-
mativas na Universidade”, sempre com a partici-
pação de especialistas de outras universidades.

O programa de permanência mais estruturado
até o momento, no entanto, é o da Uerj, chamado
PROINICIAR (inicialmente chamado PAE, Progra-
ma de Apoio ao Estudante). O Programa se estru-
tura em três eixos, o Eixo das Disciplinas Instru-
mentais, o Eixo das Oficinas e o Eixo Cultural, e se
baseia na implementação de ações pelas coorde-
nações dos cursos (com exceção do Eixo Cultu-
ral), o que capilariza pela instituição a discussão
e a preocupação com a permanência, e acaba por
concebê-la como a qualificação da formação dos
estudantes ingressantes pela reserva de vagas. O
Programa conta também com 1.300 bolsas financi-
adas pela FAPERJ (Fundação Carlos Chagas Filho de
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro),
que beneficiam estudantes cotistas no seu primei-
ro ano de curso.

Uma oportunidade de reversão do quadro de
isolamento destas experiências de permanências
é a iniciativa “Brasil AfroAtitude” (Programa In-
tegrado de Ações Afirmativas para Negros), uma
parceria entre o Programa Nacional de DST/AIDS
do Ministério da Saúde e Universidades que pos-
suam programas de ações afirmativas para negros
– integram este programa a Uerj, Uneb, UnB,
UEMS, UFAL, UNIFESP, UFPR, UEL, UFBA e
UEMG. O Programa, que conta com a participa-
ção das Secretarias Especiais de Direitos Huma-
nos (SEDH) e de Políticas de Promoção da Igual-
dade Racial (SEPPIR) da Presidência da Repúbli-
ca, além do Ministério da Educação, concede 50
bolsas para cada universidade, mas, fundamen-

talmente, acaba por se constituir num fórum onde
os responsáveis pelas políticas de permanência
destas universidades se reúnem, criando uma
possibilidade de troca de experiências.

No tocante à avaliação e acompanhamento,
muito ainda há que se avançar e compartilhar.
Em apenas quatro das doze universidades con-
sultadas identificamos iniciativas de acompanha-
mento estruturadas. Mesmo assim, em todas elas,
o foco prioritário do acompanhamento está colo-
cado sobre o desempenho acadêmico dos alunos,
o que remonta a uma cultura avaliativa educaci-
onal no Brasil onde, sobretudo os fracassos, são
atribuídos a eles, e pouco se analisa o comporta-
mento das instituições5 . Neste sentido, o grande
subsídio que permitirá avaliar os potenciais im-
pactos positivos ou negativos desta política, é
uma comparação entre (i) estudantes não
ingressantes através da reserva de vagas, (ii) es-
tudantes ingressantes através da reserva de va-
gas sem um bom programa de permanência e (iii)
estudantes ingressantes através da reserva de va-
gas apoiados por um bom programa de per-
manência. A simples comparação entre estu-
dantes ingressantes através da reserva com
estudantes ingressantes pelo sistema tradici-
onal não fornece elementos suficientes para a
avaliação do alcance real desta política.

Para não concluir
A política de reserva de vagas para negros em

instituições públicas de ensino superior no Brasil
está apenas começando. Enquanto modalidade in-
tegrante de um conjunto de medidas chamadas
de Ações Afirmativas, ela tem o mérito de pautar
de forma inequívoca o debate e ao mesmo tempo
impulsionar outras políticas. Entretanto, a ausên-
cia, no caso brasileiro, de marcos regulatórios ou
mesmo indicativos, configurando modelos, e a
inexistência de fóruns institucionais de comparti-
lhamento de experiências, vem potencializando
o impacto das resistências institucionais que re-
tardam o avanço e o aperfeiçoamento destas po-
líticas, num ambiente marcado pela pulverização
de formatos e pelo não aproveitamento de conhe-
cimentos acumulados nas experiências em cur-
so. Fortalecer intercâmbios institucionais, estru-
turas formais de cooperação e compartilhamento
de experiências é, sem dúvida, o principal passo
a ser dado no momento atual, e é o que vai permi-
tir a publicização  dos caminhos para a superação
das (grandes) dificuldades encontradas.
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Notas

1 O autor agradece à crucial colaboração da Equipe PPCOR
na coleta e sistematização de informações, nas pessoas das
assistentes de pesquisa Andréia Gomes da Cruz, Fabíola do
Nascimento Camilo e da bolsista Rachel Cabral.

2 Os dados e as informações que se seguem foram
coletados sistematicamente através de consultas às
universidades feitas entre janeiro e abril de 2005.
Foram encaminhados questionários: (i) às comissões,
grupos ou entidades responsáveis pela implementação
da política de cotas ou programas de ações afirmati-
vas, nas universidades que constituíram entes espe-
cíficos para este fim; (ii) às Pró ou Sub-Reitorias, no
caso daquelas que não criaram entes específicos para
este fim; (iii) às comissões ou entidades responsáveis
pela execução do vestibular em alguns casos; e (iv) a
alguns pesquisadores envolvidos com a área das Re-
lações Raciais nestas universidades, que vêm se en-
volvendo política e academicamente com o processo.
Cabe ressaltar que em alguns casos tivemos grandes
dificuldades de acesso aos dados, ou simplesmente não
conseguimos resposta, o que supomos se dever em al-
gumas situações à indefinição de competências para
a implementação de tais políticas, em outras à carên-
cia de recursos institucionais para tal, e em algumas
também à fraqueza da vontade política na condução
do processo.

3 Freire (2004), rebatendo as críticas de que as cotas
vão trazer alunos desqualificados para a universida-
de e rebaixar sua qualidade acadêmica, é taxativa:
“não será o sistema de cotas que inaugurará na uni-
versidade brasileira a presença de estudantes que tra-
zem graves deficiências do ensino médio. Já traba-
lhamos com essa condição há anos, e não só com os
alunos das escolas públicas. Os dados do ENEM não
permitem omitir essa situação. O problema é que,
enquanto isso só acontecia nos cursos vistos como de
‘baixo prestígio social’, parece que ninguém se inco-
modava. Será que a formação de professores é menos
importante que a formação de odontólogos?” (pg. 75)

4 No ano de 2003, a Universidade de Howard, nos Estados
Unidos, chegou a propor um convenio para troca de expe-
riências na implantação de ações afirmativas para a Uerj.
Tal iniciativa, entretanto, não chegou a se consubstanciar.
5 Zoninsein (2004) é taxativo neste aspecto quan-
do afirma que “(...) o sucesso das Ações Afirmati-
vas na educação superior está fortemente
correlacionado com a extensão em que cada uni-
versidade mobiliza seus recursos institucionais,
acadêmicos, e financeiros para executar progra-
mas de Ação Afirmativa.” (pg. 115)
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modernidade, a história da construção da identi-
dade, da diversidade e da desigualdade pode ser
datada desde as grandes navegações documenta-
das e o encontro com um outro diferenciado na
sua alteridade. Refletido emblematicamente na
polêmica de Bartolomeu de Las Casas com Juan
Ginés Sepúlveda, de 1551, sobre se os nativos do
Nuevo Mundo podiam ou não ser escravizados,
excluía qualquer dúvida sobre se os africanos
podiam ou não sê-lo. O outro é assim hierarqui-
zado para ser dominado “legitimamente”, de acor-
do com a própria ideologia que sustenta esta
hierarquização.

A principio, a operação de categorizar ou clas-
sificar, inerente a toda ciência, visa distinguir por
diferenças e semelhanças a variabilidade obser-
vada no mundo real, operacionalizando o pensa-
mento em categorias cognitivas agrupadas em
classes, famílias, espécies, etc. Assim, a classifi-
cação foi o problema fundamental e constitutivo
da história natural dos séculos XVII e XVIII,

construída a partir do
olhar minucioso sobre o
mundo empírico, que
permitiu a nomeação do
visível. Aplicada primei-
ramente ao reino vegetal
“porque não se podia sa-
ber e dizer senão num es-
paço taxonômico de vi-
sibilidade” (Foucault,
2000), o conhecimento
das plantas teve primazia

sobre o dos animais.
No caso da diversidade humana, desde o sécu-

lo XVIII foi utilizado o critério da cor da pele
como “divisor de água entre as chamadas raças.
Por isso, a espécie humana ficou dividida em três
raças estanques que resistem até hoje no imagi-
nário coletivo e na terminologia cientifica”
(Munanga, 2004). Mas a classificação da humani-
dade, organizadora do conhecimento, foi
construída simultaneamente à ordem hierarquiza-

CLASSIFICAÇÃO DE COR
E AÇÕES AFIRMATIVAS

José Luis Petruccelli

Pesquisador do IBGE e Consultor do Programa Políticas da Cor - PPCOR/LPP

 ações afirmativas para negros, indíge-
nas e estudantes da rede pública, no
ensino superior, e em particular as
políticas de cotas, já constituem um
fato social irreversível no país. Em
menos de três anos importantes
avanços foram conseguidos, supe-
rando uma fase especulativa e
passando a serem efetivamente
implementadas em numerosas
universidades estaduais e fede-
rais, públicas e privadas. Inau-
gurou-se uma nova etapa, não
mais de críticas e lamenta-
ções sobre possíveis nefastas
conseqüências destas medi-
das, mas de reflexão constru-

tiva e de avaliação dos seus resultados, visando
reafirmar proativamente estas conquistas, dan-
do continuidade e ampliando o escopo das mes-
mas, sem desconhecer, contudo, eventuais con-
tratempos surgidos na
sua aplicação.

Todavia, diversos
questionamentos tei-
mam em subsistir, des-
de posicionamentos
abertamente saudosis-
tas de privilégios par-
cialmente interrompi-
dos pelo regime de re-
serva de vagas até os
que dirigem suas críti-
cas à própria natureza da identificação étnico-ra-
cial que tais políticas focalizadas supõem. Desta
maneira, o presente artigo se propõe focalizar o
debate em torno do sistema de classificação por
grupos raciais em uso no país.

Breve histórico da classificação de cor

“A questão racial parece um desafio do presen-
te, mas trata-se de algo que existe há muito tem-
po”, nos diz O. Ianni (2004). Um dos dilemas da

A partir do momento
que você fica famoso,
para muitas pessoas
você fica incolor

(MV Bill)
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da das raças, com uma escala de valores que assi-
milava qualidades morais e intelectuais aos tra-
ços físicos diferenciadores. Assim, por exemplo,
Gobineau, considerado o pai das doutrinas racis-
tas, acreditava a meados do século XIX “na imen-
sa superioridade dos brancos no domínio da inte-
ligência” e condenava todo tipo de miscigenação
com “raças inferiores”, por conduzir, segundo ele,
à degeneração, à impossibilidade de “jamais se
civilizar” (Gobineau, 1940). A obra deste autor,
ministro plenipotenciário no Brasil em 1868 teve
enorme repercussão ideológica até as primeiras
décadas do século XX (Petruccelli, 1996).

Vivemos, contemporaneamente, um novo pro-
cesso de racialização do mundo globalizado. Ain-
da ancorada na dialética do escravo e do senhor,
a questão das relações inter-étnicas constitui-se
como “um dos elementos em torno dos quais se
forma, se organiza e se reproduz a sociedade”
(Simon, 1997). Na constituição da “raça” como
categoria social, algum signo ou traço é destaca-
do e na relação com os outros o indivíduo é “iden-
tificado, classificado, hierarquizado, priorizado
ou subalternizado” (Ianni, 2004). Aos poucos, a
característica e o traço físico, a marca fenotípica
transfigura-se em estigma. As representações do
mundo social produzidas com este recorte racial
situam-se na intersecção do administrativo, do
político e do imaginário nacional em forma de ca-
tegorias, termo que tem a virtude de designar,
simultaneamente, uma unidade social e uma es-
trutura cognitiva, assim como de manifestar o elo
que as une (Bourdieu, 1998).

O estado atual da
questão da classificação

No país não se encontram dispositivos legais
que prescrevam o pertencimento das pessoas a
um grupo racial determinado, ou que as classifi-
quem por qualquer critério de cor ou origem.
Entretanto, relações interpessoais nos diversos
âmbitos da sociedade brasileira estão arraigada-
mente permeadas pela categorização em termos
de cor ou raça, inscritas em um duplo movimen-
to: por um lado, na dimensão do conflito simbóli-
co da estrutura de classes que se superpõe histo-
ricamente à hierarquização racial e, por outro,
no sentido do resgate de uma valorização identitá-
ria, processo dinâmico no tempo e no espaço, no
qual os indivíduos se reconhecem como sujeitos
numa sociedade multiétnica, compartilhando di-
ferencialmente tanto de valores culturais como
de traços físicos ou estilos visuais.

Entretanto, costuma-se argumentar de como a
categorização racial seria complicada e subjetiva
no Brasil, ao extremo de virtualmente impedir

saber realmente quem é o que em termos de cor.
Estes argumentos “utilizados instrumentalmente
por diferentes governos” (Paixão, 2004) para jus-
tificar a não inclusão do quesito em diversas pes-
quisas, inclusive censitárias como em 1900, 1920
e 1970, foram tendenciosamente atualizados a
partir dos resultados obtidos com os testes de
autoclasificação espontânea realizados pelo IBGE
na PNAD1  de 1976 e na PME2  de julho de 1998.

No bojo de tal argumentação figura a ideologia
da mestiçagem, “ideologia assimilacionista cha-
mada comumente de branqueamento pela elite
após 1890” (Skidmore, 1991), que se desenvolve
a partir dos anos 1930 como resposta às doutri-
nas racistas e eugenistas, do século XIX, as quais
viam na origem multiétnica do povo brasileiro
um possível entrave para a construção da identi-
dade nacional e um obstáculo para o desenvolvi-
mento do país. Na visão romântica da época, o
“somos todos mestiços” seria a palavra de ordem
que superaria as clivagens raciais da nacionalida-
de. “O elogio do hibridismo constitui, assim, a for-
ma de superação dos biologismos racistas predomi-
nantes nos debates político e intelectual de até então”
(Costa, 2001: 143).

Mas a realidade se mostrou outra. A suposta
igualdade, mestiça, escamoteava o dominante
preconceito racial. “O elogio à mestiçagem idea-
liza a abertura e a mistura, mas a alienação que
ele encobre se apresenta, na realidade, como uma
máquina de homogeneizar, unificar, padronizar”
(d´Adesky, 2001). Se nos debates sobre cidada-
nia, em outras regiões, a questão da diversidade é
enfrentada no sentido do direito à diferença, “no
Brasil ainda encontram resistências ancoradas na
todo-poderosa crença de que a mestiçagem teria
dado certo e que a democracia cultural (racial)
seria realidade” (Arantes, 1999).

Nos levantamentos de 1976 e 1998 acima cita-
dos, foram incluídas perguntas abertas, de res-
posta espontânea, e fechadas, ou pré-codificadas,
sobre a cor ou raça do entrevistado. Os dados for-
necidos por estas pesquisas geraram o conhecido
debate sobre quantas seriam as categorias de cor
utilizadas no país. Em termos de respostas, na
PNAD-76 foram obtidos 136 nomes diferentes e
143 com a PME-98. A partir desta multiplicidade
de categorias a princípio encontradas, é que se
desenvolve corriqueiramente a idéia da suposta
enorme complexidade do sistema classificatório
brasileiro. Com mais uma pequena derrapagem
conclui-se que aqui no Brasil não é possível saber
quem é negro e quem não é e, conseqüentemen-
te, se chega à suposta impossibilidade de definir
quem poderia se beneficiar com o regime de co-
tas ou de políticas de ação afirmativa. Em diver-
sos artigos e meios de difusão, como se verá bre-
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vemente a seguir, se observa uma clara tendên-
cia a exagerar propositadamente esta questão,
alimentando a ideologia da pretendida intensa
miscigenação que teria apagado as fronteiras en-
tre os grupos de cor.

Sem dúvida de forma inadvertida, Nelson do
Vale Silva, um dos pioneiros junto com Carlos
Hasenbalg a inaugurar uma perspectiva crítica no
final dos anos 70 nos estudos sobre as relações
raciais no país, num artigo de 1992 se refere aos
supostos “mais de 190 rótulos diferentes” (Silva,
1992) que teriam surgido na questão de “Desig-
nação da Cor” na PNAD 76. Esta referência, logo
corrigida nos seus trabalhos posteriores, foi, en-
tretanto, largamente citada por outros autores,
por vezes mesmo sem dar os devidos créditos,
como dita a norma acadêmica e sem verificar os
dados originais, alimentando de forma aparente-
mente proposital a idéia de uma pretensa ampla
confusão na categorização por cor: uma classifi-
cação problemática que tornaria inviável saber
quem é o quê na população brasileira.

Um outro exemplo da tendência que estamos
analisando é o de um estudo dos resultados obti-
dos com a PME de julho de 98 (Schwartzman,
1999: 86), onde, seguindo esta mesma linha
de raciocínio, se diz que “foram encontradas
quase duzentas respostas diferentes para a
questão de raça ou cor”, inexplicavelmente
longe dos 143 efetivamente verificadas.

Um artigo publicado no Jornal do Brasil em 26
de agosto de 2001 (JB, 2001: 8), avança ainda
mais no exagero da multiplicidade de respostas à
questão da cor e das dificuldades de mensuração
que isto implicaria, além de incursionar em ou-
tros absurdos. Anunciada em primeira página
como “As 300 cores dos brasileiros”, e de título
“Do `marrom-canela´ ao `pêlo-duro´”, a maté-
ria afirma: “o que a pesquisa de respostas abertas
apurou foi uma salada de mais de 300 respostas
diferentes”. Fora o descrédito na qualificação (ou
desqualificação) como de “salada” das respostas,
o fato é que as mesmas foram menos da metade
do número anunciado.

Mas o ponto a ser destacado em relação à vari-
edade terminológica de que tanto se fala, é que só
algumas delas são estatisticamente relevantes nas
pesquisas. De fato, um conjunto bem pequeno de
denominações de uso espontâneo cobre quase a
totalidade do espectro de identificações levanta-
do: só 7 categorias - pela ordem de importância:
branca, morena, parda, preta, negra, morena
clara e amarela - acumulam 97% das respostas e
10 delas – além das anteriores: mulata, clara e
morena escura - alcançam uma cobertura de 99%
do conjunto das mesmas. Isto é freqüentemente
escamoteado nos estudos e matérias de divulga-
ção que aventam supostas insuperáveis dificul-
dades na abordagem da classificação étnico-raci-

al brasileira. Ademais, a análise das equivalênci-
as entre as respostas espontâneas e as pré-codifi-
cadas (aquelas que só admitem uma entre as cin-
co categorias utilizadas nas pesquisas: amarela,
branca, indígena, parda e preta), revela uma ele-
vada consistência nas declarações, especialmen-
te para as categorias amarela, branca e preta. Em
relação às declarações de cor intermediárias, ou
seja, as que se referem a nuanças entre as catego-
rias polares, pode se afirmar, de maneira resumi-
da, que apesar de sua aparente variabilidade existe
uma relativa convergência na sua utilização. As-
sim, entre os que se autodeclaram de cor morena
e suas variantes cromáticas, 77% se reclassificam
como pardos na pergunta pré-codificada, 14%
como brancos e 6% como pretos.

O conjunto destes resultados mostra que a com-
posição por grupos de cor da população brasilei-
ra se vê adequadamente refletida nas categorias
correntemente utilizadas nas pesquisas.

Conclusão

De maneira inconteste, os avanços no campo
das ciências biológicas demonstram a inexistên-
cia de raças entre os seres humanos. Entretanto,
esta constatação de que a humanidade é uma só
em termos genéticos, impossibilitando qualquer
tipo de associação entre características físicas e
qualidades morais ou intelectuais, não conseguiu
impedir a implantação e o funcionamento da no-
ção de raça no plano social. Pessoas são discrimi-
nadas por sua origem ou rasgos físicos perpetu-
ando, desta maneira, vantagens acumuladas pe-
los grupos étnicos historicamente dominantes. No
Brasil, a razão eurocêntrica ainda prevalece no
estabelecimento de relações hierárquicas entre
as distintas pessoas e coletividades, naturalizan-
do uma estrutura socialmente construída. Assim,
nos dias atuais, aqueles que detêm o capital sim-
bólico identificado com o grupo racial de cor bran-
ca “ainda tendem a utilizar... estas formas de vín-
culos para imporem relações assimétricas às de-
mais pessoas identificadas socialmente com o gru-
po estigmatizado” (Paixão, 2004). Desta maneira
as políticas de cotas nas universidades se vêem
plenamente justificadas no intuito de corrigir,
emergencialmente, rumos já assentados no
funcionamento do ensino superior que têm
garantido privilégios de permanência para os
brancos em quase 80% das vagas disponíveis.
Assim sendo, a implementação de cotas para
negros e indígenas, respeitando o princípio da
autodeclaração de cor, representa um avan-
ço, imediato e plenamente viável, no caminho
da superação das desigualdades no ingresso
ao ensino superior no país, associada à defesa
da diversidade e do multiculturalismo.
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versitária -, os esforços recentes para aumentar o
acesso à prosperidade norte-americana têm se
baseado em políticas preferenciais. Infelizmen-
te, essas políticas sempre beneficiam em mai-
or grau os norte-americanos da classe média.
O poder político das grandes empresas nas al-
tas esferas do governo circunscreve as medi-
das redistributivas, desviando-as dos que têm
pouco ou nada.

Toda medida redistributiva constitui um acor-
do com – e uma concessão dos – curadores da
prosperidade norte-americana, ou seja, as gran-
des empresas e as altas esferas do governo. A
“ação afirmativa” foi um desses acordos e con-
cessões, alcançado depois de prolongada luta dos
progressistas e liberais norte-americanos nos tri-
bunais e nas ruas. Progressistas visionários sem-

pre fazem pressão em
favor de medidas redis-
tributivas substanciais
que criem oportunida-
des para os pobres e os
miseráveis, como, por
exemplo, maior ajuda
federal aos pequenos
agricultores, ou mais
empréstimos do gover-
no com garantia hipo-
tecária para aquisição

de moradia nas cidades ou nos subúrbios. Contu-
do, no sistema político norte-americano, onde os
poderosos olham com ceticismo qualquer pro-
grama visando à redistribuição econômica, os
progressistas devem garantir todas as medidas
redistributivas que puderem, assegurar que se-
jam postas em prática e então, se possível, esten-
der seu benefícios.

Se eu já tivesse idade suficiente para aderir à

crise fundamental na América negra é
dupla: pobreza demais e amor-próprio
de menos. O problema urgente da po-
breza dos negros deve-se principal-
mente à distribuição de riqueza, po-
der e renda – distribuição essa
que sofreu a influência do siste-
ma racial de castas, que até duas
décadas atrás negava oportuni-
dades à maioria dos negros
“qualificados”.

O papel histórico dos progres-
sistas norte-americanos é in-
centivar a adoção de medidas
redistributivas que melhorem
o padrão e a qualidade de vida
para os que têm pouco ou

nada. A “ação afirma-
tiva”, programa criado
para corrigir os efeitos
da discriminação raci-
al e sexual em empre-
sas, escolas, etc., foi
uma dessas medidas
redistributivas: ela
emergiu na década de
60, no auge da batalha
entre os que lutavam
pela igualdade racial.
Assim com as medidas de facto  que no passado
existiram para compensar os efeitos da discrimi-
nação – contratos, empregos e empréstimos con-
cedidos por entidades políticas para a seleção de
imigrantes, subsídios a certos agricultores, em-
préstimos do governo federal com garantia hipo-
tecária a mutuários específicos para aquisição de
casa própria ou ajuda a soldados veteranos para
que continuassem sua instrução secundária e uni-

ALÉM DA AÇÃO AFIRMATIVA:
IGUALDADE E IDENTIDADE

O papel histórico dos
progressistas norte-
americanos é incentivar
a adoção de medidas
redistributivas

A rejeição institucionalizada da diferença é uma necessidade absoluta em uma economia voltada
para o lucro, que precisa de forasteiros para compor um excedente de pessoas. Como membros de
uma economia desse tipo, fomos todos programados para reagir às diferenças humanas entre nós

com medo e desprezo, e para lidar com elas em umas destas três maneiras: não fazer caso com elas
e, se isso não for possível, copiá-las se as julgarmos dominantes ou destruí-las se as considerarmos

subordinadas. Mas não possuímos critérios para nos relacionar como iguais através de nossas
diferenças humanas. Em conseqüência, essas diferenças foram rotuladas e empregadas

erroneamente, no interesse da separação e confusão. (Audre Lorde, Sister Outsider, 1984)

 Cornel West

Extrato do livro “Questão de raça” - Tradução de Laura Teixeira Motta
São Paulo, Companhia das Letras, 1994
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luta pela igualdade racial nos tribunais, no Con-
gresso ou nas salas da diretoria nos anos 60 (eu já
tinha idade para estar nas ruas), teria como agora
apoiado, por princípio, um programa de “ação
afirmativa” baseado em critérios de classe. En-
tretanto, no calor da batalha na política norte-
americana, uma medida redistributiva amparada
em um princípio, sem poder e sem pressão para
escorá-la, é absolutamente nula. As práticas
discriminatórias prevalecentes nos anos 60, cujo
alvo eram os trabalhadores, as mulheres e as pes-
soas de cor, eram atrozes. Assim, uma política de
“ação afirmativa” passível de ser posta em práti-
ca, primeiro fundamentada em critérios raciais e
depois em critérios sexuais, foi o melhor acordo
e concessão que se pôde alcançar.

Os progressistas deveriam encarar a “ação
afirmativa” não como a soluçaõ principal para
a pobreza, nem como um meio suficiente para
a igualdade. Devemos considerá-la principal-
mente como algo que desempenha um papel
restritivo: garantir que as práticas discrimi-
natórias contra mulheres e pessoas de cor se-
jam atenuadas. Tendo em vista a história nor-
te-americana, é praticamente certo que sem
essa política a discriminação racial e sexual
retornaria com grande ímpeto. Mesmo que ela
seja muito deficiente para reduzir a pobreza
dos negros ou que contribua para a persistên-
cia das idéias racistas no ambiente de traba-
lho, sem ela o acesso dos negros à prosperi-
dade norte-americana seria ainda mais difí-
cil, e o racismo no trabalho continuaria a exis-
tir de qualquer modo.

Essa afirmação não toma por base nenhum ce-
ticismo com relação a meus concidadãos bran-
cos; ela se fundamenta na historicamente fra-
ca inclinação dos Estados Unidos para a justi-
ça racial e para as medidas redistributivas de
vulto. Essa é a razão por que um ataque à “a-
ção afirmativa” implica um ataque aos esfor-
ços redistributivos dos progressistas, a me-
nos que haja uma possibilidade real de apro-
var e fazer cumprir uma política mais abran-
gente de “ação afirmativa” baseada em crité-
rios de classe.

Na política norte-americana, os progressistas
precisam não apenas aferrar-se aos ideais
redistributivos mas também lutar pelas políticas
que – mediante acordo e concessão – imperfeita-
mente se amoldem àqueles ideais. Os liberais que
só os defendem da boca para fora, que  des-
cartam essas políticas em nome da Realpolitik
ou que as rejeitam quando percebem alguma
mudança nas lideranças raciais estão ceden-
do um terreno precioso com muita facilidade.

E eles o fazem mesmo com o chão ruindo sob
nossos pés em questões como a tributação
regressiva, dispensa temporária ou redução
de benefícios de empregados, cortes nos pro-
gramas de saúde e de assistência à infância.

A “ação afirmativa” não é o aspecto mais im-
portante para o progresso dos negros norte-ame-
ricanos, mas ela integra uma cadeia redistributiva
que precisa ser fortalecida para que se possa con-
frontar e eliminar a pobreza dos negros. Se exis-
tissem medidas sociais democráticas redistributi-
vas que eliminassem a pobreza entre os negros, e
se a discriminação racial e sexual pudesse ser so-
brepujada por meio da boa vontade e de critérios
louváveis por parte dos que detêm o poder, a
“ação afirmativa” seria desnecessária. Embora
muitos de meus compatriotas liberais e progres-
sistas vejam essa política como uma medida
redistributiva que já se tornou ultrapassada ou
que não vale mais a pena manter, contesto essa
postura, em razão da persistência de práticas
discriminatórias que agravam a miséria social dos
negros e da desconfiança justificada de que a boa
vontade e que a justiça de critérios entre os pode-
rosos não está voltada para as mulheres e as pes-
soas de cor.

Se a eliminação da pobreza é uma condição ne-
cessária para o progresso significativo dos negros,
a afirmação de sua condição humana, especial-
mente entre os próprios negros, é condição sufi-
ciente para esse progresso. Essa afirmação con-
fronta os problemas existenciais do que significa
ser um africano degradado (homem, mulher, ho-
mossexual, criança) em uma sociedade racista.
Como conseguir a auto-afirmação sem reviver es-
tereótipos negros negativos ou reagir exagerada-
mente aos ideais hegemônicos brancos?

A difícil e delicada busca da identidade negra é
essencial a qualquer debate acerca da igualdade
racial. Mas ela não constitui apenas um problema
político ou econômico. A busca da identidade ne-
gra envolve respeito e consideração por si mes-
mo, esferas que são inseparáveis do poder políti-
co e do status econômico, porém não idênticas a
eles. A flagrante auto-aversão entre os profissio-
nais negros especializados de classe média atesta
esse amargo processo. Infelizmente, os conser-
vadores negros ressaltam o problema do respei-
to próprio como se ele fosse a única chave para
abrir todas as portas do progresso para os
negros. Com isso, ilustram a falácia de tentar
abrir todas as portas com uma só chave: aca-
bam fechando os olhos para todas as portas,
exceto para aquela em que serve a chave.

Nós, progressistas, devemos nos empenhar
com afinco na busca do respeito próprio, mesmo

po
nt

od
ev

is
ta



ADVIR Nº 19 • Setembro de 2005 • 25

enquanto atentamos para as causas institucional
da miséria social dos negros. Os problemas da
identidade negra – tanto o amor-próprio como
o autodesprezo – caminham ao lado da po-
breza dos negros como realidades que devem
ser confrontadas e transformadas. A aceita-
ção acrítica de  ideais que induzem à autode-
gradação e que duvidam da inteligência, po-
tencial e beleza dos negros não só agrava a
miséria social negra mas também paralisa os
esforços da classe média negra para defender
as amplas medidas redistributivas.

Essa paralisia assume duas formas: a preo-
cupação burguesa dos negros com a aprova-
ção de seus colegas brancos e a obsessão na-
cionalista dos negros com o racismo negro.

A primeira dessas formas tende a gerar uma
postura de introversão, que funde a crise de iden-
tidade da classe média negra com o estado de sí-
tio que assola as comunidades dos negros traba-
lhadores e dos negros que vivem na miséria. Essa
perspectiva unidimensional obscurece a necessi-
dade de medidas redistributivas que atinjam sig-
nificativamente a maioria dos negros, composta
de pessoas trabalhadoras no limiar da pobreza.

A segunda forma de paralisia impede toda e
qualquer coalizão importante com os progressis-
tas brancos, em razão do inegável legado racista
dos brancos no mundo ocidental moderno. A ira
suscitada por essa realidade constitui um obstá-
culo para qualquer maneira eficaz de reagir à cri-
se na América negra. Medidas redistributivas
abrangentes requerem coalizões alicerçadas em
princípios, inclusive alianças multirraciais. Sem
medidas desse tipo, agravam-se as dificuldades
dos negros norte-americanos. O racismo dos bran-
cos, de fato contribui para tal sofrimento. En-
tretanto, a obsessão com esse racismo muitas
vezes se desenvolve em prejuízo de alianças
de bases mais amplas que afetem a mudança
social; ela se encontra no limiar de uma men-
talidade tribal. As versões mais xenofóbicas
desse ponto de vista simplesmente reprodu-
zem os ideais hegemônicos brancos contra os
quais lutamos, e embaraçam todo movimen-
to em direção a objetivos redistributivos.

O modo como a pessoa define a si mesma influ-
encia o valor analítico que ela atribui à pobreza
do negros. Qualquer progressista a respeito do
futuro da igualdade racial deve abordar o tema
da pobreza e da identidade negra. Minhas opini-
ões quanto à necessidade e os limites da “ação
afirmativa” no momento atual são moldadas pelo
modo como se pode melhor defender e expandir
as medidas redistributivas significativas e os es-
forços para afirmar a condição humana dos negros.
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dezembro de 2004,
conclui o doutora-
do no Programa de
Pós-Graduação em
Sociologia e Antro-
pologia do Institu-
to de Filosofia e Ci-
ências Sociais da
Universidade Fe-
deral do Rio de Ja-

neiro, com a tese intitulada: Desigualdades
“Raciais” e Ensino Superior. Um estudo sobre
a introdução das “Leis de reserva de vagas
para egressos de escolas públicas e cotas para
negros, pardos e ca-
rentes”, na Universida-
de do Estado do Rio de
Janeiro(2000-2004)2 .

A tese abordou as
seguintes leis:  A Lei nº
3.524/2000, que re-
servou 50% de vagas
para estudantes egres-
sos de escolas públi-
cas. Essa lei foi aprova-
da em  2000 pelos De-
putados da  Assembléia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (ALERJ). A  lei  introduziu algumas
modificações nos critérios de acesso às universi-
dades estaduais fluminenses.  No ano seguinte,  a
ALERJ aprovou  a Lei nº  3.708/2001, que desti-
nava 40% de vagas a estudantes autodeclarados
como  negros e pardos.3  Em 2003, estas leis fo-
ram modificadas e substituídas pela Lei nº 4.151/
2003, lei esta , que está em vigor reserva 45%
para estudantes carentes, sendo que: 20% de va-
gas para candidatos provenientes de escolas pú-
blicas, 20% de vagas para estudantes negros e 5%,
para deficientes físicos e outras minorias étnicas.
Assim, o  Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro
estado brasileiro a adotar esta  legislação que pre-
vê reserva de vagas para negros e pardos nas suas

universidades a partir do vestibular de 20034 .
Como  o período de vigência das Leis de Reserva e

Cotas se restringiu aos últimos quatro anos, antes da
defesa, e após a mesma, tenho ouvido os seguintes
questionamentos:

1) Houve tempo suficiente para se elaborar uma
tese sobre Leis de Cotas nas universidades bra-
sileiras?

 2) A distribuição e ocupação das vagas por es-
tudantes universitários estão baseadas em cri-
térios socioeconômicos ou a distribuição e ocu-
pação dos cursos devem ser atribuídas às “de-

sigualdades raciais”?

E ainda:

3) Qual o significado da
implantação de tais leis
para a sociedade bra-
sileira a curto e  longo
prazos?

Neste artigo, retoma-
rei as questões mencio-

nadas anteriormente e, assim, pretendo apresentar
algumas reflexões sobre o começo, o contexto
atual e os desdobramentos da implantação de po-
líticas de ação afirmativa na sociedade brasileira
nos dias atuais5 .

A Legislação específica
para “negros”: o começo

As leis específicas para “negros” têm a  legisla-
ção “anti-racismo” como referência principal. A
Legislação anti-racismo compreende um conjun-
to de leis, tratados e programas, como por exem-
plo, a Lei nº 1.390/51,  Lei Afonso Arinos, como
ficou conhecida e que inclui entre as contraven-
ções penais (Decreto-Lei 3.688 de 1951 – veja
ANEXO I) a prática de atos resultantes de precon-
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ceitos relativos à “raça”, à “cor”, ao “sexo” ou ao
“estado civil” . A Lei Afonso Arinos foi posteri-
ormente modificada pela Lei nº 7.437/85.
Esta Lei, incluiu a “prática de racismo” entre
“as contravenções penais”, alterando um pa-
rágrafo da redação da Lei Afonso Arinos. Qua-
tro anos mais tarde, foi aprovada a Lei nº
7.716/89, que tomou o mesmo nome do seu
autor, o deputado Carlos Alberto de Oliveira
Caó (PDT-RJ), que integrou a Assembléia Na-
cional Constituinte de 1988. A Lei Caó, in-
troduziu importantes mudanças no senti-
do de reforçar a  repressão ao racismo,  o
racismo passa de contravenção penal para
crime;  o  crime de racismo é inafiançável e
imprescritível; e a punição passa de multa para
“reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa” .6

Concomitantemente às decisões do Executivo
Federal, “lideranças” e “ativistas negros” 7  reivin-
dicavam políticas públicas voltadas especifica-
mente para a “população negra” . Chamo de lide-
ranças, políticos eleitos para cargos legislativos
municipais, estaduais e federais. Entre elas, a en-
tão senadora Benedita da Silva, que  apresentou
em 1995, o Projeto de Lei 14/95, que dispõe so-
bre o estabelecimento de uma cota mínima de 10%
para os setores “étnicos” socialmente discrimi-
nados em instituições de ensino superior. Em
1997, o fundador do Teatro Experimental do Ne-
gro e então senador Abdias do Nascimento foi
autor do Projeto de Lei 75/97, que dispõe sobre
medidas compensatórias para implantação do
princípio de isonomia social para os negros. O
projeto estabeleceu o percentual de 20%, para
mulheres e homens negros, em todos os órgãos e
empresas públicos de administração direta e in-
direta. Em 2000, o então deputado (atualmente
senador), Paulo Paim (PT-RS), propôs o Estatuto
da Igualdade Racial, que postula 20% das vagas
para negros em concursos públicos, em empre-
sas com mais de 20 empregados e em universida-
des, assim como uma reserva de no mínimo 37%
e no máximo 70% das candidaturas de negros nos
partidos políticos. Os projetos acima citados nun-
ca foram votados e  ainda tramitam nas comis-
sões do Senado ou do Congresso Nacional.

Diferente disso, o Projeto de Lei 130/93, de
autoria dos vereadores Jurema Batista e An-
tônio Pitanga, ambos do PT, que determina a
participação de atores e modelos “negros” nas
propagandas oficias da Prefeitura do Rio de
Janeiro, foi aprovada pela Câmara Municipal
do Rio de Janeiro, derrubando, inclusive, o
veto do prefeito César Maia.8

Grande parte desses projetos se fundamentava
em duas justificativas:

Entre os segmentos que formam a “população

brasileira”, são os negros que apresentam os pio-
res índices de acesso à educação, moradia, salári-
os e inserção no mercado de trabalho;

A necessidade de reparações, inclusive finan-
ceiras, para os danos causados pela escravidão.
Uma proposta baseada nesta justificativa ocor-
reu pela primeira vez no Brasil, em 1993, defendi-
da pelo professor de jornalismo da Universidade
Federal da Bahia Fernando Conceição, ativista e
um dos fundadores do “Movimento Pelas Repa-
rações dos Afro-Descendentes9  no Brasil” (MPR).

Conceição chegou a apresentar uma conta
que estimava o débito do governo brasileiro
em US$ 6,4 trilhões. O cálculo levava em con-
sideração três aspectos: o total de “africanos”
ou “descendentes” dos que trabalharam como
escravos no Brasil, cerca de 4 milhões de pes-
soas; a vida média de trabalho de cada um que,
segundo Conceição, era de 15 anos; e o rendi-
mento anual médio dos trabalhadores braçais
europeus, que gira em torno de US$ 10 mil.
Os descendentes dos escravos seriam os 76
milhões de “pretos” e “pardos” que, segundo
o IBGE existem no Brasil. A cada um deles ca-
beria uma indenização de pouco mais de US$
84 mil.10  Hoje, são poucos os grupos que plei-
teiam as indenizações. 11  Contudo, não houve
consenso sobre a reivindicação de que a po-
pulação negra (o somatório de “pretos e par-
dos” segundo as categorias do IBGE) deveria
receber indenizações em dinheiro pelo traba-
lho de seus antepassados durante a escravi-
dão, nem mesmo entre os grupos de movimen-
to negro. O mote mais consensual passou a ser
a defesa das chamadas “ações afirmativas”,
como as leis de “cotas” para a população ne-
gra em concursos públicos e principalmente,
nas  universidades.

Discussão bibliográfica: breve resumo
sobre desigualdades educacionais no
ensino superior

Os  estudos sobre desigualdades educacionais
no ensino superior adquiriram  visibilidade nos
últimos anos. Apesar das especificidades, pesqui-
sas cada vez mais freqüentes sobre esta temática,
indicam a consolidação de uma área específica de
estudos12 .  Alguns estudos, destacaram   a impor-
tância crescente da educação no  acesso ao mer-
cado de trabalho e conseqüente melhoria da con-
dição socioeconômica dos indivíduos.  Outros   es-
tudos, enfocaram  a ocupação de vagas nas uni-
versidades, segundo a cor dos estudantes e des-
tacaram as “relações raciais” na educação.13

Além da diferença no enfoque, é importante ob-
servar a metodologia utilizada nos estudos, so-
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bre ensino superior e desigualdades “raciais”,
pois, não existe consenso na utilização dos ter-
mos de classificação de cor. Por exemplo, muitas
vezes se diz que existem apenas 2,2% de estudan-
tes “negros” matriculados nos cursos de ensino
superior, mas este dado se refere apenas ao nú-
mero de formados que se autoclassificam como
“pretos” ; os autoclassificados como pardos não
estão inclusos nos 2,2%. Outras vezes, o termo
“negro” é utilizado significando o somatório dos
indicadores para “pretos” e “pardos” . Assim, em
muitas estatísticas, o termo negro representa a
soma dos dados dos pretos e pardos e não apenas
os dados relativos aos pretos. Se o número de es-
tudantes “pretos” no ensino superior é de aproxi-
madamente 2,2%, o somatório de “pretos” e “par-
dos” aproxima-se a 15,7%. Por isso, os dados de-
vem ser precedidos por esclarecimentos sobre a fon-
te de pesquisa e a metodologia utilizada,  visto que, os
números percentuais quando indevidamente citados, po-
dem dar margem a interpretações equivocadas.

De acordo com os números oficiais sobre da-
dos divulgados pelo IBGE – Censo Demográfico
de 1991 – 51,56% da população brasileira é bran-
ca,  42,45% é parda,  5% é preta, 0,43 é amarela e
0,2% é  indígena. Sendo que a população com 15
anos ou mais de estudos, ou seja, com curso su-
perior completo, é assim constituída:  4,95% de
brancos, 0,97%  de pardos, 0,80%  de pretos,
16,28%  de amarelos e 0,001  de indígenas. Atra-
vés desses dados infere-se que, em geral, com
exceção dos amarelos, os demais grupos de cor
apresentam baixa representatividade  no quesito
curso superior completo. Depois dos amarelos,
seguindo em ordem decrescente destacam-se os
brancos, pardos, pretos e finalmente indígenas,
com representação ínfima.14

No que se refere à produção de dados estatísti-
cos específicos sobre ensino superior, é impor-
tante citar os dados coletados pelo extinto Exa-
me Nacional de Cursos – conhecido como Provão
– exame de avaliação de recém-formados de al-
guns cursos de nível superior, instituído em 1996.
Os dados sobre a composição da “raça/cor”  nas
universidades se referiam aos cursos de Odonto-
logia, Medicina, Engenharia Elétrica, Veterinária,
Administração, Agronomia, Psicologia, Matemá-
tica, Engenharia Civil, Engenharia Química, Direi-
to, Biologia, Economia, Jornalismo, Física, Enge-
nharia Mecânica, Química e Letras. Ressalva-se
que, grande parte dos cursos com um contingen-
te de estudantes classificados a partir das catego-
rias “preta” e “parda”, ainda não havia sido  avali-
ada, tais como: Serviço Social, Enfermagem, Geo-
grafia, História entre outros.

Em 2001, segundo os dados do extinto  Provão
divulgados pelo MEC, do total de estudantes que
completaram os cursos, participaram deste exa-
me e declararam sua cor, 80,0% é de brancos,

13,5%, de pardos, 2,6%, de amarelos 2,2%, de pre-
tos e 1,0%, de indígenas.

Ainda segundo os dados do Provão, os “pre-
tos”  e “pardos” concentram-se nos cursos de li-
cenciatura, que são cursos com menor relação
candidato/vaga no exame do vestibular, em
contraposição, há maior participação de “brancos”
nas carreiras com maior relação candidato/vaga, tais
como os cursos da área tecnológica e de saúde.

Os dados do Provão revelaram que o curso que
forma menos estudantes “pretos e pardos”  é
Odontologia o qual, em 2000, diplomou 85,8%
alunos “brancos”, 8,4%, “pardos” e apenas 0,7%,
“pretos” . No curso de letras formaram-se 70,9%
estudantes  brancos “, 21,6 %,” pardos” e 3,9%,
“pretos” .

O negro na universidade, publicado em 2002,
com organização de Delcele Mascarenhas Queiroz
e colaboração de um conjunto expressivo de pes-
quisadores de cinco universidades públicas, é o
resultado de um estudo realizado com o objetivo
de investigar o perfil dos estudantes universitári-
os, segundo a classificação de cor.

Entre as estratégias utilizadas na referida pes-
quisa, foi aplicado um questionário no momento
da matrícula dos estudantes calouros, que con-
tinha entre outras, perguntas sobre a cor/raça dos
estudantes. Com os dados coletados constatou-
se que a distribuição dos estudantes segundo a
classificação de cor, é bastante diversificada, va-
riando de acordo com o curso, a universidade e a
Unidade da Federação em que estão inseridos.

Apenas a título de exemplo da diferenciação,
na Universidade Federal do Maranhão (UFMA),
em 1997, os estudantes que se autoclassificaram
como brancos somavam 47%, os pardos repre-
sentavam 32,4%, os pretos, 10,4%, os amarelos,
4,1% e os indígenas, 0,8%. Na Universidade Fede-
ral do Paraná (UFPR) 86,5 % se autodeclararam
como brancos, 7,7% pardos, 4,1%, amarelos 0,9%,
pretos e 0,8% indígenas. A diversidade também
se mantém em relação à ocupação dos cursos nas
duas universidades: na UFMA, o maior número
de estudantes brancos (62,5%) concentrava-se em
Ciência da Computação, e o curso com menor
número de brancos (36%) era o de Bibliotecono-
mia. Na UFPR o maior número de estudantes
brancos (96,2%) freqüentava o curso de Ge-
ologia, enquanto o menor número deles (74,5%)
cursa Gestão e Informática. As outras universi-
dades pesquisadas foram a Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Fede-
ral do Bahia (UFBA), e a Universidade de Brasília
(UNB). A comparação entre essas universidades
também revela diferenças significativas.

Ainda sobre universidades e cursos, alguns es-
tudos sobre o tema indicam outros aspectos rele-
vantes.15  Analisando o corpo discente da Univer-
sidade Federal Fluminense, no Estado do Rio de
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Janeiro, Teixeira (1998) constatou que os estu-
dantes brancos representavam mais de 72% do
total de alunos, embora a representatividade da
população branca deste estado, segundo o censo
demográfico de 1991, estivesse em torno de 53%.

Na distribuição interna de curso e carreira, nos
quais “negros”, “mulatos”  e “pardos” se concen-
tram relativamente em maior número, em cursos
como Letras, Pedagogia e Serviço Social, de mais
baixo status e menor concorrência no exame
vestibular. Em contraposição, em carreiras e
cursos de maior prestígio social e de mais di-
fícil ingresso na universidade, como Medici-
na, Odontologia, Engenharias e Psicologia, os
brancos estão melhor representados.

A partir de   as referências mencionadas  anterior-
mente, é possível responder a primeira questão pro-
posta, qual seja: “Houve tempo suficiente para se ela-
borar uma tese sobre Leis de Cotas nas universidades
brasileiras?”. A resposta é sim, pois, apesar de o pe-
ríodo de  vigência das Leis de Reserva e Cotas se
restringir aos últimos quatro anos a implantação
de tais leis encontra-se relacionada à  diferentes e
importantes aspectos concernentes não só a uni-
versidade, mas também, a sociedade brasileira
como um todo.

O contexto atual: o que fazer diante das
desigualdades “raciais”?

A partir do exposto anteriormente,  pergun-
tar-se: há  necessidade de se implantar  Leis de
Cotas nas universidades brasileiras, já que, a   dis-
tribuição e ocupação das vagas por estudantes
universitários estariam  baseadas em critérios
socioeconômicos? Ou, a distribuição e ocupação
dos cursos devem ser atribuídas às desigualda-
des “raciais”? Embora ainda não possa responder
a estas indagações com os dados que disponho, a
dualidade “raça/cor”  e “classe”  se faz presente
ao longo do debate sobre o tema. Se alguns estu-
diosos argumentam que a baixa proporção de
negros e pardos nas universidades se deve  ao fato
de os pretos e os pardos serem majoritariamente
pobres, outros, e aqui me refiro, principalmente,
aos movimentos negros, pró-negros e outros es-
tudiosos sobre o tema argumentam, que os ne-
gros de todas as classes são prejudicados pela dis-
criminação o que explica a sua baixa representati-
vidade nas universidades.

Embora nos últimos  anos a questão da “de-
sigualdade racial”  tenha  se tornado uma das
mais recorrentes na sociedade brasileira, o
tema da desigualdade social fundamentada na
“classe” (socioeconômica) permaneceu em
evidência, principalmente entre aqueles que
questionam o “princípio racial” como alicer-
ce das discriminações no Brasil.

 Além de seu alcance e conteúdo, as chamadas
iniciativas de ação afirmativa  envolvem questões

que se referem à legitimidade de medidas de ca-
ráter particular, na sociedade brasileira.  Ou seja,
apesar de a dinâmica com que as Leis de cotas e/
ou  de reserva de vagas vêm sendo adotadas nas
universidades brasileiras, ainda há aqueles que
se opõem  a tais Leis.

Como exemplo de oposições a tais leis, cabe
citar o que ocorreu no caso  das universidades
estaduais fluminenses. Logo após a divulgação do
resultado do Vestibular 2003 das universidades
estaduais fluminenses, o deputado estadual Flá-
vio Bolsonaro,16  do Partido Popular (PP) entrou
com duas ações diretas de declaração de
inconstitucionalidade (ADIN), no Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Rio de Janeiro. Na primeira ADIN
(no 2003.007.00020), Bolsonaro, questionava
a inconstitucionalidade da Lei nº 3.524, referen-
te à reserva de vagas para egressos das escolas
públicas, argumentando que a Lei editada no fim
de 2000, contrariava a Constituição Estadual nos
artigos 9º, parágrafos 1º (que proíbe discriminar
qualquer cidadão), 306. (que afirma que a educa-
ção objetiva o fim da discriminação) e 307, I (que
garante igualdade de condições para acesso ao ensi-
no). O relator do processo, desembargador José Carlos
Murta Ribeiro, concedeu liminar favorável que
garantiu a suspensão da Lei nº 3.524, mediante medi-
da cautelar em 28 de fevereiro de 2003.

A segunda ADIN (nº 2003.007.00021) ques-
tionava a Lei nº 3.708, que estabelece cotas de
vagas na Uerj e na UENF para negros e pardos,
teve apreciação diferente: foi indeferida pelo
desembargador Nilton Mondego, do Órgão Espe-
cial do Tribunal de Justiça do Rio, que alegou o
princípio de conveniência, por motivo relevante
de ordem pública.17

A liminar concedida à primeira ADIN, pelo de-
ferimento da inconstitucionalidade da Lei de re-
serva de vagas para egressos de escolas públicas,
não se referiu ao Vestibular 2003, mas suspen-
deu os efeitos da Lei para o concurso vestibular
de 2004. Considerando tal situação, a Confedera-
ção Nacional dos Estabelecimentos de Ensino
(Confenen), entrou no Supremo Tribunal Federal
(STF) com a ADIN 2.858 contra os dispositivos
do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, rela-
tivos às Leis de reserva de vagas e de cotas para
negros e pardos. A Confenen questionou o siste-
ma de reserva de vagas para egressos de escolas
públicas e de cotas para negros e pardos. A ADIN
da Confenen reivindicava que fosse assegurado o
princípio da isonomia, além de reclamar sobre o
desrespeito ao princípio constitucional da proporcio-
nalidade.18  Esta ADIN ainda não foi julgada.

Na disputa jurídica que se instaurou a respeito
das Leis de reserva de vagas e de cotas para ne-
gros e pardos nas universidades estaduais
fluminenses, diferentes grupos do movimento
negro passaram a defender efetivamente estas
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Leis. Requerendo o ingresso como Amicus
Curiae19  – que consiste no pedido de gratuidade
de Justiça, no acompanhamento das ADINs às
referidas Leis – oito grupos do movimento negro
passaram a acompanhar o trâmite das mesmas,
através de advogados.

A disputa jurídica em torno das Leis de reserva
de vagas para egressos de escolas públicas e  co-
tas para negros e pardos inclui, além das ADINs,
um expressivo número de documentos judiciais
que, segundo declarações de um funcionário do
Departamento de Seleção Acadêmica (DSEA), fo-
ram ao todo, cerca de quinhentos. Entre estes,
trezentos se referiam a candidatos que entraram
na Justiça por discordarem do resultado do Ves-
tibular 2003.

Uma série de liminares de candidatos ao vesti-
bular da Uerj, que se sentiram prejudicados no
preenchimento das vagas disponíveis, foi
deferida.

Os argumentos dos candidatos requerentes,
apesar de variados, possuíam certa similaridade,
podendo ser classificados em três tipos. O primei-
ro e mais expressivo, a classificação transversal
dos candidatos aprovados mediante as Leis de
reserva de vagas para egressos de escolas públi-
cas e de cotas para negros e pardos, que não se-
guiu somente a classificação decrescente com o
número de pontos obtidos pelos candidatos, con-
forme descrito anteriormente. O segundo tipo se
baseia na inconstitucionalidade do SADE pois,
uma vez que os Estados do Brasil formam uma
federação, não  deveria privilegiar alunos de es-
colas de apenas um Estado em detrimento de to-
dos os outros, no processo seletivo de universi-
dades públicas ou privadas. E o terceiro, se apóia
na inconstitucionalidade da Lei de cotas para ne-
gros e pardos.20  Os três argumentos têm sido con-
testados pela Uerj com a contra-apresentação do
edital público, ao qual todos os candidatos tive-
ram acesso e concordaram respeitar os critérios
pré-estabelecidos.

No mês de março de 2003 somavam trezentos,
os pedidos de informação e mandados de segu-
rança dirigidos à Uerj, questionando o Vestibular
2003. Porém, em julho do mesmo ano, apenas
seis alunos estavam em sala de aula como pré-
matriculados exclusivamente por decisão judici-
al. E poucos meses depois não havia mais nenhum
aluno matriculado por decisão judicial. A partir
do exposto, não resta dúvida, que apesar de polê-
micas, as leis de cotas como forma de ação afir-
mativa para a população formada por “negros” e
“pardos” são uma realidade na sociedade brasi-
leira, nos dias atuais.

 Desdobramentos: Qual o significado da
implantação de tais leis para a socieda-
de brasileira, a curto e  longo prazo?

Um dos desdobramentos da implantação de po-
líticas de ação afirmativa nas universidades esta-

duais fluminenses,   talvez o principal, seja a im-
plantação de leis similares em outras universida-
des brasileiras.  Nesse sentido, no último ano ou-
tras universidades já aderiram à políticas de ação
afirmativa.  Entre as quais cabe citar a Universi-
dade Estadual de Londrina (UEL). Em setembro
de 2004, o Conselho Universitário da UEL apro-
vou para o vestibular 2005, o sistema de co-
tas que consiste na reserva de até 40% das 3.010
vagas para estudantes das escolas públicas, sen-
do até a metade destas para “negros” (pretos e
pardos).

O total de vagas ofertados pelo sistema univer-
sal será disputado por todos os candidatos. Quan-
to aos percentuais aplicados ao sistema de cotas,
serão proporcionais à quantidade de inscritos por
cursos.

Torna-se importante mencionar, que há outras
universidades estaduais que se opõem às Leis de
cotas e adotaram mecanismos distintos como al-
ternativa a tais Leis. Refiro-me à Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp) e à Universidade
de São Paulo (USP). A USP criou o Pró-Universi-
tário, um curso pré-vestibular com sede na
zona leste da cidade de São Paulo. O curso ofe-
rece aulas de reforço a 5.000 alunos carentes
do ensino médio da região. O objetivo do mes-
mo é capacitá-los a enfrentar com mais chances
de sucesso a competição do vestibular.

A Unicamp estabeleceu o Programa de Ação
Afirmativa para Inclusão Social, que consiste em
um sistema de pontos adicionais para os candida-
tos que cursaram todo o ensino médio na rede
pública,  para os estudantes  que se declararem
negros, pardos e  indígenas. Os candidatos irão
receber na Nota Padronizada de Opção (NPOs) as
seguintes faixas de pontos adicionais: os egressos
do escola pública receberão 30 pontos, os negros,
pardos e indígenas receberão 40 pontos. Os pon-
tos serão computados ao final da classificação, na
nota final que contabiliza o desempenho nas duas
fases no vestibular.  As mudanças entrarão em
prática no vestibular 2005.

Apesar de o sistema criado pela Unicamp e do
curso da USP, um grupo de deputados da Assem-
bléia Legislativa de São Paulo preparou um Pro-
jeto de Lei para implementar uma política de co-
tas nas três universidades estaduais paulistas:
Universidade de São Paulo (USP), Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade
Estadual Paulista (Unesp).

Segundo o projeto, as instituições deverão re-
servar, no mínimo, 50% das vagas a alunos do
ensino médio público. Além disso, as universida-
des destinarão 30% das vagas aos que se
autodeclararem como  “afro-descendentes” . A
implementação, segundo o texto, será gradativa.
No primeiro ano, serão beneficiados os estudan-
tes que tenham cursado o último ano em escola
pública; no ano seguinte, os alunos que fizeram a
2ª e a 3ª série no ensino médio público e assim
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sucessivamente, até que os beneficiados tenham
feito desde a 5ª série do ensino fundamental na
rede pública.

O projeto teria efeito por dez anos. Após esse
período, deverá ser revisto21 .

Além da UNB, outras as universidades federais
também aderiram às Leis de cotas. Em maio de
2004, o Conselho Universitário da Universidade
Federal da Bahia (UFBA), aprovou  o projeto que
estabelece uma cota de 43% de todas as vagas da
instituição para estudantes egressos da rede pú-
blica e para negros, além de 2% para índios ou
descendentes, desde que tenham estudado em
uma escola pública. Segundo a reitoria  o sistema
de cotas já entra em vigor no próximo vestibular
da instituição. Mesmo com as cotas, o processo
de ingresso na UFBA será o mesmo, com média
de nota e corte igual para todos. A única altera-
ção é que os “negros”, os “pardos” e os “índios”
que atingirem a média terão prioridade para fa-
zer a matrícula. Também em maio de 2004, a
Universidade Federal do Paraná (UFPR) adotou
Leis de cotas. A UFPR foi a primeira universidade
pública localizada na região sul a adotar tais Leis.
O Conselho Universitário da UFPR aprovou a re-
serva de 20% de vagas para negros e de 20% para
alunos oriundos da escola pública já  para o vesti-
bular  de 2005. A justificativa para implantação
de tal Lei foi que, segundo dados oficiais, o Paraná
tem 22% da população autodeclarada “preta e
parda” no Censo de 2000. E apenas 2,7% dos
19.542 alunos da UFPR se autoclassificam como
“pretos e pardos”.  A UNB, a UFBA, UFSP e a UFPR
são algumas das universidades federais que ado-
taram Leis de cotas22 .

Parece que as posições mais críticas em re-
lação às cotas vêm da Universidade de São
Paulo, da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro e dos grandes jornais dessas duas cida-
des, a Folha de São Paulo e O Globo23 . Como
mencionado anteriormente a USP optou por
criar um curso pré-vestibular. O Conselho
Universitário da UFRJ adiou a discussão so-
bre o tema para 2005, que valerá para o vesti-
bular de 2006. Assim a UFRJ não adotou política
de ação afirmativa para o  vestibular de 2005.

Como demonstrado, apesar de a dinâmica com
que as Leis de cotas e/ou  de reserva de vagas
vêm sendo adotadas nas universidades brasilei-
ras, ainda há, igualmente, oposição a tais Leis.

Paralelamente às medidas adotadas e ao deba-
te instituído nas universidades públicas (estadu-
ais e federais), o governo federal editou, em 10 de
setembro de 2004, a Medida Provisória número
213.  Esta MP é exclusivamente destinada às uni-
versidades particulares.

A MP  213, que cria o Programa Universidade
para Todos (ProUni), tem o objetivo de conceder
bolsas de estudos integrais e parciais em institui-
ções de ensino superior particulares a estudantes
“carentes”, “negros e indígenas”, portadores de
necessidades especiais e professores da rede pú-

blica que necessitam de formação superior em
pedagogia. Segundo os artigos publicados do
ProUni, as instituições de ensino superior parti-
culares deverão reservar 10% das bolsas integrais
do total de matrículas das instituições de ensino
filantrópicas, para alunos carentes. Já no caso das
instituições não filantrópicas, estas deverão re-
servar pelo menos 5% em bolsas integrais e bol-
sas parciais de 50%, desde que a soma dos benefí-
cios atinja 10% da receita anual da instituição. Em
troca, as instituições terão isenções tributárias.

Para concorrer à bolsa-integral, a renda famili-
ar do estudante deve atingir no máximo 1,5 salá-
rios mínimos per capita. Já para a bolsa parcial, a
condição é de até 3 salários mínimos per capita.

Outra exigência é ter cursado o ensino médio
completo em escola pública ou como bolsista em
instituição privada.  E, ainda, conforme o inciso
II do ProUni, onde está escrito que será “destina-
do à implantação de políticas afirmativas de ensi-
no superior de autodeclarados negros e pardos” .

Na seqüência do inciso II, no primeiro pará-
grafo, tem o seguinte texto: “percentual de que
trata o inciso II deverá ser no mínimo, igual ao
percentual de cidadãos autodeclaerados pretos,
pardos e indígenas na respectiva Unidade da fe-
deração, segundo o último censo do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE).”

Os candidatos às bolsas serão pré-classifi-
cados pelo perfil socioeconômico do Exame
Nacional de Ensino Médio (Enem), e depois de-
verão ser avaliados pelas universidades.

Para finalizar esta reflexão  sobre  a tercei-
ra e última pergunta, chamo atenção, para o
que talvez seja a mais importante descoberta
da tese: a lei de reserva de vagas para egres-
sos de escolas públicas, isoladamente, possi-
bilitou o acesso de um número maior de can-
didatos autodeclarados negros ou pardos do
que a lei de cotas para negros e pardos. Bene-
ficiados pela primeira lei (de reserva para
egressos de escolas públicas), 798 candida-
tos “negros e pardos” obtiveram vagas na
Uerj. Enquanto apenas 331 vestibulandos in-
cluídos nesta categoria ingressaram na uni-
versidade pela segunda lei (de cotas para ne-
gros ou pardos). Ou seja, entre os 1.968 que
“se autodeclaram como negros e pardos” que
passaram no vestibular, a grande maioria,
cerca de 80%, garantiu sua matrícula na uni-
versidade independentemente da lei de cotas
para negros e pardos.

Na verdade, o efeito imediato da lei de cotas
para negros e pardos residiu na instituição da “fi-
gura jurídica do negro”, ocasionando, pela pri-
meira vez desde a Proclamação República, uma
“mudança” nos termos da lei. (Dias Monteiros,
2002 e Fry, 2003) 24 . Diante do que foi apresen-
tado, finalizo o artigo com uma indagação: de que
forma isto irá  afetar ou não o futuro das relações raci-
ais na universidade e no País? Resta-nos esperar por
novos acontecimentos, para  uma nova reflexão.
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Ainda assim a cada dia mais universidades aderem a tais políticas.
5 Cota aplica-se a uma das medidas relativas as políticas de ação
afirmativa implementadas, inicialmente, nos Estados Unidos, a partir
da década de 1960. Dirigidas inicialmente à população negra as
políticas de ação afirmativa, foram depois estendidas às mulheres e
ainda mais tarde a minorias étnicas. Affirmative Action (ação
afirmativa) constou de programas de ações políticas, governamentais ou
privadas. Nesse sentido, leis, orientações e decisões jurídicas foram
tomadas com vistas a constituições de agências de fomento e regulação,
como a Comissão para Igualdade de Oportunidades no Emprego, sendo a
Lei de Direitos Civis como o principal fundamento. Esta seria uma via
utilizada contra a segregação. Para mais informações ver Gruyter
(1987), Bergmann (1996), Caplan (1997), Carnoy (1995) e Eastland (1997),
entre outros.
6 Entre os estudos recentes sobre a “questão racial”, torna-se de suma
importância citar a abordagem original e instigante presente na
dissertação de mestrado de Fabiano Dias Monteiro (2003). Nesse estudo, o
autor reconstruiu e analisou a legislação “anti-discriminatória” no
Brasil, enfatizando o fato de tal legislação ser, ao mesmo tempo,
“geratriz e fruto da organização política dos negros”.
7 Nesta denominação podem ser incluídos os ativistas que atuam em
movimentos sociais, grupos de movimento negro e Organizações Não
Governamentais, cuja representatividade, diante da população mais
ampla, pode ser questionada, mas que ainda assim se articulam a partir
de reivindicações coletivas.
8 Para uma análise do debate na Câmara dos Vereadores consultar Ana
Paula Silva (2000). Silva, em sua dissertação de mestrado, descreveu e
analisou discursos de vereadores do Município do Rio de Janeiro na
época do veto, pelo executivo, ao Projeto de Lei 130/93 de autoria dos
vereadores Jurema Batista e Antonio Pitanga, ambos do PT, da bancada
de oposição ao prefeito César Maia (PFL). O projeto tinha como objetivo:
“A inclusão de artistas e modelos negros nos filmes e peças
publicitárias encomendadas pela prefeitura do Rio de Janeiro”.(Silva,
2000:7).Naquele momento, César Maia, ainda estava em seu primeiro
mandato, e na condição de chefe do poder executivo, vetou o projeto,
alegando sua inconstitucionalidade. Assim, o Projeto de Lei voltou ao
plenário da Câmara para que os vereadores o discutissem. Dessa forma,
começa o debate que mobilizou vereadores, imprensa e agências
publicitárias sobre a “lei de cotas”. Os proponentes se classificam como
negros, tendo ambos, inclusive, participado de grupos de movimento
negro. As sessões foram caracterizadas por acusações de ambas as partes.
As bancadas de “oposição” e “situação”se enfrentaram nas sessões da
Câmara, e, no final, o projeto foi aprovado. Mas não sem antes ter havido
“embates ideológicos”, a partir de dois pontos principais: 1) relativo a
oposição versus situação; 2) a respeito das relações entre negros e
brancos. A vereadora Jurema Batista revelou como conseguiu o feito:
com uma “ação ao pé do ouvido”. Nesta ação feita em segredo, alguns
vereadores estabelecem pactos para aprovação de seus projetos,
distantes dos embates ideológicos.
9 Diante das variadas formas de grafia da expressão “afo-descendente”(s)
encontradas em textos diversos, optei por utilizar a grafia da expressão
“afro-descendente”de acordo com a indicação do Dicionário de
Dificuldade da Língua Portuguesa. Nele o termo “afro” é classificado
como: “Adjetivo (adj) e substantivo masculino (sm) Africano. Usa-se
também como elemento de formação de adjetivos pátrios; danças afro-
negras; costumes afro-brasileiros, relações afro-asiáticas.
(Cegalla,1996:15)
10 A proposta de reparação chegou a Brasília, virou Projeto de Lei pelas
mãos do então Deputado Federal Paulo Paim (PT-RS), mas não avançou. E
atualmente  este tema está entre os artigos do Estatuto de Igualdade
Racial. O Estatuto está em fase de elaboração e seu relator é o atual
senador Paulo Paim.
11 Durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso como presidente da
República, o Governo brasileiro também defendeu a idéia de que a
adoção de políticas públicas seria a melhor reparação aos danos
deixados pela escravidão. Através da Secretaria Nacional de Direitos
Humanos, o Governo vem desenvolvendo programas, especialmente nas
áreas de educação e saúde, que atendem às demandas da população negra.
Entre elas, está um programa de revisão do currículo e dos livros
didáticos para eliminar referências errôneas ou pejorativas aos negros.

12 Trabalhos como os de Hasenbalg (1998), Teixeira (1998), Moro (1993),
Maggie (2001) e de órgãos e instituições públicos responsáveis por dados
demográficos e censitários sobre a população brasileira têm
demonstrado a relevância e abrangência da temática.
13  Sobre o tema consultar o Relatório de Pesquisa do Centro de Estudos
Afro-Asiático (Afro), 2001.
14 Segundo os dados do Censo demográfico de 2000, 6,2% se autodeclararam
como pretos, os pardos somariam 39% da população ou outros segmentos
de cor não apresentaram variação significativa, com relação ao Censo
anterior.
15 Conforme citado em Barcelos e Machado 2001, a referência ao
“pequeno número de negros na universidade” se baseia na literatura
sobre as desigualdades raciais no sistema educacional no Brasil (ver
Hasenbalg, 1998 e Barcelos, 1992) e Moro (1993), estudando o perfil dos
alunos de uma universidade estadual no estado do Paraná, sugeriu que os
estudantes negros que chegam ao ensino superior tendem a optar por
carreiras com menor prestigio social e que, em comparação com os seus
colegas brancos, eles são mais velhos, prestam vestibular maior número
de vezes, têm menos acesso ao “cursinho” e trabalham.
16 O deputado estadual Flávio Bolsonaro nasceu em 30/4/1981, no Rio de
Janeiro e é o mais jovem deputado da atual legislatura. Ingressou na
política por intermédio de seu pai, o deputado federal Jair Bolsonaro.
Iniciou seu primeiro mandato como deputado estadual, eleito com 31.293
votos, tendo como plataforma de sua campanha a “implantação de uma
política de planejamento familiar; defesa dos interesses das corporações
responsáveis por nossa segurança pública, bombeiros e policiais
militares e civis, dando-lhes liberdade para uma atuação de forma mais
enérgica contra a bandidagem e defendendo uma filosofia de que mais
vale um marginal morto do que um cidadão de bem, no qual o Estado
investe para garantir a pacífica convivência entre todos na sociedade,
que põe em risco sua vida em prol de um mísero e vergonhoso salário”.
Retirado do site: www.alerj.rj.gov.br.
17 Sobre o tema ver: www.adami.adv.br.
18 Na ADIN da Confenen existe um erro relativo ao percentual de 30%
das vagas às quais os alunos egressos de escolas particulares poderiam,
em princípio, concorrer, pois o percentual destinado a egressos de
escola pública era de 50%, restando 60% para os candidatos, inclusive
negros e pardos, que estudaram em escolas particulares. Como a lei de
cotas para negros e pardos corresponde a 40%, o somatório das duas leis
seria 90%, restando apenas 10%, para aqueles sobre os quais as duas leis
não incidem, fato esse que dificilmente ocorreria, como não ocorreu.
Como já dito no segundo capítulo, as leis se sobrepõem e não se somam.
19 Luiz Fernando Martins da Silva, Humberto Adami Santos Júnior e
Sérgio Luiz da Silva de Abreu são os representantes dos seguintes grupos
do movimento negro: Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros
(Ipeafro), Sociedade Afrobrasileira de Desenvolvimento Sócio Cultural
(Afrobras), Geledés – Instituto Da Mulher Negra, Centro de Estudos das
Relações de Trabalho e Desigualdades (Ceert), Fala Preta! Organização
de Mulheres Negras, Congresso Nacional Afro-Brasileiro (Cnab), Centro
Brasileiro de Informação e Documentação do Artista Negro (Cidan), e
Criola. Todos se constituem em sociedade civil, sem fins lucrativos.
20 O Deputado Flávio Bolsonoro mencionou a Constituição Estadual. Mas
nas outras Adins é a Constituição Federal que aparece. Deve-se
considerar, ainda, que a “Lei Maior” é a Constituição Federal.
21 O projeto, apresentado está  tramitando  na Assembléia Legislativa e
até o presente momento, janeiro de 2005, ainda  não foi votado.
22 Estas  universidades, além da  Universidade Federal do Vale de São
Francisco (UFVSF) são as universidades federais que aderiram as cotas
em 2004. No entanto,  não encontrei mais informações sobre o sistema
adotado pela UFVSF.
23 Assim como acontece com a USP e UFRJ os  dois jornais a Folha de São
Paulo e O Globo, respectivamente localizados nos Estados onde também
se encontram a USP e UFRJ, (São Paulo  e Rio de Janeiro) continuam,
principalmente nos editoriais, a se posicionar contra (ou de forma
crítica)  a implantação de leis de cotas nas universidades brasileiras.  A
esse respeito consultar os temas cotas & universidade  nos sites:
www.globo.com.br e www.folha.com.br. No site do Jornal O Globo ver,
especificamente, as matérias e artigos assinados por Ali Kamel editor-
executivo da Central Globo de Jornalismo.  E em ambos consultar os
editoriais  sobre o tema de cotas.
24 O antropólogo Peter Fry é um dos estudiosos sobre o tema que  se
posiciona contrário à implantação de Leis de reserva de vagas e de cotas
nas universidades. Para ele tais leis seriam exógenas  a história da
formação da sociedade brasileira. Peter Fry argumenta que a aplicação
de tais Leis poderia incorrer na racialização e, conseqüentemente, na
polarização entre negros e brancos na sociedade brasileira, como
ocorreu na  África do Sul e o Zimbabwe, onde a racialização
potencializou o ódio entre negros e brancos.
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der os diversos interesses e problemas que en-
volvem sua posta em prática.

Para ilustrar minhas preocupações, baseio-me
em dados recolhidos no acompanhamento do de-
senvolvimento do Programa “Diversidade na Uni-
versidade” do Ministério de Educação, durante o
governo Fernando Henrique Cardoso. Esses da-
dos foram recolhidos em dois períodos. No pri-
meiro momento, estive vinculada ao projeto
como consultora responsável da redação da car-
ta-consulta para o Programa que foi encaminha-
da ao Banco Interamericano de Desenvolvimen-
to – BID. No segundo período, que constituiu meu
trabalho de pesquisa doutoral, realizei diversas
visitas ao Ministério e as organizações a ele vin-
culadas para informar-me do desenvolvimento do
projeto. Ainda que o Programa “Diversidade na
Universidade” não possa ser considerado como
um exemplo representativo de ações afirmativas
em um momento em que se discutem as cotas ra-
ciais, nasce dentro desse contexto e o relato de
sua elaboração pode contribuir muito para a

reflexão sobre quais
são os problemas en-
frentados quando se
discute uma política
pública para a popu-
lação negra no interi-
or das instituições es-
tatais.

Ações afirmativas
como política
multiculturalista

As ações afirmativas retomam força não so-
mente no contexto brasileiro, mas sobretudo no
contexto internacional, dentro do debate sobre o
multiculturalismo. Ainda que possam ser defini-
das especificamente como políticas de integração
que visem reduzir os efeitos da discriminação ra-
cial, as ações afirmativas ressurgem como opção
importante dentro do debate mais amplo do
multiculturalismo, que se fundamenta sobretudo
na defesa da pluralidade cultural, no respeito e
no reconhecimento das diferenças culturais.

O ESTADO BRASILEIRO
E AS AÇÕES AFIRMATIVAS

Rebecca Lemos Igreja
Doutora em Antropologia pela Universidade Nacional de Brasília - UnB

decisão de elaborar políticas que vi-
sem às populações negras, entre
elas as políticas de ações afirmati-
vas, só pode ser compreendida
dentro de um campo de forças,
onde agem diversos atores, en-
tre eles, o Estado, as organiza-
ções étnicas, entidades da so-
ciedade civil, intelectuais e os
organismos internacionais.
Essa conjuntura torna muito
complexa a análise dos inte-
resses que estão em jogo e
dos alcances que essas po-
líticas podem ter.

O debate sobre as ações
afirmativas no Brasil re-

flete muito bem esse cenário de lutas de forças
entre os diversos atores envolvidos na elabora-
ção dessas políticas. O movimento negro sempre
exerceu pressão junto ao Estado para que este
elaborasse políticas públicas que promovessem
a inclusão da popula-
ção que representam.
O grande diferencial
que vemos é o espaço
de debate público que
está sendo aberto; as
novas organizações ét-
nicas que estão surgin-
do; e a nova forma em
que atualmente elas
agem, e por fim a gran-
de influência que o Es-
tado e as organizações
estão sofrendo dos diversos atores internacionais,
entre eles os organismos internacionais.

Neste artigo procurarei demonstrar alguns
pontos críticos que surgem na elaboração das
políticas de ações afirmativas pelo Estado bra-
sileiro. Interesso-me sobretudo pela forma
através da qual o Estado brasileiro vem ado-
tando essas políticas, procurando verificar
suas possibilidades, assim como seus limites.
Concentro-me sobretudo na institucionaliza-
ção das ações afirmativas, procurando enten-

As ações afirmativas
retomam força, não
somente no contexto
brasileiro, mas

sobretudo no contexto
internacional
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Um exemplo deste fato nos oferece o Relatório
Mundial sobre o Desenvolvimento Humano, di-
vulgado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), no ano de 2004.  A di-
ferença cultural toma no Relatório importância
fundamental, pois, como afirma, os indivíduos só
podem gozar de uma verdadeira liberdade quan-
do lhes é permitido optar de maneira aberta por
uma religião, língua ou um patrimônio cultural e
étnico. Além disso, as diferentes minorias étni-
cas reclamariam justiça social quando, por
motivo de raça ou cultura,  se sentem ex-
cluídos e discriminados do acesso aos bens
sociais e econômicos. Nesse ponto, encontra-
mos no relatório uma referência a população
negra brasileira.

O relatório, no entanto, não se limita a estimu-
lar o reconhecimento jurídico dessas identidades
culturais, mas reafirma a necessidade de que se-
jam elaboradas políticas multiculturais, e entre
elas as “ações afirmativas”, a fim de reparar as
injustiças historicamente perpetuadas e social-
mente arraigadas. As políticas multiculturalistas
seriam as únicas, segundo o Relatório, que pode-
riam promover o respeito e a proteção da diver-
sidade e do pluralismo, ameaçados pelos proces-
sos de globalização. A análise das ações afirma-
tivas no Brasil torna imprescindível um estu-
do sobre a discussão mais ampla do multicultura-
lismo, pois assim têm sido tratadas no âmbito in-
ternacional.

Não cabe nesse espaço fazer uma discussão te-
órica sobre o multiculturalismo1 . O multicultura-
lismo é retomado aqui em um sentido estrito,
como uma modalidade institucional, política e ju-
rídica que se insere em contextos nacionais espe-
cíficos. Esse multiculturalismo tende a se afastar
do debate teórico e cair na discussão das práticas
políticas, o que, por sua vez, não deixa de evocar
a complexidade apresentada pelos teóricos.

Ainda que possamos afirmar que somos todos
multiculturalistas (Glazer, apud Wieviorka, 2001)
no sentido de que todos procuram ter atenção
com as minorias e as mulheres, ou que exista uma
diversidade cultural nos distintos países, não po-
demos afirmar que deve haver uma aposta geral
no multiculturalismo enquanto ordenador de po-
líticas.2  Não obstante, esse é um dos primeiros
grandes problemas observados na institucionali-
zação das políticas multiculturalistas: a busca de
sua universalização. As políticas multiculturalis-
tas são receitadas globalmente como o faz o rela-
tório, passando muitas vezes por alto, as
especificidades nacionais e mesmo dos distintos
grupos culturais. É necessário verificar como as

políticas multiculturalistas estão sendo absorvi-
das pelos distintos países e quais são seus limites
e impactos em contextos específicos. Ainda as-
sim, vale considerar desde já alguns pontos críti-
cos que despertam nas análises multiculturalistas.

A raça no multiculturalismo

A defesa das identidades, seja pelo Estado, seja
pelos grupos dentro de um quadro de elaboração
de políticas multiculturalistas deve ser questio-
nada em suas possibilidades dentro da luta anti-
racista. A priori, as políticas multiculturalistas
têm como função combater o racismo e a discri-
minação de que são vítimas as minorias étnicas.
O reconhecimento das diferenças culturais contri-
buiria com essa função ao reclamar a dignidade
dos grupos que viram suas heranças culturais me-
nosprezadas no espaço público.

A política de reconhecimento das diferenças
tal como apresentada por multiculturalistas como
Charles Taylor (1994) situa o reconhecimento
como uma necessidade vital para o indivíduo, para
a formação da sua identidade, pois um não reco-
nhecimento significaria uma forma de opressão
para ele, já que grupos sofreriam reais danos prin-
cipalmente pela imagem negativa e depreciativa
que os outros constroem deles, e que acaba por ser
assumida e internalizada por eles mesmos. Segundo
Cardoso de Oliveira (2002:23), esse não reconheci-
mento poderia ser compreendido inclusive como uma
desconsideração, como um insulto moral.

O reconhecimento nesse sentido não pode ser
satisfeito apenas com a promulgação de leis ou
com a implementação de políticas públicas apoi-
adas em um discurso “politicamente correto”,
que define que todas identidades mereçam ser
reconhecidas sem nenhum julgamento de va-
lor3  (Cardoso de Oliveira, L. 2002: 23).  Essas
atitudes tend e m  a  p r o m o v e r  d e  m a n e i r a
artificial o reconhecimento e não dão conta
da necessidade de integração daquele que de-
manda ser reconhecido.

O reconhecimento para Taylor, como já men-
cionado, se vincula diretamente à identidade, esta
entendida como construída na relação com o ou-
tro, como resultado de um processo dialógico. O
reconhecimento só tem sentido se significar uma
apreciação autêntica por parte do outro. Qual-
quer artificialismo pode ser percebido na melhor
das hipóteses como uma manifestação insufici-
ente de reconhecimento, ou mesmo visto como
uma agressão enrustida, como afirma Cardoso de
Oliveira (2002:09). A atitude ou ato de reconheci-
mento perderia muito o seu sentido semântico – prag-
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mático, como afirma o autor, se for percebida como
apenas o cumprimento de uma mera obrigação.

A importância do reconhecimento no sentido
oferecido por Taylor e Cardoso de Oliveira é pro-
curar dar conta dos espaços onde preconceitos e
discriminações indiretas atuam. Preconceitos ten-
deriam a agravar o desrespeito aos direitos dos
indivíduos pertencentes a populações especí-
ficas em geral estigmatizadas. O potencial das
políticas de reconhecimento estaria, portan-
to, em contribuir com uma maior conscien-
tização do preconceito, que quando aciona-
do, inviabilizaria a consideração à pessoa ou
o reconhecimento de sua dignidade (Cardoso de
Oliveira, idem).

A ação da política do reconhecimento poderia,
portanto, contribuir com uma conscientização do
preconceito do qual os negros são vítimas. Pode-
ria além disso, oferecer uma visibilidade social,
como menciona Honneth (2004: 136) para aque-
les que historicamente foram vítimas da
invisibilidade de suas pessoas, que se traduz nor-
malmente em situações humilhantes. Existe, por-
tanto, um importante potencial do multicultura-
lismo no combate contra a discriminação, o pre-
conceito e especificamente, o racismo, e essa
é uma conclusão a qual chega este estudo. Não
obstante, alguns cuidados na consideração do
multiculturalismo devem ser levados em conta.

Taguieff (1987) procura dar conta da comple-
xidade em que se encontram envolvidas as lutas
anti-racistas, por exemplo, e demonstrar como é
difícil responder adequadamente ao racismo. Se-
gundo Taguieff, depois dos anos 70 vemos cres-
cer um novo racismo, um racismo que toma for-
mas diferentes e que não se assenta mais nas dife-
renças biologizantes (essas deslegitimadas pelas
ciências naturais), ao contrário, em uma forma
de racialização da cultura, da linguagem, da reli-
gião etc. Esse neo-racismo é portanto um racis-
mo diferencialista, com base culturalista, que se
divulgou através da apropriação do discurso in-
telectual do direito à diferença, em um siste-
ma de distorção desse discurso. Esse racismo,
com base em um discurso que aceita e afirma a
diferença cultural tem como objetivo final a ex-
clusão do outro.

A reformulação explícita do racismo no voca-
bulário da diferença tende a provocar uma
recentralização do imaginário racializante sobre
o pavor da mestiçagem (agora a mestiçagem cul-
tural) que surge como uma norma de preserva-
ção incondicional das identidades comunitárias
tal como elas são ou deveriam ficar, norma cuja
oposição seria a destruição final das identida-
des coletivas. O discurso neo-racista se ali-
menta da representação comum do desapare-

cimento da diversidade do mundo humano,
de uma passagem insensível e irreversível da
boa heterogeneidade cultural e étnica para a
homogeneidade dos indivíduos e da cultura.

A dificuldade é que o discurso de intenção
racializante e o discurso anti-racista militante uti-
lizam agora os mesmos jogos de linguagem, re-
correm às mesmas evidências fundadoras, visam
à realização dos mesmos valores – o que resulta,
segundo Taguieff, em situações paradoxais onde
surgem os diálogos de surdos, aparece um con-
senso estranho de normas e valores, e se assiste
ao compartilhamento de uma mesma problemá-
tica diferencialista. A defesa das identidades cul-
turais não deve fugir do debate sobre o neo-racis-
mo diferencialista, para que ela não se converta
em fonte de recursos para esse novo racismo.

A apropriação pelo multiculturalismo da
temática racial também corre o risco de não dar o
devido peso à raça enquanto categoria de análi-
se, deslocando-a para o debate das diferenças
culturais. A raça é outra categoria que interroga
os teóricos das identidades culturais. Depois que
as ciências naturais chegaram à conclusão que as
raças, biologicamente falando, não existiam, o
termo raça continuou presente no âmbito das ci-
ências, a partir de sua interpretação como cons-
truções sociais. A idéia de raça seria uma cons-
trução social resultante de processos históricos
particulares que estabeleceram que alguns seres,
a partir de suas características físicas, seriam su-
periores a outros. Trata-se de uma categoria
discursiva, uma categoria organizadora daquelas
formas de falar, daqueles sistemas de representa-
ção e prática social (discursos), que utilizam um
conjunto frouxo, freqüentemente pouco especí-
fico, de diferenças em termos de características
físicas – cor da pele, textura de cabelo, caracte-
rísticas físicas e corporais, etc – como marcas
simbólicas, a fim de diferenciar socialmente um gru-
po de outro (Hall, 2003, p. 63).

Vários autores afirmam que, ainda que se cons-
tate que a raça é uma construção social, ela não
perdeu importância, ao contrário, ela existe ain-
da com muita força e poder. Comumente o con-
ceito de raça é definido de forma oposta ao de
etnia. A etnia é uma construção social que reme-
te à idéia de diferenças culturais, enquanto a raça
remete a diferenças fenotípicas. Nos últimos anos,
as noções biológicas das raças têm sido substitu-
ídas por definições culturais. As fronteiras entre
o conceito de raça e de etnia parecem ser cada
vez mais fluídas.

Ainda que raça e etnia pareçam ser identifica-
ções similares, pois ambas são parciais, instáveis,
contextuais e fragmentárias,4  Wade (2000) afir-
ma que não se pode negar um papel específico

po
nt

od
ev

is
ta



ADVIR Nº 19 • Setembro de 2005 • 37

das identidades raciais ou das discriminações que
se baseiam na raça, pois seria desconfigurar uma
história particular pela qual ditas identificações
chegaram a ter força efetiva. O caráter não cientí-
fico do termo “raça” não afeta o modo “como a
lógica racial e os quadros de referências raciais
são articulados e acionados, assim como não anu-
la suas conseqüências” (Hall, 2003). A conside-
ração da raça como uma construção social tem
sido insuficientemente consciente do poder de
resistência das formas especificamente racializa-
das de poder e subordinação (Gilroy, 2001). Vin-
cular as identidades raciais com as identidades
culturais pode ocultar a forma como essas identi-
ficações raciais foram impostas a populações com
base em seus traços físicos, criando uma forma
específica de racismo e de subordinação.

Classe social versus diferença étnica

Muitos autores, críticos do multiculturalismo,
demonstram uma preocupação importante com
o risco de que uma maior concentração na luta
pelo reconhecimento de diferenças culturais aca-
be relegando a segundo plano o problema das
desigualdades sociais. Não há dúvida de que a
identidade coletiva tem tido maior êxito na
mobilização política do que os interesses de clas-
se, o que pode ser interpretado como se a injusti-
ça fundamental se assentasse não mais na explo-
ração econômica, mas na dominação cultural.
Vários teóricos do multiculturalismo procuram
responder a essa preocupação vinculando o re-
conhecimento com a promoção da igualdade so-
cial. Defendem a importância do reconhecimen-
to, pois os diferentes sofrem exclusões específi-
cas pela sua condição cultural, mas também afir-
mam que ela não pode ser dissociada das desi-
gualdades sociais e que os direitos culturais de-
vem ser discutidos em uma relação constante
com a desigualdade social. A ação multicultura-
lista deve, portanto, responder ao desafio da
desqualificação cultural ao mesmo tempo em que
tratar da injustiça social.5

As críticas aos teóricos multiculturalistas pro-
vêm, principalmente, de marxistas que privilegi-
am o enfoque nas políticas de redistribuição. Con-
figura-se normalmente um antagonismo entre
essas duas posições. Nancy Fraser (2004, p. 151-
164) propõe articular os dois pensamentos de
maneira inovadora através de uma ampliação do
conceito de políticas de distribuição e mesmo de
políticas multiculturalistas.

Fraser entende a redistribuição não somente
como uma problemática de luta de classes soci-
ais, mas, inclusive, de todas as formas de feminis-
mo e anti-racismo que buscam nas transforma-
ções ou nas reformas socioeconômicas uma solu-

ção para as injustiças relativas ao gênero, etnia
ou raça. Da mesma forma, o paradigma do reco-
nhecimento não se aplica unicamente aos movi-
mentos que buscam uma reavaliação de suas iden-
tidades que foram injustamente menosprezadas
e que encontraram sua expressão no feminismo
cultural, no nacionalismo negro ou no movimen-
to de identidade homossexual. Partindo desses
dois paradigmas, a autora crê dar conta da com-
plexidade da dinâmica política contemporânea
abordando a redistribuição e o reconhecimento como
dimensões da justiça.6

Fraser vê a redistribuição e o reconhecimento
cultural como uma questão de justiça. Para a rea-
lização plena da justiça, os dois paradigmas de-
vem atuar. Os teóricos multiculturalistas tende-
riam, segundo Fraser, a ver a distribuição atra-
vés de uma visão culturalista redutora, presumin-
do que uma transformação na ordem cultural se-
ria suficiente para resolver os problemas de dis-
tribuição. Para Fraser, toda distribuição injusta
não é efeito de falta de reconhecimento (como
demonstraria o caso de um homem branco que
perdesse um emprego em uma fábrica). A injusti-
ça econômica é conseqüência inerente de uma
ordem de relações econômicas específicas fun-
damentada em uma acumulação de bens. Uma
teoria da justiça deve concentrar-se além dos va-
lores culturais para examinar a estrutura mesma
do capitalismo.

As considerações de Fraser são úteis para dis-
cutir os limites das políticas multiculturalistas.
Teóricos multiculturalistas tendem a partir da
constatação de um vínculo imediato da diferença
cultural e da classe social. A desigualdade social
se assentaria, segundo essa perspectiva, na dis-
tinção cultural dos grupos. Parece não haver dú-
vida que a diferença cultural, e aqui incluo a dife-
rença racial e étnica de forma geral, tem sido, his-
toricamente, discriminada dos bens sociais: os
mais pobres entre os pobres. Essas considerações
têm se mostrado de tal forma evidentes, que são
difíceis de serem contraditas. Não obstante, as análi-
ses multiculturalistas correm o risco de encerrar nas
distinções culturais os problemas de classe que são
ainda mais amplos, ou seja, nem todos os pobres de
uma nação são oriundos das minorias étnicas.

Essa visão pode não dar conta dos interesses
políticos e econômicos que envolvem a aceita-
ção do paradigma da diferença. Parece ser um fato
também incontestável que as políticas de reco-
nhecimento têm sido incentivadas no mesmo
momento em que as desigualdades sociais por
todo globo não param de crescer. Alguns teóri-
cos chamam a atenção para esse fato e ainda que
destaquem a importância do reconhecimento
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cultural, procuram demonstrar com experiênci-
as concretas, os riscos que envolvem o estabele-
cimento de políticas multiculturalistas no mo-
mento em que se institucionalizam.

Vários autores consideram a globalização como
uma das causas importantes para o fortalecimen-
to das demandas de reconhecimento (Hall, 2003,
p.55). As reivindicações com fundamento no re-
conhecimento cultural surgem dentro desse qua-
dro global como um fenômeno que se opõe e re-
siste às forças homogenizadoras. A cultura é vis-
ta, portanto, como um recurso indispensável
para a elaboração de alternativas à força homoge-
neizante e opressora da globalização. Da força da
cultura pensam-se alternativas para a criação de
um projeto emancipatório e, como parte integrante
dele, um multiculturalismo emancipatório de todas
as culturas subordinadas.7

Ao multiculturalismo em geral e sua versão
emancipatória são dirigidas duras críticas de au-
tores que vêem neles apenas uma das facetas do
processo atual de globalização. Esses autores,
muitos distintos dos antigos teóricos marxistas
cegos às diferenças culturais, buscam analisar os
interesses que envolvem o apoio ao multicultura-
lismo. Para eles, o multiculturalismo tende a be-
neficiar somente o capital financeiro transnacio-
nal, oferecendo-lhe apoio no processo de demo-
lição ou ao menos de fragilização das fronteiras
dos Estados-Nações (San Juan Jr., 2002, p. 18).

San Juan Jr. é bastante cético aos benefícios do
multiculturalismo. O autor acredita que grande
parte das lutas das mulheres e dos negros, por
exemplo, não terminaram mas simplesmente es-
tão agora disfarçadas sob outro aspecto e abor-
dagem. Em uma forte crítica aos estudos pós-co-
loniais, afirma duvidar das “metanarrativas” de
emancipação. Para ele, a única solução para os
problemas da globalização e suas contradições
estaria em uma luta popular-democrática de ope-
rários, camponeses, mulheres, comunidades in-
dígenas, negros e outras vítimas do imperialismo
neoliberal. Produzir uma crítica dos traços
destrutivos do neoliberalismo é a tarefa mais ur-
gente: mercado sem regras e nem limites, corte
de despesas públicas, desregulação, privatização,
abolição da idéia de bens públicos.

Não se podem esquecer, igualmente, os inte-
resses que envolvem os distintos atores interna-
cionais que pressionam em prol das políticas
multiculturalistas e a concomitante defesa das di-
ferenças. Como demonstram os estudos de Daniel
Mato (2001, 2003, 2004), na construção da dife-
rença cultural participam ativamente organismos
internacionais, como o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), Banco Mundial, e ONGs

transnacionais. A participação dessas entidades
não se limita somente a oferecer seu apoio atra-
vés do financiamento de projetos, mas incide di-
retamente na construção da diferença cultural,
convertendo-se em uma importante força para
sua legitimação.

Segundo os testemunhos presentes nos estu-
dos de Mato (2003), os financiamentos ofereci-
dos por diversas fontes de cunho internacional
são muito condicionantes. As pessoas que os re-
cebem estão condicionadas ao que pensa o
financiador e, portanto, como ele define e inter-
preta a diferença cultural. Com a finalidade de
conseguir esses financiamentos, principalmente
porque não conseguem o apoio devido de seus
Estados, os distintos grupos étnicos procuram se
adaptar ao que é pedido pelos financiadores. São,
portanto, as entidades financiadoras que atesta-
rão a legitimidade dos distintos grupos como cul-
turalmente diferentes. No esforço de adaptação
dos distintos grupos étnicos às categorias cul-
turais defendidas por essas entidades, vão se
construindo identidades étnicas transnacio-
nais, que tendem a passar por cima das espe-
cificidades culturais dos distintos grupos.

As políticas multiculturalistas ganham legiti-
midade no interior dos distintos Estados nacio-
nais, que vão adaptá-las aos seus interesses. Mui-
tas reformas que são propostas pelos distintos
Estados, e entre eles o Brasil, têm como objetivo
central adequar-se aos novos requerimentos da
economia política internacional, no entanto, é
necessário observar como são absorvidas por eles
e o quanto elas estão realmente transformando a
vida daqueles que se definem agora por suas iden-
tidades étnicas. Sem dúvida, o próprio Estado ten-
de a contribuir para a construção da diferença
cultural ao passar a ordenar sua ação segundo as
distinções étnicas agora existentes, mas isso não
quer dizer que há um maior compromisso com
uma ação contra a desigualdade social ou que se-
rão deslocadas as bases em que se assenta essa
desigualdade ou mesmo as bases que justificam
as situações de discriminação a que são submeti-
dos os culturalmente diferentes.

A definição das categorias étnicas: o
essencialismo da diferença

Apesar dos idealizadores do multiculturalismo
ou dos estudiosos das novas correntes multicultu-
ralistas afirmarem a dinamicidade da cultura e das
identidades étnicas, alguns autores mais críticos
recordam a dificuldade de se pensar na institucio-
nalização das identidades étnicas, ou seja, na con-
versão dessas identidades em sujeitos de direitos
ou políticas públicas sem fixá-las.
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Wieviorka (2001) assevera que uma política
dirigida a um segmento de população, qualquer
que ele seja, necessita elaborar para ele uma defi-
nição clara e estável, que deve poder identificá-
lo, conhecer suas fronteiras, saber o que de espe-
cífico sobressai ou não dele. Ela repousa necessa-
riamente sobre uma categorização. Wieviorka
chega, portanto, nas perguntas centrais do deba-
te: É desejável que o Estado opere em cima de
categorizações com base em distinções culturais?
É desejável que o Estado continue intervindo
como produtor de categorizações culturais ou
raciais? Essa pergunta é central para o debate do
multiculturalismo.

Alguns autores multiculturalistas procuram a
resposta dessa questão marcando a diferença en-
tre as diferenças culturais. Raz (1994 apud
Wieviorka, 2001) afirma que o multiculturalismo,
enquanto política institucionalizada, não é capaz
de atender a todos os particularismos culturais,
porque tais políticas necessitam comunidades
estáveis, viáveis, desejosas, capazes de se perpe-
tuarem e com um número não muito elevado de
membros. Além disso, sua aplicação exigiria que
essas comunidades tivessem confiança no
pluralismo de valores, e, em definitivo, na demo-
cracia. Suas exigências são, como afirma
Wieviorka, difíceis de serem preenchidas no con-
texto atual de demanda dessas políticas, não
obstante, concorda que o multiculturalismo pode
não ser adaptado a todos os tipos de particularis-
mos culturais.

O multiculturalismo não pode tomar a seu car-
go senão certas diferenças culturais e sob certas
condições, como afirma Wieviorka, o que limita a
sua atuação. Caso contrário, corre o risco de pro-
mover o contrário dos seus objetivos, fixando pelo
reconhecimento identidades que, sem ele, esta-
vam no nível de transformação, empurrando para
a reprodução o que seria produção e inovação, e
de promover o benefício de só alguns membros
dos grupos. Isso daria lugar a uma outra crítica
ao multiculturalismo, que correria o risco de tor-
nar-se uma força do conservadorismo e do
clientelismo, levando os dirigentes dos gru-
pos a se distanciarem ainda mais da experiên-
cia vivida pela população que eles represen-
tam. Tudo isso é possível, a não ser que ou-
tras lógicas entrem em cena.

No exercício de fixação das identidades, o Es-
tado torna-se um importante definidor e legitima-
dor das diferenças culturais. É o Estado que
redefinirá as diferenças culturais que devem ser
aceitas como públicos específicos de atenção.
Obviamente, que não há uma ação unilateral por
parte do Estado, pois este deve atender às formas
segundo as quais é interpelado pela sociedade ci-

vil, não obstante, é importante ter a noção clara
de que caberá ao Estado a definição e a legitimação
das diferenças como sujeitos de políticas e direitos.

A instauração de políticas multiculturalistas
também podem implicar uma fixação das identi-
dades por parte dos movimentos sociais. Os gru-
pos, para que sejam reconhecidos como possí-
veis públicos-alvo, devem demonstrar identida-
des culturais bem definidas, limitadas e capazes
de serem apreendidas pelas instituições públicas.
O processo de fixação das identidades pelos gru-
pos étnicos pode culminar em alguns resultados
indesejados. Na busca de fixar suas identidades,
os grupos étnicos tendem a se separar dos demais
grupos sociais com que partilhavam outras iden-
tificações sociais, como classe social, gênero ou
espaços de interação social. O risco estaria na frag-
mentação das identidades, efeito contrário ao
proposto por teóricos multiculturalistas que apos-
tam numa pluralização das identidades. Outro efei-
to negativo seria provocado quando a dinâmica
de afirmação das identidades culturais conduz ao
estabelecimento de padrões de “autenticidade”
que são difíceis de serem satisfeitos, levando à
exclusão de grupos étnicos que não logrem
preenchê-los (Briones, 1998). Para terminar, há
o risco sempre presente que a afirmação de iden-
tidades conduza à sua essencialização. Mesmo os
teóricos multiculturalistas afirmam o risco sem-
pre presente do comunitarismo exacerbado. Em
um processo de recuperação ou mesmo reinven-
ção das tradições, os grupos buscam os antigos
registros de suas culturas que lhes permitam cons-
truir identidades bem delimitadas. As legitimações
identitárias, segundo Agier (2001) são, no pre-
sente momento, pesquisadas “nos arrozados
diferencialistas de uma antropologia marcada
durante muito tempo pela tendência a confundir
a defesa dos povos com o relativismo cultural”.
Esse é um risco que tende a contradizer as no-
ções fluídas das identidades vistas como uma
construção, um processo nunca acabado, com
múltiplas direções.

A necessidade da definição e de uma delimita-
ção das identidades para que se convertam em
sujeitos de políticas estatais é um problema im-
portante a que se confrontam as políticas
multiculturalistas. Os riscos que apontam os au-
tores acima mencionados parecem se confirmar
na análise brasileira sobre as políticas multicultu-
ralistas. Se eles não são o bastante para inviabili-
zar a elaboração de políticas multiculturalistas
pelo Estado, pois há outras justificativas impor-
tantes para sua aplicação, são suficientemente
consideráveis para questioná-las e demandar
todo cuidado na atribuição ao Estado da tarefa de
definição e categorização das identidades.
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Novamente, o sucesso do multiculturalismo,
tal como concluo, depende da forma em que é
aplicado e da maleabilidade das políticas frente
aos contextos nacionais específicos e das diferen-
ças entre as distintas populações que demandam
reconhecimento.

Programa Diversidade na Universidade
– Ministério da Educação

Os objetivos do Programa Diversidade na Uni-
versidade - PDU foram definidos em sua elabora-
ção como: “apoiar a promoção da eqüidade e da
diversidade no ensino médio e na educação supe-
rior para afro-descendentes, indígenas e outros
grupos socialmente desfavorecidos”. Seus obje-
tivos específicos consistem em: (i) “apoiar a for-
mulação de maneira participativa, de políticas e
estratégias de inclusão social e combate à discri-
minação racial e étnica para a educação média e
superior; (ii) fortalecer a capacidade do Ministé-
rio da Educação para orientar a formulação das
referidas políticas e estratégias; e (iii) apoiar, de-
senvolver e avaliar projetos inovadores que pos-
sam contribuir à formulação de referidas políti-
cas e estratégias. O Programa Diversidade na Uni-
versidade nasceu de uma parceria BID e MEC,
dentro da Secretaria de Educação Média e
Tecnológica e deveria servir como base para a
orientação de futuras políticas públicas de maior
amplitude dentro da mesma temática.

Uma leitura mais cuidadosa dos objetivos e dos
demais itens leva a concluir fundamentalmente
que o Programa tinha como alvo principal trazer
subsídios para uma maior reflexão e atuação do
MEC na educação de grupos socialmente desfavo-
recidos, sobretudo indígenas e negros, entenden-
do-se por socialmente desfavorecidos não so-
mente os que carecem de renda, mas também os
que sofriam qualquer tipo de discriminação, seja
em razão da especificidade de sua cultura, de sua
raça ou de alguma outra especificidade.

O Programa Diversidade na Universidade sur-
ge em um momento de forte pressão sobre o MEC
para que elaborasse uma política para a popula-
ção negra. Iniciavam-se as reuniões preparatóri-
as para a Conferência de Durban e o então Minis-
tro da Educação, Paulo Renato Souza, era chama-
do a se manifestar. Começava a se discutir no País
a questão das ações afirmativas, principalmente
em sua forma de cotas, mas o MEC, na pessoa de
seu ministro, recusava-a como possibilidade.

Apesar das inúmeras barreiras que descre-
verei a seguir, o Programa podia apoiar-se na
reforma curricular do ensino médio que pro-
curava estabelecer as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio – Resolução

CEB/CNE nº 03/98, que integra o Parecer nº
15/98, do Conselho Nacional de Educação
(CNE), aprovado em primeiro de junho de
1998. De forma resumida, o Parecer destaca,
sobretudo, a necessidade de promover, na e-
ducação, o respeito, o reconhecimento e a va-
lorização do outro, que pode ser outro pela
sua cultura, sua raça ou situação social, por
exemplo. Aposta no reconhecimento e na va-
lorização das identidades como condição ne-
cessária para a aprendizagem, já que como
afirma, seu não reconhecimento produz auto-
imagens prejudicadas. O Parecer defende cla-
ramente uma educação com bases multicul-
turalistas.

O Parecer aprovado pelo MEC punha nas mãos
da instituição todos os elementos necessários
para a elaboração de uma política educacional que
abrangesse a população negra e estabelecesse o
combate à discriminação e ao racismo além de
promover a valorização da história e a cultura
negra. É com base nesse Parecer que qualquer po-
lítica, como o novo projeto, poderia ser sustenta-
da, ainda que para minha surpresa, não fosse co-
nhecido ou reconhecido por muitos funcionários
e autoridades do próprio Ministério.8  É um risco
permanente que multiculturalismo seja apropri-
ado na produção de documentos como o Pare-
cer, documento de inegável qualidade, sem que
logre alcançar uma efetiva aplicação.

Com o decorrer do tempo, o Programa Diversi-
dade na Universidade foi se definindo com um
projeto de financiamento de cursinhos populares
para negros e carentes, perdendo seu objetivo
maior de orientar e de fundamentar políticas edu-
cacionais que considerassem os problemas
vivenciados pela população negra brasileira e que
eram constantemente denunciados no Ministério
da Educação. Pode-se afirmar, no entanto, que o
projeto que foi lançado já não era o mesmo proje-
to desenhado e acordado com as instituições e
uma primeira análise das dificuldades para sua
implementação informa muito sobre os seus pos-
síveis alcances.9

Foi difícil dar tratamento aos temas racial e cul-
tural no âmbito do governo e, especificamente,
no âmbito do sistema educacional. Além dos pro-
blemas de ordem política e econômica, os inte-
grantes da equipe tiveram que enfrentar a crítica
dos que consideravam o projeto incompatível
com os princípios universalistas da educação bra-
sileira. Parecia que o projeto não se coaduna-
va com as diretrizes estabelecidas para o En-
sino Médio, ou que era de importância apenas
relativa diante dos problemas característicos
da área educacional.
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Há que considerar, no entanto, que as dificul-
dades também nasceram da complexidade do
problema racial brasileiro. O desenho de um
projeto de política pública como venho repe-
tindo, exige a determinação de uma série de
critérios bem definidos, como, por exemplo,
a descrição do público-alvo. É sempre muito
complexo desenhar, no âmbito do Estado, um
projeto para uma população específica.

As dificuldades para a
execução do Programa

É possível realizar um diagrama que demons-
tre os vários atores que influenciaram na execu-
ção do Programa. Cada um desses atores influiu
diretamente na elaboração do projeto, muitos de
forma a pressionar para que não fosse concluído
ou ao contrário, contribuindo para sua execução.

A primeira dificuldade do projeto foi definir a
sua cobertura do atendimento. A quem se desti-
nava o projeto? O Programa Diversidade na Uni-
versidade era uma resposta às pressões das orga-
nizações negras mas não só isso. O MEC havia sido
pressionado e atacado durante as reuniões pre-
paratórias para a Conferência de Durban e estava
sendo bastante criticado no contexto internacio-
nal de preparação da Conferência. Como se isso
não bastasse, estava sofrendo com várias greves
nas universidades públicas. Neste contexto, o Mi-
nistério apresenta o projeto como uma alternativa à
aplicação de cotas.

O projeto nasce, portanto, com o objetivo de
atender às demandas das organizações negras.
Seriam os negros carentes os beneficiários do pro-
jeto. A definição da cobertura de atendimento,
no entanto, estava longe de ser definida. Quando
o Ministro anunciou que elaboraria, com apoio
do BID, um projeto para financiar cursinhos pré-
vestibulares para negros, vários críticos surgiram
imediatamente. O ponto mais nevrálgico do pro-
jeto era justamente seu público-alvo.

Uma crítica importante surgiu das instituições
responsáveis pela autorização do financiamento
do projeto. Por exemplo, a Secretaria de Assun-
tos Internacionais (SEAIN), do Ministério do Pla-
nejamento, que era responsável pelo acompanha-
mento da preparação e execução dos projetos
candidatos a financiamento externo e pelo enca-
minhamento dos mesmos para a Comissão de Fi-
nanciamentos Externos (COFIEX), do mesmo Mi-
nistério encontrava problemas no Programa, en-
tre outros motivos, pela focalização na popula-
ção negra.  A justificativa fundamentava-se em
geral no fato de que a elaboração de um projeto
para um grupo racial era dar privilégio a esse gru-
po à dispensa de outros, que junto com ele so-

frem importantes processos de exclusão. Reco-
mendava-se portanto, a focalização na carência e
não na raça. Dois problemas se colocavam: como
alegar carência quando já existiam outros pro-
jetos no MEC que se voltavam para o atendi-
mento aos carentes e, além disso, o projeto
estava voltado também para a elaboração de
uma política de combate à discriminação e ao
racismo e para a valorização da cultura negra,
elementos que não haviam sido contemplados nos
projetos existentes para carentes.10

Importantes resistências ao projeto também
surgiram dentro do Ministério da Educação, por
parte das outras Secretarias ou por parte do pes-
soal ligado à educação, ou seja, autoridades, fun-
cionários administrativos do Ministério, repre-
sentantes de secretarias estaduais, professores,
diretores de escolas e outros. A Secretaria de Edu-
cação Superior (SESu) e o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) opu-
nham-se à realização do projeto. Essas institui-
ções já vinham respondendo publicamente às
pressões para a instalação de cotas raciais nas
universidades11 .

Para justificar o Projeto Diversidade na Uni-
versidade era necessário, no entanto, apresentar
dados que provassem a necessidade de
focalização na população negra. Esses dados eram
fundamentais para a autorização do financiamen-
to e mesmo para o BID, que deveria comprovar a
relevância do projeto. O Banco necessitava cons-
truir o apoio da sociedade para o projeto que es-
tava sendo elaborado (política de advocacy).12

Somente se apoiado por setores sociais devida-
mente identificados seria possível afirmar a im-
portância do programa e, conseqüentemente, o
fornecimento do empréstimo. Para isso, o Banco
se contatava com intelectuais participantes do
debate sobre a questão racial de forma a detectar
as diferentes posições e buscar apoio para a reali-
zação do projeto. O BID se definia assim como
defensor dos interesses das organizações e acre-
ditava que somente através da construção dessa
parceria com outros setores haveria a possibili-
dade futura de que o programa fosse desenvolvi-
do em um sistema de co-responsabilidade, onde
a responsabilidade das ações seria compartilha-
da pelo Banco e pelo Governo com entidades
da sociedade civil.

Os dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada - IPEA eram suficientes para
provar a importância de se atender especifica-
mente à população negra. Reconheciam o aumen-
to progressivo da escolaridade da população ne-
gra, seguindo o mesmo argumento do INEP, mas
afirmavam que esse aumento também estava sen-
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do vivido pela população branca e que portanto
se mantinha um gap, ou seja, uma diferença de
resultados permanente entre brancos e negros. O
projeto se legitimou com base nos dados do IPEA,
mas aí estava um paradoxo. O projeto usava os
dados educativos anunciados por outra institui-
ção pública de pesquisa que o próprio MEC, atra-
vés do INEP, não reconhecia e negava publica-
mente. Além disso, era impossível levar um pro-
jeto adiante com o objetivo de promover a inclusão
de grupos específicos no ensino superior sem apoio
da Secretaria responsável por este nível de ensino.

De forma distinta, a Secretaria do Ensino Fun-
damental também não pôde oferecer seu apoio. O
trabalho que a Secretaria vinha desenvolvendo
dirigido à população negra, seja com relação aos
quilombos ou à modificação dos livros escolares,
demonstrava a capacidade de alguns funcionári-
os em tratar do problema. Alguns deles, negros,
estavam ligados inclusive à causa negra e ti-
nham uma longa experiência com a questão.
Contrariamente ao esperado e de uma certa
forma prometido, o projeto não foi entregue
nas mãos dessas pessoas. Havia muito cuida-
do com a dimensão que se queria dar ao projeto
e o MEC iniciava seus passos timidamente, inclu-
sive pela oposição anunciada pela SESu.

Novamente se instalava um paradoxo. O pro-
jeto se realizava pelo Ministério, sem nenhum
apoio das demais secretarias, o que anulava
completamente a possibilidade de realizar um
trabalho contínuo nos diferentes níveis
educativos dirigidos à população negra.

A resistência no entanto, não vinha somente
das demais secretarias. Havia um certo incômo-
do dos funcionários da mesma SEMTEC em rela-
ção ao projeto. Não se tratava de uma oposição
clara ao projeto, ao contrário, era mais um
questionamento de vários funcionários sobre os
seus fundamentos. A preocupação de muitos de-
les era que o projeto desviasse o enfoque do pro-
blema principal que era a necessidade de melho-
rar o ensino público. Afirmavam que haviam ur-
gências a serem tratadas e o desvio de recursos
para este tipo de ação parecia desfavorável. Ou-
tros, no entanto, duvidavam da relevância do pro-
jeto baseados sempre no discurso de que não ha-
via racismos no Brasil e que o problema do negro
era um problema social. Questionavam também
o uso da raça como critério. Para essas pessoas, o
projeto era discriminatório, uma discriminação
às avessas. Havia claramente muito desconheci-
mento do projeto e da problemática racial em si.
A amplitude do projeto era ainda muito pequena para
suscitar tamanhas críticas, o que demonstrava a com-
plexidade de se tratar da questão racial.

Em oposição às considerações dos funcionári-

os e entre eles, educadores vinculados ao Minis-
tério, havia um problema a ser enfrentado. As or-
ganizações negras levavam ao Ministério cons-
tantemente o problema da discriminação e o ra-
cismo nas escolas. São muitos os estudos realiza-
dos que demonstram a discriminação a que as cri-
anças negras estão sujeitas na escola.13  Estes es-
tudos narram situações onde as crianças são víti-
mas de atos discriminatórios por parte de profes-
sores ou de outros alunos, ou como se sentem
discriminadas pela falta de representação no ma-
terial escolar, como as imagens nos livros, revis-
tas, ou qualquer material que pode ser usado na
sala de aula. O próprio MEC havia publicado o li-
vro Superando o Racismo na Escola, organizado
por Kabengele Munanga, onde se relatava o pro-
blema do racismo na escola. Ainda mais, a refor-
ma curricular do ensino médio, já mencionada,
retratava a necessidade do combate a essas situa-
ções e a necessidade de valorizar, através da
educação, as distintas raças e culturas. Todos
esses dados pareciam não ter eco na SEMTEC.
De nada serviam tais modificações se não se
buscasse uma forma de aplicá-las e para isso
era necessário a capacitação daqueles que se
vinculam com a educação.

O projeto portanto, tinha um grande desafio.
Para sua a execução, necessitava contar com o
consenso das várias Secretarias do MEC e do pes-
soal de educação, entre eles os educadores. Ao
mesmo tempo, deveria mostrar uma proposta que
atendesse aos anseios das organizações negras.
As críticas eram muitas e era necessário enfrentá-
las. Isso implicava uma campanha explicativa
dentro do próprio MEC, que poderia trazer como
frutos uma reforma estrutural da educação mé-
dia no que diz respeito à questão racial. Mais do
que buscar capacitar professores de maneira iso-
lada pelo País, o MEC deveria começar a capaci-
tar o seu próprio pessoal interno e os que a ele
imediatamente se vinculavam, que são na verda-
de os tomadores de decisão na educação brasilei-
ra. A vantagem de apostar nessa campanha inter-
na é que ela atraía o apoio das organizações ne-
gras. As barreiras, no entanto, eram muitas. Apro-
ximava-se o fim do governo e havia a necessida-
de de que o projeto iniciasse imediatamente sua
implementação. As discussões internas, as pres-
sões vindas de todos os lados e os problemas com
a autorização para o financiamento levam à qua-
se morte do projeto. A chefia da casa acaba por
afirmar que era mais fácil assinar um projeto de
cotas que negociar um projeto desse.

A solução encontrada para rebater as críticas
de que o projeto era “discriminatório” foi agregar
outros grupos “discriminados” e a sugestão
surgida foi a inclusão dos indígenas. Não restava
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dúvida que tratar dos indígenas como grupos di-
ferenciados com base na sua diferença cultural
era mais fácil. A resistência apresentada pelas ins-
tituições de aprovação da Carta-Consulta ou mes-
mo as dos funcionários do MEC era diminuída
quando se relacionava aos indígenas. Além disso,
havia uma legislação específica que já garantia
uma educação diferenciada para eles. O projeto,
portanto, se apóia na alteridade indígena para jus-
tificar o seu reconhecimento,14  em uma forma de
artifício semelhante ao que poderia usar o Movi-
mento Negro que também busca apoiar-se na
alteridade indígena para legitimar sua própria
alteridade.15

O problema, contudo, é que o projeto não con-
tinha em sua elaboração dados ou fundamentos
que se relacionassem com a problemática indíge-
na. Tampouco contemplava as demandas das or-
ganizações indígenas muito distantes das deman-
das de cursinhos pré-vestibulares. Para comple-
tar, não havia sido realizada nenhuma consulta
às organizações indígenas, ao grupo da SEF que
cuidava de educação indígena e nem à Funai. Os
indígenas não existiam para o projeto.

Logo que foi aprovada a Carta-Consulta, con-
firmado o empréstimo e iniciado sua implementa-
ção, o projeto é desfigurado e passa apenas a re-
passar os recursos para os cursinhos. A equipe
contratada para levá-lo a cabo é feita e desfeita
constantemente. O projeto Diversidade na Uni-
versidade torna-se apenas um projeto para finan-
ciar cursinhos pré-vestibulares e o seu objetivo
de discutir a questão racial na educação acaba
por significar a promoção de um seminário para
o qual foram convidados alguns representantes
negros e para a produção de um livro, sem que
isso refletisse dentro do próprio MEC em forma
de discussão e de debate. Faltou portanto, vonta-
de política para iniciar uma reforma na educação
média brasileira que, se não for enfrentada, não
deixa possibilidades para que nenhuma ação afir-
mativa tenha sucesso.

Para a elaboração do projeto era necessário
buscar parcerias institucionais que apoiassem a
sua legitimação. A questão racial vinha se tornan-
do um importante capital político para muitas au-
toridades que agora a incluíam constantemente
em seus discursos. A imprensa exercia uma influ-
ência considerável nesse momento. Jornais e re-
vistas de maior circulação tendiam, em geral, a
reproduzir o pensamento das elites brasileiras que
defendem a não existência de racismo e discrimi-
nação no País. Alguns espaços, no entanto, foram
abertos para o debate sobre as ações afirmativas
e de maneira particular, para a divulgação do pro-
jeto. Estes espaços foram, contudo, bastante ne-
gociados. Revistas como ‘Época’ e ‘Isto é’

prontificaram-se a publicar algumas reportagens
sobre o projeto e sobre figuras do Movimento
Negro, como o frei David.

O MEC era pressionado tanto pela imprensa que
criticava as ações afirmativas por considerar o
projeto do MEC um exemplo desse tipo de ação, e
pela imprensa a favor das ações afirmativas que
criticava insignificância do projeto diante da
demanda de cotas.  Em um cenário tão
mediatizado, o comportamento das autorida-
des tendia também a se radicalizar em apoio a
um ou outro lado da imprensa.

As ações afirmativas estabelecidas em vários
Ministérios eram anunciadas de maneira espeta-
cular. Há que considerar que terminava o gover-
no e era necessário anunciar todas essas ações
imediatamente e de maneira atrativa. Assinavam-
se novas portarias estabelecendo cotas, saben-
do-se que muitas delas podiam ser revogadas
rapidamente. Divulgavam-se boas decisões
por toda parte, mas não havia mudanças es-
truturais importantes para absorvê-las. Além
disso, parecia fácil tomá-las pois estaria a car-
go do próximo governo dar continuidade ou
não a essas ações.

O MEC era o ministério sempre atacado e desa-
creditado por todos os demais. O IPEA era o ór-
gão que puxava o carro de discussão, anuncian-
do os dados sobre as condições da população ne-
gra, inclusive referentes à educação. Havia clara-
mente uma disputa pela legitimação do que cada
uma das instituições acreditava que seria o me-
lhor para a solução dos problemas enfrentados
pela população negra na educação. O IPEA e o
MEC nesse momento, caminhavam em direções
opostas.

A própria Presidência da República assinava
novas recomendações concernentes à educação,
mas não ordenava que o MEC assumisse nenhu-
ma política clara, inclusive com relação às cotas
que parecia aprovar. Novos conselhos eram cria-
dos para discutir a questão racial sem que os anti-
gos tivessem resultado em alguma medida prá-
tica. Todas essas ações eram isoladas e não
havia uma determinação comum para se aten-
der às demandas das organizações negras.

O MEC, tampouco, podia contar com o apoio
de partidos políticos ou especificamente de de-
putados ou senadores. Eram inúmeros os telefo-
nemas de deputados e senadores que criticavam
uma ação dirigida só para negros. Havia, em ge-
ral, uma insistência na imagem da “democracia
racial brasileira”, que o Ministério da Educação
estaria ajudando a destruir. Era surpreendente
que essas críticas viessem de deputados e sena-
dores de todos os partidos, ou seja, a posição con-
tra ou a favor ao projeto não dependia de um par-
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tido político. Com enfoques diferentes, na defesa
da luta social ou na defesa da imagem do Brasil, a de-
mocracia racial era sempre a alegação principal.

A pressão de deputados e senadores também
se dirigia a escolha dos Estados contemplados.
Surgiam os deputados que buscavam defender a
inclusão do seu Estado no projeto, e queixavam-
se que as ações dos ministérios acabavam sem-
pre privilegiando os Estados do Sul, que já conta-
vam com melhores recursos ou com mais apoio
de outras instituições, como, por exemplo, as
ONGs nacionais e internacionais e os organismos
internacionais, em desprezo de Estados do Norte
e Nordeste, com exceção da Bahia, que nunca
eram lembrados. Esses Estados, segundo eles, não
eram escolhidos porque nenhum projeto para eles
traria a visibilidade e o apoio político que busca-
va o MEC e o BID. As autoridades do MEC se en-
carregaram, portanto, da negociação política para
a decisão dos Estados a serem contemplados.

A discussão das ações afirmativas, e especifi-
camente do projeto Diversidade na Universida-
de ficou presa em meio das disputas entre várias
autoridades públicas que, de um dia para o outro,
fizeram da questão o seu maior objetivo. Não ha-
via espaços para diálogo quando estava em jogo
o futuro político de muitos participantes que viram
na defesa ou na oposição às ações afirmativas a forma
de conquistar espaços de divulgação e poder.

O programa também deveria responder as pres-
sões das ONGs negras que estavam constantemen-
te presentes na capital. Com todas as novas polí-
ticas anunciadas nos ministérios, surgiam semi-
nários, reuniões, onde compareciam várias repre-
sentantes das organizações sobretudo do Rio de
Janeiro e de São Paulo que ganharam muita legi-
timidade durante as reuniões preparatórias para
a Conferência de Durban. Elas tornaram-se os prin-
cipais interlocutores do Estado na questão negra,
e muitos de seus integrantes foram convidados a
participar nos núcleos de discussão e nos diver-
sos conselhos promovidos pelo Governo ou mes-
mo para ocupar cargos na estrutura burocrática.

O espaço que o governo oferecia para essas or-
ganizações acabou por criar uma disputa entre
elas. À medida que a preparação para a Conferên-
cia caminhava ou que o governo ia assumindo
novas ações, se apresentavam novas disputas
entre as organizações e notava-se uma diminui-
ção do número delas presentes, centralizando
cada vez mais nas mesmas organizações. As ONGs
de São Paulo e do Rio de Janeiro, que eram me-
lhor articuladas e que possuíam o pessoal mais
bem qualificado destacavam-se no cenário. Or-
ganizações negras de outras partes do País, in-
clusive da Bahia, ainda pouco envolvidas com
a discussão das cotas e pouco integradas na

preparação para a Conferência de Durban, não
logravam destacar-se no cenário. Assim, por-
tanto, a participação acabou por ficar restri-
ta às mesmas organizações, representativas
sobretudo do Sudeste do País.

O encontro do Ministério da Educação com os
representantes dessas ONGs era sempre
conflituoso. Representantes das organizações e
do governo, especialmente do MEC, acabavam
por entrar em conflito direto. Ao mesmo tempo,
representantes dos demais órgãos públicos que
apoiavam as medidas aproveitavam do cenário
para destacarem-se. Em meio a essa discussão,
era a causa negra que se perdia, pois não se ob-
servava nenhum resultado prático por parte do
governo. Os representantes das organizações afir-
mavam que já estavam cansados de escutar sem-
pre os mesmos argumentos, contra ou favor, sem
que isso produzisse um resultado concreto. O
único resultado que se observava eram as críti-
cas e os rompimentos que iam ocorrendo muitas
vezes entre as próprias organizações.

A defesa das cotas raciais por parte das organi-
zações negras não era na verdade apresentado de
maneira radical. Havia uma certa insegurança por
parte de alguns representantes das possibilida-
des das ações afirmativas. Também se observava
o medo de que estivessem servindo para a
cooptação ou medo do interesse que o Estado
poderia ter em assumir agora o discurso de defe-
sa dos negros. As mudanças eram muito velozes
e, na realidade, não haviam sido promovidos de-
bates com a sociedade em geral. A discussão es-
tava baseada na opinião de um círculo muito res-
trito. Se isso poderia se converter em mais força
para as organizações negras que participavam des-
se círculo, poderia também lhes atribuir uma
responsabilidade e um risco, pois caso essa
parceria com o Estado não resultasse adequa-
da, estariam deslegitimadas diante das outras
organizações negras do País. As organizações
tinham medo do que poderia resultar de to-
das essas mudanças.

Soma-se a esse fato a legitimidade que ganha-
vam os dados apresentados pelo governo. Afinal
de contas, havia muitos estudos, inclusive traba-
lhos acadêmicos mais antigos que comprovavam
a situação desprivilegiada do negro, mas os da-
dos demonstrados pelo governo, principalmente
pelo IPEA, pareciam ser inovadores e ganhavam
rapidamente grande legitimidade. O próprio
governo torna-se portanto, o porta-voz dos
problemas dos negros. Se por um lado, isso
significava o reconhecimento da importância
da problemática racial, por outro lado, alguns
representantes sentiam escapar de suas mãos
o controle sobre o debate.
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Todos os conflitos mencionados anteriormen-
te limitaram a possibilidade de realização do pro-
jeto, mas eles faziam parte do jogo político de luta
por espaços de poder. Em um momento de tantos
enfrentamentos públicos do MEC com as organi-
zações negras, era necessário buscar um contato
mais próximo com os cursinhos em um contexto
menos mediatizado. O seu apoio deveria ser al-
cançado, pois sem ele o projeto não alcançaria a
visibilidade que se procurava lhe dar e não logra-
ria apaziguar os conflitos que cresciam. Sem dú-
vida que essas visitas podem ser interpretadas
como uma estratégia política de cooptação dos
representantes dos cursinhos. O contato com os
cursinhos trouxe, por outro lado, elementos mais
substantivos para a análise dos limites e possibi-
lidades de execução de um projeto no contexto
das relações raciais brasileiras.

A visita aos cursinhos

Todos os conflitos mencionados anteriormen-
te limitaram a possibilidade de realização do pro-
jeto, mas eles faziam parte do jogo político de luta
por espaços de poder. Em um momento de tantos
enfrentamentos públicos do MEC com as organi-
zações negras, era necessário buscar um contato
mais próximo com os cursinhos em um contexto
menos mediatizado. O seu apoio deveria ser al-
cançado, pois sem ele o projeto não alcançaria a
visibilidade que se procurava lhe dar e não logra-
ria apaziguar os conflitos que cresciam. Trata-
va-se, na realidade, de uma estratégia políti-
ca de cooptação dos representantes dos cursi-
nhos. O contato com os cursinhos trouxe, por
outro lado, elementos mais substantivos para a
análise dos limites e possibilidades de execu-
ção de um projeto no contexto das relações
raciais brasileiras.

Assim, se iniciaram as visitas aos cursinhos que
tiveram como vantagem trazer pelo menos suas
opiniões e suas reivindicações para o MEC. Mui-
tos desses cursinhos não se interessavam pelo fi-
nanciamento da instituição pública e sentiam-se
mais à vontade para dizer o que pensavam do pro-
jeto. O próprio frei David, do Educafro, afirmou
publicamente que esperava que o projeto servis-
se para algo e não fosse apenas uma tentativa de
cooptação política. A visita aos cursinhos per-
mitiu o questionamento de cada item do pro-
jeto e ofereceu um bom panorama das dificulda-
des de se pensar uma política específica para a
população negra.

Se o MEC esperava agradar os cursinhos desti-
nando o projeto diretamente para a população
negra, não foi o que ocorreu. O título do projeto,
apresentado como algo já dado, suscitou diferen-

tes opiniões dos representantes dos cursinhos.
Três definições do público alvo estiveram em ques-
tão: carente, negro, afro-descendente. Da mesma
forma que a seleção de qualquer sistema de co-
tas, a seleção dos alunos por sua cor trazia confli-
tos para os próprios cursinhos. Os representan-
tes reconheciam que o estabelecimento da cor
negra como critério de seleção é bastante po-
lêmico. Os cursinhos que buscam assim pro-
ceder são constantemente criticados e acusados
de promoverem a exclusão e a discriminação.16

A utilização da categoria “negro” para a defini-
ção do público alvo enfrentava, segundo alguns
representantes, o problema da falta de consciên-
cia racial dos negros brasileiros. Segundo a expe-
riência dos cursinhos, o anúncio exclusivo para
negros podia impedir que muitos alunos “negros”
que não se identificam como tal, se inscrevessem.
Seria a falta de consciência racial desses alunos
que impediria sua inscrição. A única solução para
este problema seria a adoção do critério de ca-
rência, que permitiria que todos esses alunos se
inscrevessem.17  Compreender, no entanto, a ati-
tude dos alunos negros somente como falta
de consciência racial pode impedir que se ob-
serve outros motivos que levam a que essas
pessoas não se identifiquem pela sua raça.18

A ação política também era alegada como jus-
tificativa para a preferência do critério de carên-
cia. Representantes de alguns núcleos dos cursi-
nhos reconhecem a existência de discriminação
e racismo, e, por isso, procuram promover deba-
tes sobre esses temas com seus alunos, mas acre-
ditam que na luta por melhores condições soci-
ais, negros e brancos pobres devem dar-se as
mãos. Muitos desses representantes, assumindo
um pensamento mais marxista, apostam ainda no
enfoque das classes sociais, reconhecendo que
muitas das dificuldades enfrentadas pelos negros
são resultados da sua situação de classe. Temem,
portanto, que seleções com base em critérios ra-
ciais acabem por criar conflitos com os brancos
carentes que compartilham junto com os ne-
gros uma situação de exclusão social. Para a
surpresa dos elaboradores do projeto, essa foi
uma justificativa para a manutenção do crité-
rio de carência bastante ouvida.

A dificuldade em assumir uma identidade raci-
al também pode estar relacionada ao temor de
alguns alunos de que, ao fazê-lo, estarão vincu-
lando-se e comprometendo-se com o movimen-
to, como foi percebido em algumas entrevistas
realizadas com os alunos. Há que reconhecer que
muitos desses alunos estão interessados na pre-
paração para o vestibular e se sentem distante do
militantismo negro, como afirmam. Esse desejo
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pode levar inclusive a que alguns prefiram usar o
termo “preto” e não negro, já que o último conte-
ria em si mesmo uma conotação política.

Na luta pela sobrevivência diária, na falta de
condições mínimas de bem-estar, não é a identi-
dade racial que é destacada por essas pessoas.
Elas se preocupam com seus problemas cotidia-
nos e não deixam de reconhecer que comparti-
lham com membros da população branca a mes-
ma condição. Essa situação permite que tenham
o apoio deles nessa luta, ou, mais que isso, que
compartilhem com eles espaços de lazer e de con-
vivência. Para muitos deles, qualquer insistência
na separação de seus problemas com os dos de-
mais carentes pode significar o rompimento de
redes de apoio e de relações afetivas que negros e
brancos teceram juntos.

Ainda que sejam relevantes e verdadeiras to-
das as alegações sobre a discriminação histórica
que sofrem os negros, impedindo-os de aceder
aos melhores níveis de educação, igualmente é
relevante o fato que o Estado também falhou com
outros grupos que se sentem excluídos. Os “nor-
destinos”, por exemplo, sofrem, como afirmam
muitos autores, uma discriminação que não pode
ser subentendida dentro do quadro da discrimi-
nação racial da qual são vítimas os negros. Em
relação a população branca carente, também não
parecia ser diferente. Ainda que em uma situação
de seleção entre negros e brancos, os brancos ten-
dem a ser privilegiados, há que considerar que
mesmo para a população branca carente não se
têm apresentado muitas oportunidades. O baixo
nível educacional dessa população, que se per-
petua de uma geração a outra, dificulta igualmen-
te o acesso a melhores empregos e, conseqüente-
mente, a melhores condições sociais.

É mais que justificável uma ação específica para
combater a exclusão dos negros, mas ela só não
será discriminatória se o Estado realizar, ao mes-
mo tempo, outras ações importantes para o com-
bate aos problemas vivenciados por outros gru-
pos sociais. Isso quer dizer que o que se exige do
Estado é uma reforma de sua estrutura para que
se torne realmente democrático. Qualquer ação
isolada em um contexto marcado por tantos con-
trastes sofre o risco de ser vista como uma forma
de privilégio e somente terá como resultado pro-
duzir conflitos entre os diversos grupos que com-
partilham uma mesma situação de exclusão. Essa
constatação que permite afirmar, como o faz
Fraser, já citada na introdução, qualquer política
de reconhecimento cultural dever vir acompa-
nhada de uma ampla política redistributiva que
atenda de maneira geral as demandas sociais dos
distintos grupos.

Não só a cor, mas o termo afro-descendente

também apresentava problemas. Em oposição a
alguns representantes que defendiam o uso do ter-
mo, outros eram absolutamente contra alegando
que “afro-descendente” trazia incômodos entre
os alunos principalmente porque seu uso re-
porta muitas vezes a uma idéia de estrangei-
rismo, e é considerada por muitos como uma
ameaça à sua identificação nacional.

Diante de todas essas anotações, a descrição
do público-alvo do Programa era constantemen-
te modificada. O termo afro-descendente foi tro-
cado por negros várias vezes e a solução foi bus-
car um espaço para que os dois termos fossem
utilizados. Uma análise mais técnica do projeto
demonstrava que faltava uma melhor definição
de seu público-alvo, mas, na verdade, essa flexi-
bilidade da definição era o retrato das dificulda-
des de se chegar a um consenso sobre o melhor
termo.

Diante disso, a apresentação do projeto não
conseguia muito apoio. Sua proposta de financia-
mento de cursinhos era muito pequena frente à
dimensão das necessidades apresentadas pelos
alunos. O problema está no ensino médio, não
adianta fazer cursinhos. Não adianta passar no
vestibular se não tiver bolsa para ficar na uni-
versidade! Não adianta tentar a universidade
pública se não tiver cursos noturnos que nos per-
mitam trabalhar. Essas eram as queixas constan-
tes dos alunos para as quais o projeto não tinha
resposta. A questão da oferta de bolsas ne-
cessárias para a “permanência” dos alunos nas
faculdades era tocada de maneira tangencial.
Além disso, sem o apoio da SESu, não havia
elementos para a discussão com os alunos so-
bre a possibilidade de abertura dos cursos
noturnos. O fato é que, em meio de todas es-
sas demandas, o discurso com base na ques-
tão racial se perdia.

O projeto não respondia portanto a nenhuma
necessidade imediata dos alunos. Os objetivos es-
quecidos do programa que se relacionavam à pró-
pria estrutura do MEC já que visavam contribuir
para fazer da questão racial um tema de
transversalidade que permitiria, portanto, que os
demais projetos educativos, incluindo a
capacitação de professores e a produção de ma-
terial escolar, levassem em conta a problemática
racial, eram os únicos apoiados pelas organiza-
ções negras. Esses objetivos, não obstante, exigi-
am maior força política e vontade para interferir
numa estrutura já viciada do MEC. Some-se a isso
a evidência de que era necessário promover a
melhoria do ensino médio e expandir rapida-
mente a rede do ensino superior, no entanto,
parecia ser mais viável investir no financia-
mento do cursinho do que investir em uma
política mais ampla.

po
nt

od
ev

is
ta



ADVIR Nº 19 • Setembro de 2005 • 47

Para concluir: as dificuldades na
elaboração de um programa para
a população negra brasileira

Observa-se que são várias as conseqüências
verificadas no intento de aplicação de políticas
multiculturalistas. Os problemas surgidos na ela-
boração do Programa Diversidade na Universi-
dade permitem uma primeira reflexão sobre a am-
plitude que essas políticas podem alcançar. A di-
mensão do Programa é bastante reduzida frente
ao projeto maior de estabelecimento de cotas
raciais nas universidades brasileiras, mas, por
isso mesmo, os conflitos e os embates a que o
Programa foi exposto demonstram em uma
escala menor a complexidade da questão.

Um primeiro elemento a ser ressaltado é o jogo
político que permeia o debate sobre a questão ra-
cial no país. A elaboração do Diversidade na Uni-
versidade foi realizada em um contexto de fortes
disputas políticas que se centraram em torno do
debate sobre a questão racial. O Governo
Fernando Henrique Cardoso e a preparação para
a participação na Conferência de Durban per-
mitiram que o debate racial viesse à tona e
que várias medidas fossem anunciadas; no
entanto, os resultados concretos foram pou-
cos e a questão racial acabou servindo, so-
bretudo, para a promoção de alguns políticos.

As contradições entre as medidas anunciadas,
a falta de parcerias institucionais, de um progra-
ma elaborado em nível estatal e de debate com a
sociedade em geral são elementos que corrobo-
raram para que a defesa dos interesses da po-
pulação negra não saísse do nível discursivo
e se refletisse em medidas mais concretas. As
ações do Ministério da Educação inseriram-
se nesse contexto.

Convidadas a participar nos novos conselhos
constantemente criados e a interagir diretamen-
te com as instituições, as organizações negras fi-
zeram-se presentes nesse debate. A luta pela de-
fesa das políticas de ações afirmativas, não
obstante, convivia com a angústia do risco de que
o maior enfoque na questão racial deixasse de lado
as medidas sociais necessárias para que a popula-
ção negra, localizada nas camadas mais pobres,
fosse realmente atendida. Não era bastante o re-
conhecimento da discriminação racial no país se
não fosse acompanhado por medidas sociais mais
concretas. Paradoxalmente, as organizações ne-
gras não tiveram entrada no ministério que mais
visavam, já que a educação é considerada como o
âmbito principal para o combate à discriminação
e ao racismo e como possibilidade de ascensão da
população negra carente. A relação das organiza-
ções com o ministério foi, durante o governo,
marcada por antagonismos. Dessa relação, nas-

ceu o Programa Diversidade na Universidade que
pouco pôde responder às reivindicações das or-
ganizações.

Tentativas de cooptação política, clientelismos
e privilégios fazem parte do cenário. O Programa
também não conseguia responder às necessida-
des básicas reclamadas pela população negra, que
vão além do enfoque na identidade racial. As rei-
vindicações são sobretudo pela melhoria do en-
sino médio, pelo fornecimento de bolsas de estu-
dos que permitam a permanência nas universida-
des, pela abertura de cursos noturnos e pela ex-
pansão do ensino superior através da criação de
vagas nas universidades públicas. Nenhuma des-
sas demandas poderia ser atendida pelo projeto.
O projeto poderia auxiliar na luta contra a discri-
minação racial na educação e seu tratamento
como um tema transversal; no entanto, esses ele-
mentos não encontram espaço nem mesmo den-
tro do próprio Ministério, principalmente quan-
do não se reconhece a questão racial como tema
importante.

Ainda assim, o Programa Diversidade na Uni-
versidade nasceu como uma resposta às pressões
das organizações negras. Sua elaboração, contu-
do, não escapou da complexidade de pensar-se
uma política específica para um grupo étnico, so-
bretudo quando esta implica a distribuição de re-
cursos entre as organizações.

Observa-se a preferência do governo em tra-
balhar repassando recursos para as organizações,
interferindo em suas estruturas, a planejar uma
política de maior alcance que pudesse, de manei-
ra geral, atender às necessidades das populações
negras. O número dos cursinhos que podiam ser
atendidos pelo Programa é muito pouco repre-
sentativo da população negra brasileira necessi-
tada de acesso aos níveis mais altos de educação.
Na verdade, é muito pouco para um projeto de um
Ministério que pretende ser de impacto nacional.

A elaboração do Diversidade na Universidade
confrontou-se também com a complexidade da
problemática racial no contexto brasileiro. Para
quem vai ser dirigido o projeto? A construção do
público alvo do Diversidade é demonstrativo das
dificuldades para o estabelecimento da identifi-
cação racial das pessoas como critério. A neces-
sidade de definir um público-alvo que permitisse
a legitimação do projeto leva o Ministério da Edu-
cação a homogeneizar diferentes grupos sociais e
suas necessidades. O público-alvo para o qual se
dirige o projeto é múltiplo, pois abarca a popula-
ção carente de forma geral, ou seja, negros e bran-
cos carentes, especificamente a população indí-
gena e a população negra, entendida como a soma
de pretos e pardos, todos eles embaixo de um
único projeto de pouca amplitude.
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Essa definição do público-alvo também esbar-
rava na dificuldade de como definir o “negro” bra-
sileiro enquanto um grupo limitado. A dificulda-
de dessa limitação do sujeito “negro” pelo proje-
to não se limitava no problema de saber quem é
“negro” no Brasil, país de mestiçagem. O discurso
da mestiçagem, de fato, tem servido para negar a
discriminação e o racismo de que são vítimas as
populações negras. A dificuldade de definir o “ne-
gro” como sujeito de uma política confrontava-
se, sobretudo, com a afirmação ou a não-afirma-
ção da identidade racial da população que é con-
siderada como negra. Além disso, podia implicar
uma homogeneização da categoria, que impede
as pessoas  de manifestar a multiplicidade de for-
mas com que constroem e denominam suas iden-
tidades, principalmente sua identidade racial. O
exemplo dos cursinhos demonstra as dificulda-
des que enfrentam no esforço de exigir a manifes-
tação da identidade racial dos alunos.

As preocupações de muitos alunos dos cursi-
nhos concentram-se sobretudo nas suas necessi-
dades básicas, como a alimentação, a saúde, a mo-
radia, o combate à violência e a educação. Não se
pode exigir identidade racial de pessoas que lu-
tam pela própria sobrevivência. Nesse contexto,
a parceria de negros e brancos carentes não pode
ser ocultada. O exemplo dos cursinhos demons-
tra que qualquer seleção fixada apenas em um
grupo racial pode provocar fronteiras entre gru-
pos rompendo importantes alianças que foram
construídas na convivência entre negros e bran-
cos. Não há uma negação da existência de racis-
mo e discriminação nem pelos coordenadores dos
cursinhos e nem pelos alunos. No entanto,  o  exem-
plo de muitos cursinhos demonstra que há
uma aposta na convivência.

O enfoque apenas na identidade racial dificulta
também que outras formas de identidades sejam
destacadas, como a identidade regional. O con-
texto das relações raciais transforma-se segundo
as histórias regionais do país. As característi-
cas no trabalho dos cursinhos apontam para
essas diferenças. Além disso, a não-aceitação
das identidades regionais existentes não per-
mite que se observe a particular situação da
população nordestina no país, principalmen-
te em uma situação de migração.

Assim, portanto, a experiência do Programa Di-
versidade na Universidade demonstra que qual-
quer política para a população negra que não per-
mita uma definição da categoria de maneira mais
fluída e que não se faça acompanhar por políticas
sociais de maior amplitude não trará benefícios.
As ações afirmativas devem ser defendidas den-
tro de seus limites de possibilidade. Considerar
as ações afirmativas como ações de luta contra a
pobreza pode determinar o seu fracasso. Elas não
têm capacidade de resolver o problema de toda a
população negra brasileira, principalmente dos
negros situados nas camadas sociais mais baixas
que necessitam, sobretudo, de melhoria das suas
condições sociais. Essas ações servem para a in-
serção de negros em espaços que, em geral,
são reservados aos brancos e isto pode contri-
buir para o combate à discriminação e ao ra-
cismo, mas não solucionará as condições so-
ciais da população negra.

Tudo indica que a aplicação das políticas mul-
ticulturalistas enfrenta muitos problemas. Não
obstante, a má-execução dessas políticas pelo Es-
tado ou as suas dificuldades de aplicação não po-
dem ocultar a importância e o caráter transfor-
mador possível dessas políticas. Há urgências
demandadas pelas organizações étnicas que de-
vem ser atendidas. As políticas multiculturalis-
tas podem ser úteis para promover a “paridade”
ou a “equidade” dos indígenas e negros que por
motivo de discriminação ou racismo são margi-
nalizados na sociedade. O esforço em atender as
demandas de equidade das organizações deve ser
constante.

A implementação de algumas políticas dirigidas
para as populações negras já permitiu que algu-
mas portas fossem abertas para a introdução das
demandas colocadas pelas organizações étnicas.
Observa-se que nunca se deu tanta visibilidade
para a questão negra no país. É necessário, no
entanto, que essa visibilidade se traduza em uma
consideração verdadeira dos problemas que
vivenciam esses grupos assim como em uma
valoração efetiva das contribuições culturais que
aportam. O reconhecimento não deve ser tradu-
zido somente em um discurso “politicamente cor-
reto”,  mas deve ser autêntico.
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Notas

1 Sobre o multiculturalismo recomendo a leitura de Wieviorka
(2001), Taylor (1994), Santos, B.S. (2003), Parekh (2000), en-
tre outros.
2 Seguindo os trabalhos de Parekh (2000) é necessário definir
de que políticas de reconhecimento se fala. Assiste-se atual-
mente à construção de novas identidades, por exemplo, de
mulheres, homossexuais, minorias étnicas, que se unem e
reclamam conjuntamente um olhar do Estado; no entanto,
multiculturalismo e políticas que o têm como referente, se
dirigem apenas ao que vem embebido pela cultura. Gays,
mulheres ou outros grupos sociais não representam uma al-
ternativa cultural, mas a pluralização da cultura de que fa-
zem parte.
3 Taylor (apud Cardoso de Oliveira: 2002:23) chega a mencio-
nar o esforço das escolas secundárias que procuram nos Esta-
dos Unidos desenvolverer um currículo afro-centrado para
alunos negros, sem refletir adequadamente sobre o problema
da integração destes alunos na sociedade mais ampla. Políti-
cas assim pensadas correm sempre o risco de cair em conside-
rações como as apresentadas pelos defensores de políticas
segregativas, expressas no lema separate but equal. (Cardoso
de Oliveira, idem)
4 Segundo Wade (2000) os grupos raciais são grupos interna-
mente heterogêneos. O fato de que alguém seja negro, branco
ou indígena não diz muito sobre essa pessoa, pois ela pode ser
rica ou pobre, homossexual ou heterossexual, jovem ou velha,
ou seja, pode ser identificada por outras formas. Seria esse fa-
tor que daria às identidades raciais uma similaridade com as
identidades étnicas: ambas são parciais, instáveis, contextu-
ais e fragmentárias.
5 Segundo as proposições do culturalismo liberal, perspectiva
apoiada por teóricos multiculturalistas como Kimlicka, ha-
veria dois tipos de exclusão a que estão submetidos os diferen-
tes culturalmente. Uma exclusão fundamentada sobre o modo
de vida dessa pessoa, no não-reconhecimento de seus valores,
de seus princípios, convertendo-os em vítimas de uma
desqualificação cultural. Uma outra exclusão se verificaria
quando a diversidade cultural não tem uma devida participa-
ção social, econômica e política nos Estados em que estão inseri-
dos. A discriminação dessas pessoas dos bens sociais se assentaria
em suas identidades culturais. Para cada uma dessas exclusões,
haveria uma resposta adequada. As ações afirmativas, por exem-
plo, são consideradas como uma política que tem como função prin-
cipal a correção das desigualdades sociais a que estão submetidas as
minorias étnicas.
6 Segundo Fraser, o enfoque no paradigma da redistribuição
está na reestruturação econômica, enquanto para o paradigma
do reconhecimento o enfoque está na mudança simbólica ou
cultural. Os dois paradigmas divergiriam, não obstante, na
representação dos grupos vítimas da injustiça. Para a
redistribuição, são as classes sociais ou coletivos definidos em
termos econômicos segundo sua relação com o mercado e com
os meios de produção. Por outro lado, para o paradigma de reconhe-
cimento, as vítimas seriam definidas em função da auto-estima, da
honra e do prestígio que elas gozam em comparação com outros grupos
sociais.
7 As versões emancipatórias do multiculturalismo,
identificadas sobretudo com os estudos da corrente do pós-
colonialismo, teriam como base o reconhecimento da diferen-
ça e do direito à diferença e da coexistência  ou construção de
uma vida comum além de diferenças de vários tipos (Santos,
B. S. 2003, p. 33). A diferença cultural é a força que alimentaria
uma globalização a partir da subalternidade (globalização “desde
abajo” nas palavras de Varese, 1996), que permitiria a expressão e a
visibilidade de povos oprimidos pelos seus estados nacionais, atra-
vés de associações que vão muito além das fronteiras nacionais e que
permitem igualmente resistência direta às pressões das corporações
de capital estrangeiro (Segato, 1998).

8 Em um documento produzido para o MEC (Corrigindo a Desi-
gualdade na Escola, Igreja, 2001b), faço uma análise das pro-
postas do Diversidade na Universidade, tendo como base os fun-
damentos presentes no Parecer.
9 Não estendo minha análise para o governo Lula. Foi criada
recentemente no Ministério da Educação a Secretaria de Edu-
cação Continuada, Alfabetização e Diversidade, da qual o pro-
jeto passou a fazer parte. Espera-se com isso que, finalmente, o
tema racial seja tratado como um tema transversal no Mec, como se
havia pensado nos componentes do Projeto.
10 O paradoxo das considerações da SEAIN é que os dados pro-
duzidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA,
órgão vinculado ao mesmo Ministério do Planejamento, demons-
travam a situação particular da população negra.
11 Segundo os dados do INEP, com a expansão expressiva da
cobertura escolar, os negros seriam os mais beneficiados devi-
do à sua representação importante nas classes sociais mais
baixas. Este aumento, portanto, resultaria da implementação
de políticas mais incisivas de universalização do acesso, que
ainda que não fossem focalizadas derivariam em uma signi-
ficativa redução no déficit da população negra.
12 Realizar advocacy significa trabalhar para a sensibili-
zação dos gestores públicos e da sociedade civil sobre a impor-
tância de temas de interesse social. Essa sensibilização vem por
meio de grupos de pressão e da intersecção pública. Esse conceito
tem sido utilizado cada vez mais pelas ONGs e mesmo pelos organis-
mos internacionais para defender a importância de novas políticas
a serem aplicadas (Keppke e Merege, 2000).
13 Os trabalhos de Isabel Santos (2001) por exemplo, analisam
como a escola, principalmente através dos educadores, repro-
duz e alimenta visões estereotipadas e racistas das crianças
negras, que são muitas vezes absorvidas por elas. Em seus es-
tudos percebeu como há uma menor expectativa dos professo-
res em relação às crianças negras, que estariam fadadas na-
turalmente ao insucesso. Nas suas análises, contudo, demons-
tra que grande parte dos educadores expressa a necessidade de
receber assessoria para a inclusão da temática racial em seus
currículos e práticas. O difícil, parece ser, como trabalhar na cons-
trução de uma teoria e de uma prática pedagógica que valorize as
diferenças raciais e culturais.
14 Era verdade que tratar dos quilombos era igualmente
mais fácil. O fato de serem considerados como reminiscên-
cias e se limitarem a um espaço geográfico definido e limitado
tendiam a ser tratados como as reservas indígenas. Era efetivamen-
te mais fácil tratar da educação para as áreas de quilombos do que
dirigir-se a população negra em geral, majoritária e integrada à
sociedade brasileira.
15 Faço referências aos estudos de Agier e Carvalho (1994).
16 José Carlos Esteves, coordenador do Pré-Vestibular Joel
Rufino em Caxias, comenta que também foi alvo de tais acu-
sações, mas afirma que o projeto de cursinhos para negros não
é excludente, pois pode ser definido como uma ação afirmativa
para a população negra, com base nos dados que demonstram que
são os negros os maiores excluídos do ensino superior. (Revista Afir-
ma, 9 de maio de 2003).
17 O representante de um cursinho contou-me que havia, a princí-
pio, pensado o cursinho só para negros, mas se defrontou com pouca
procura. Quando abriram para carentes aumentaram considera-
velmente as inscrições e para sua surpresa, perceberam que grande
parte dos alunos era constituída por negros. Este fenômeno é expli-
cado por muitos representantes pela falta de consciência racial dos
negros brasileiros.
18 Relembro a afirmação de Costa (2002), sobre a definição que os
brasileiros fazem de sua cor não ser objetiva. Ela pode estar infor-
mada por vários processos individuais e coletivos de busca de reco-
nhecimento social e envolve um conjunto complexo de escolha e
negociações múltiplas e simultâneas, que são informadas por mi-
tos, desejos, experiências e conhecimento. Faz parte desse conjunto,
inclusive a dificuldade que os brasileiros tem de se encaixar em
uma classificação bipolar, branco ou negro, preferida pelos movi-
mentos negros. Qualquer ação que negue a multiplicidade de for-
mas em que essas pessoas se identificam, pode ser sentida como uma
violação de sua própria pessoa e a forma como ela constrói sua pró-
pria identidade.
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balanço das políti-
cas de promoção
da igualdade racial
nos últimos 10 a-
nos revela que o
termo ação afirma-
tiva saiu do desco-
nhecimento que o
cercava até então e
passou a fazer par-
te do debate diário,

seja na imprensa, entre os militantes do movimen-
to negro ou âmbito governamental.

Uma mobilização ampliada e bem sucedida
das organizações do movimento negro em
1995, por ocasião da celebração dos 300 anos
da morte de Zumbi dos Palmares marcou o início
deste período em que a
chamada “questão ra-
cial” entrou em pauta
no debate público bra-
sileiro de uma nova for-
ma. As bandeiras de
estratégias de redu-
ção das desigualdades
raciais vieram somar-se
à condenação do racis-
mo que consistia em
uma das principais
preocupações do movimento negro desde os
anos setenta.

Entre 1996 e 1997 o governo incorporou de-
mandas de políticas específicas para a população
negra tanto no I Plano Nacional de Direitos Hu-
manos quanto no documento que resultou do
GTIGrupo de Trabalho Interministerial de Valori-
zação da  População Negra. Entretanto, as medi-
das propostas naquele momento enfrentaram di-
ficuldades de implementação em função da escas-
sez de recursos e de um órgão específico que fos-
se responsável pelas mesmas.

A partir do ano 2000, com a mobilização pre-
paratória à Conferência Mundial contra o Racis-
mo, realizada em 2001 na África do Sul, as políti-
cas de ação afirmativa passaram a ser discutidas,
propostas e implementadas de maneira mais sis-
temática. Ao avaliar este processo, chama a aten-
ção o fato de que várias iniciativas de políticas e
programas foram se delineando e acontecendo
sem que um plano de promoção da igualdade ra-
cial tivesse sido previamente definido. Observa-
mos que as organizações do movimento negro,
ao pressionarem o Estado por medidas específi-
cas, geraram diferentes graus de resposta e estas
demandas, em alguns setores resultando em me-
didas tais como reserva de vagas na seleção de
cargos públicos – como aconteceu a partir de
2001 nos Ministérios da Agricultura e da Justiça,

por exemplo – e em
outros com programas
que visavam cumprir
legislação preexisten-
te, como é o caso da
titulação das terras de
comunidades remanes-
centes de quilombos.

O cenário que se a-
presentava no final de
2002, com a conclu-
são de dois mandatos

consecutivos do presidente Fernando Henrique
Cardoso era de uma teia de programas pon-
tuais e localizados, que não guardavam coe-
rência e interligação entre si.

A ação de maior impacto político no campo das
ações afirmativas para a população negra até
2002 consistiu na aprovação da reserva de vagas
para alunos negros em universidades estaduais, a
começar pela Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj) e pela Universidade Estadual do
Norte Fluminense (UENF), seguidas de ou-
tras universidades estaduais e federais ao lon-

Rosana Heringer
Socióloga, Coordenadora Geral de Programas da ActionAid Brasil

UM BALANÇO DAS POLÍTICAS
DE AÇÃO AFIRMATIVA NO
BRASIL: 1995-2005

As circunstâncias
contribuíram para
aumentar o grau da

polêmica
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go dos meses seguintes.
O debate instalado a partir da reserva de vagas

no ensino superior público apresenta-se como um
momento importante de análise sobre a adoção
de políticas de ação afirmativa no Brasil. As cir-
cunstâncias em que o projeto de cotas foi instala-
do nas universidades do estado do Rio de Janeiro
contribuíram para aumentar o grau da polêmica,
pois em sua primeira versão as cotas para negros
se sobrepuseram às cotas para estudantes de es-
cola pública, gerando uma redução drástica
de vagas para os concorrentes que não pode-
riam ser beneficiados pelas cotas.

Com este debate, os diferentes posicionamen-
tos que coexistem na sociedade brasileira sobre
ação afirmativa e políticas de promoção da igual-
dade racial vieram à tona, demonstrando que se
trata de uma questão em aberto para o país. Em
síntese, houve, por um lado, aqueles que sauda-
ram estas medidas como forma de começar a
resgatar a dívida histórica com a população
negra do país, historicamente prejudicados
em função do passado escravista e do racis-
mo. Por outro lado, houve a manifestação da-
queles que acreditam que qualquer forma de
ação afirmativa é privilégio e que medidas
deste tipo acirrariam o racismo ao invés de
reduzí-lo.

Com uma variação de nuances e posições in-
termediárias, este é o quadro do debate atual so-
bre ação afirmativa no Brasil. Em particular, gos-
taríamos de explorar aqui alguns aspectos da par-
ticipação do Estado como promotor da igualdade
racial. A partir do início do governo Lula, com a
criação da SEPPIR – Secretaria Especial de Políti-
cas de Promoção da Igualdade Racial – esta tem
sido a tônica de muitas reflexões. Deve o Estado
outorgar a si este papel? Se a resposta for sim, de
que forma? É possível promover a igualdade raci-
al independente do projeto  político que se ado-
te? Ou a promoção da igualdade racial define por
si uma orientação de um determinado projeto
nacional?

A criação da SEPPIR em março de 2003 foi re-
cebida como uma sinalização concreta de que o
governo federal havia assumido como tarefa do
executivo e uma ação articulada as demandas por
promoção da igualdade racial já evocadas pelo
movimento negro no passado recente. A ori-
entação do órgão foi de coordenar ações inte-
gradas com os demais ministérios, não se res-
ponsabilizando diretamente pela execução
das ações mas cumprindo o papel de que as
ações seriam cumpridas e monitoradas.

Cabe aqui uma breve reflexão sobre o conceito
de promoção da igualdade racial e sua relação com
a promoção de políticas de ação afirmativa. Nos

princípios que têm guiado a atuação da SEPPIR,  a
promoção da igualdade racial é entendida como
redução das desigualdades raciais no Brasil, com
ênfase na população negra. Dentro destas mes-
mas orientações, a ação afirmativa é vista como
um dos instrumentos do Estado para a reali-
zação da igualdade racial: “Cabe ao Estado
esforçar-se para favorecer a criação de con-
dições que permitam a todos se beneficiarem
da igualdade de oportunidade e eliminar qual-
quer fonte de discriminação direta ou indireta”1 .

A criação da SEPPIR foi um passo importante
no sentido de iniciar a construção desta postura
ativa do Estado brasileiro na promoção da igual-
dade racial. As ações concretas desenvolvidas
nestes últimos dois anos revelam por um lado al-
guns avanços neste sentido e, por outro, os limi-
tes das políticas têm ficado mais nítidos à medida
em que a proposta desta postura ativa do Estado
na promoção da igualdade racial é explicitada. É
importante destacar que tais limitações ocorrem
independente da capacidade individual ou do per-
fil político dos integrantes que compõem este órgão.

Respondendo às perguntas anteriormente for-
muladas, acreditamos que cabe ao Estado sim o
exercício deste papel ativo na promoção da igual-
dade racial. Seja por razões históricas, seja por
uma compreensão de que o Estado é o órgão por
excelência de acolhimento das demandas por di-
reitos. Caso não as realize diretamente, cabe-lhe
a tarefa de garantir e criar as condições para que
outros atores sociais assumam suas responsabili-
dades na realização destes direitos.

De que forma esta atuação do Estado na pro-
moção da igualdade racial tem se dado? As ações
da SEPPIR têm se concentrado nas áreas de edu-
cação, saúde e direitos das comunidades quilom-
bolas, além de esforços no campo da diversidade
cultural e religiosa, mercado de trabalho e rela-
ções internacionais. No que diz respeito à primei-
ra, um conjunto de ações articuladas com o Mi-
nistério da Educação tem enfatizado a implementa-
ção da lei 10639 (que torna obrigatório o ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira) e também a
ampliação do acesso da população negra ao ensi-
no superior, tanto através da construção de um
Projeto de Lei sobre o tema que tramita hoje no
Congresso Nacional quanto através da implemen-
tação do programa Universidade para Todos, que
concede bolsas a estudantes em universidades
particulares.

No campo da saúde, a SEPPIR tem realizado
um trabalho de intercâmbio de informações com
o Ministério da Saúde e trabalhado em conjunto
para a definição de prioridades relacionadas à
saúde da população negra no âmbito das ações
regulares do Ministério. Um marco importante
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desta aproximação foi o I Seminário Nacional de
Saúde da População Negra realizado em Brasília
em agosto de 2004, com a participação de técni-
cos do Ministério, da SEPPIR e militantes do mo-
vimento negro e pesquisadores da área. Também
naquele momento foi criado no âmbito do Minis-
tério da Saúde o Comitê Técnico de Saúde da Po-
pulação Negra, contando com a participação de
representantes destes diferentes seguimentos. O
comitê tem como objetivos “a apresentação de
subsídios técnicos e políticos voltados para a aten-
ção à saúde da população negra; colaborar no
acompanhamento e avaliação de ações progra-
máticas das ações do Ministério da Saúde no que
se refere à promoção da igualdade racial, entre
outras atribuições2 .

Outra ação importante da SEPPIR no período
foi a definição da política para as comunidades
quilombolas. As atividades propostas prevêem
ações no campo do acesso à terra, ao crédito agrí-
cola, à segurança alimentar, à saúde e ações de
desenvolvimento local e comunitário. As primei-
ras avaliações, entretanto, revelam que o grande
desafio colocado neste campo continua sendo o
ritmo insuficiente de reconhecimento e titulação
das terras de comunidades quilombolas3 .

Numa avaliação destes dois anos de governo
Lula, observamos que houve algumas iniciativas
importantes, porém permanece, assim como no
governo anterior, um frágil sistema de acompa-
nhamento das políticas que vêm sendo imple-
mentadas, dificultando o monitoramento e avali-
ação das mesmas. Se, por um lado, lideranças e
intelectuais afro-descendentes foram capazes de
garantir um espaço institucional dentro do go-
verno onde podem defender os interesses da co-
munidade negra - hoje  bastante associados com
políticas de ação afirmativa  no campo da educa-
ção e do emprego – por outro sabemos que o go-
verno Lula, como resultado de uma coalizão am-
pliada, abrangente e, por vezes, contraditória,
caracteriza-se como um campo de disputa de onde
também fazem parte lideranças e instituições pou-
co sensíveis às propostas de inclusão racial. Tais
representantes apostam nas transformações
das relações raciais através do combate às de-
sigualdades sociais existentes no país e outros,
minoritários, nem mesmo conferem status políti-
co significativo ao fenômeno da discriminação ra-
cial, “requentando” o velho argumento da ine-
xistência de conflito racial no Brasil.

Esta reflexão nos leva a uma outra questão co-
locada anteriormente: é possível promover a
igualdade racial independente do projeto po-
lítico mais vigente? Ou a promoção da igual-
dade racial define por si a orientação de um
determinado projeto nacional?

Nesta ponto talvez resida o cerne das dificul-
dades enfrentadas hoje no Brasil para que se con-
cretize uma real promoção da igualdade racial que
tenha as políticas de ação afirmativa como uma
de suas principais vertentes. Apesar das ações que
vêm sendo colocadas em prática na última déca-
da e, mais particularmente, nos últimos dois anos,
com a criação da SEPPIR, a questão racial como
fator gerador e reprodutor da desigualdade e,
portanto, a compreensão da sua reversão como
propulsora da mudança neste padrão de desigual-
dade não tem sido uma tônica incorporada às di-
ferentes instâncias e áreas de governo.

Seja com a SEPPIR, seja com um número limi-
tado de ações de promoção da igualdade racial
que vêm ocorrendo em outras instâncias de go-
verno, incluindo também administrações estadu-
ais e municipais, não se conseguiu ainda construir
um projeto político para o país que inclua entre
seus pressupostos a superação das desigualdades
raciais.

Mesmo os principais formuladores e porta-vo-
zes desta proposta, as organizações e lideranças
do movimento negro, ainda não foram capazes
de trazer a público uma proposta articulada, in-
clusiva e factível de promoção de igualdade de
oportunidades. As experiências hoje em curso,
as iniciativas inovadoras e criativas que têm apon-
tado para uma maior inclusão da população ne-
gra em diferentes setores da sociedade brasileira
onde antes se encontravam ausentes, devem ser
capazes de gerar um novo conjunto de propostas
e idéias que de maneira articulada sinalizem para
a geração de um novo modelo de desenvolvimen-
to democrático e com equidade racial. É impor-
tante ressaltar que estas diversas experiências
locais espalhadas por todo o país já estão aconte-
cendo e merecendo divulgação, intercâmbio e
análise mais amplas, contribuindo para subsidiar
políticas nacionais inovadoras.

Aqueles que foram historicamente excluídos
da sociedade brasileira, em função de sua origem
ou aparência, não podem se contentar com pou-
co. O que se conquistou nestes dez anos é muito
importante, o mito da democracia racial dissol-
ve-se a passos largos e algumas centenas de inici-
ativas fazem ver que hoje mais estudantes negros
estão nas universidades, mais profissionais ne-
gros qualificados conseguem chegar ao mercado
de trabalho, mais comunidades quilombolas têm
seus direitos assegurados, entre outros avanços.
Entretanto, um projeto de promoção da igualda-
de racial para o Brasil deve levar em conta ações
numa escala bem mais ampla do que se encon-
tram hoje e contemplar formulações que  inclu-
am a superação das desigualdades raciais como
princípio orientador de políticas no campo do
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desenvolvimento econômico, do planejamento
urbano, da política fundiária, das políticas volta-
das para a infância e adolescência, da segurança e
justiça, entre outras.

Neste sentido, a ação afirmativa que já vem
sendo implementada por universidades, movi-
mentos sociais, ONGs, empresas e outros setores
da sociedade civil é fundamental para alimentar e
demonstrar o compromisso político de segmen-
tos  da sociedade brasileira com a construção de
uma efetiva igualdade racial.

No âmbito da sociedade brasileira há uma am-
pliação da percepção de que a definição de estra-
tégias para alcançar maior igualdade racial no
Brasil é um objetivo democrático em um país que
convive com padrões de desigualdade cristaliza-
dos. Pesquisa de opinião em nível nacional recen-
temente divulgada pela Fundação Perseu Abramo
aponta por exemplo que a maioria dos entrevis-
tados, em todos os grupos de entrevistados, divi-
didos de acordo com a auto-classificação racial,
aprova as cotas para negros. Entre os brasileiros
brancos, a medida é apoiada por 56%. O índice
sobe para 59% se consideradas apenas as respos-
tas dos pardos e para 68% entre as pessoas que se
auto-declaram pretas. Em uma pesquisa realiza-
da pelo Datafolha, em 1995, com as mesmas per-
guntas, a aprovação da política de cotas era de
48%, contra os 59% de hoje 4 .

O desafio é construir um conjunto articulado
de políticas que se integrem à agenda mais ampla
do governo e não sejam concebidas como apên-
dices ou ações extraordinárias, descoladas do
programa de governo como um todo. É impor-
tante que a SEPPIR e os demais órgãos e gestores
responsáveis pela promoção da igualdade racial
não sejam isolados nem esvaziados nas suas atri-
buições e autonomia. Trata-se da necessidade de
incorporar efetivamente a variável cor/raça nos
mais diversos campos de atuação do governo,
num nítido sinal de reconhecimento de que a su-
peração das desigualdades raciais apenas será
concretizada através de um conjunto integrado
de ações, envolvendo mudanças na política soci-
al,  na política econômica e nos mecanismos de
gestão.

Notas

1 SEPPIR, 2003. Política Nacional de Promo-
ção da Igualdade Racial. Brasília: SEPPIR,
pág. 15.

2  Portaria 1678 de 13 de agosto de 2004, do
Ministério da Saúde.

3 O relatório de atividades da SEPPIR em
2004 afirmava que o governo federal havia
mapeado 743 comunidades até 2002 e que
no período de 2003 e 2004 foram mapeadas
1800 comunidades. Informa também que a
meta de titulação entre 2003 e 2004 era de
124 comunidades, mas que apenas 2 proces-
sos haviam sido concluídos até o final do
período (págs. 15 e 17).

4 SANTOS, Gevanilda & Silva, M. Palmira da
(orgs.), 2005. Racismo no Brasil: percepções
da discriminação e do preconceito racial no
século XXI. São Paulo: Fundação Perseu
Abramo.
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dificultado, principalmente, pelo modo como o
primeiro sistema de reserva de vagas no ensino
superior do país foi implementado.

A primeira dificuldade estava no fato de que a
sociedade parecia ter sido excluída do debate so-
bre essa nova tendência do Estado contemporâ-
neo de adotar ações afirmativas baseadas na ne-
cessidade de redistribuir bens e direitos – como o
acesso ao ensino superior – à parcela da popula-
ção excluída. Apesar do Governo Federal brasi-
leiro ter promulgado o Decreto nº.4.228 em 13
de maio de 2002, que criou um Programa Nacio-
nal de Ações Afirmativas no âmbito da Adminis-
tração Pública Federal, bem como a Lei nº10.678

em 23 de maio de
2003, que criou a Se-
cretaria Especial de
Políticas de Promoção
da Igualdade Racial
para o cumprimento
de tratados internaci-
onais ratificados pelo
Brasil no combate à
discriminação racial,
os quais assinalavam
essa tendência do go-

verno brasileiro de ceder às pressões legítimas
do Movimento Negro para a promoção da igual-
dade racial, pouco se discutiu sobre o conteúdo e
a fundamentação das leis fluminenses1  com a so-
ciedade ou, sequer, com os setores mais interes-
sados, como era a própria universidade.

Isso demonstrava não apenas o baixo nível
democrático que a sociedade brasileira vinha ex-
perimentando ao longo de sua história em desco-
nhecer e, conseqüentemente, em não saber lidar
com políticas públicas igualitárias, como tam-
bém, o desapreço que uma questão de suma rele-

POLÍTICAS DE INCLUSÃO NO ENSINO
SUPERIOR BRASILEIRO: UM ACERTO
DE CONTAS E DE LEGITIMIDADE

Raquel Coelho Lenz César

Doutora em Direito Público/Uerj, Profa. da UniRio
Coordenadora do Programa Políticas da Cor do LPP/Uerj

A Introdução das políticas de ação
afirmativa nas Universidades Públicas
do Estado do Rio de Janeiro.

uando o primeiro sistema de re-
serva de vagas foi implemen-
tado nas Universidades do
Estado do Rio de Janeiro –
Uerj, e Universidade do Es-
tado Norte Fluminense Darcy
Vargas – Uenf, em 2003, al-

guns desafios educacionais, po-
líticos e jurídicos foram apresen-

tados à sociedade brasileira.
Se por um lado, esse sistema

descortinava um novo
horizonte na vida de
muitos afro-brasileiros
que antes só preenchi-
am 2% das vagas no en-
sino superior do país,
por outro, ele cobrava
um novo pacto social
entre as elites e os gru-
pos menos favorecidos
que implicasse na re-
distribuição de bens,
direitos e recursos públicos de modo a garantir o
acesso à educação superior a esses grupos. Por
isso, os debates realizados assumiram diferentes
arenas, levando ao reexame prático de questões
que ora se referiam ao mérito acadêmico e à au-
tonomia universitária, ora a conceitos como o de
raça, discriminação e oportunidade, e ora a ques-
tões jurídicas mais fundamentais como razoabili-
dade, proporcionalidade e igualdade. Tudo com
o intuito de encontrar o equilíbrio entre a exeqüi-
bilidade política desse sistema, e  a sua exeqüibili-
dade jurídica, talvez o maior de todos os desafios,

Isso demonstrava
o baixo nível

democrático que
a sociedade brasileira
vinha experimentando
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vância para o país, com é a desigualdade racial,
assumia em não ser imediatamente transferida
para o centro dos debates políticos relevantes.

Segundo, porque o bem que se estava tentando
distribuir e o direito que se procurava afirmar
tocavam em estruturas sociais que se apresenta-
vam como secularmente distribuídas e já defini-
das.  Neste sentido, as discussões agravavam-se
por terem como objeto um bem escasso e precio-
so à sociedade, tradicionalmente não disponibili-
zado a todos os cidadãos. No entanto, como um
bem imprescindível na contemporaneidade, pelo
papel que assume na construção da autonomia
individual e da nova cidadania, a educação supe-
rior tornava-se um dos bens mais disputados na
sociedade, para quem o Estado era chamado a
intervir como redistribuidor legítimo.

As questões trazidas pela elite e a classe média
tinham o intuito de saber se era justo ou não o
Estado regular o espaço acadêmico pertencente
tradicionalmente aos espíritos mais competitivos
do mercado, representado por seus membros.
Talvez se tivéssemos falando de indivíduos que
sempre possuíram a mesma liberdade de esco-
lha, associada às mesmas opções para essa esco-
lha, a preferência fosse pela não interferência do
Estado no processo de busca que todos assumem
por bens, direitos e recursos públicos. Isso certa-
mente justificaria qualquer desigualdade advinda
dos limites encontrados nessa busca, como um
resultado justo, natural.

No entanto, quando se trata de indivíduos para
quem as alternativas de escolhas ou não são razo-
áveis, ou sequer não existem, então, o critério de
justiça ou de neutralidade mais óbvio do Estado
estaria na sua atuação em reaver esse desequilí-
brio social.

Mas a questão não se restringe aí. O problema
se desdobra quando o Estado se confronta com o
monopólio estabelecido pelas elites qualificadas
que assumiram o controle de coisas, pessoas, e
do bem “educação superior” em nome da
meritocracia de onde emana poder e privilégios.

Quando isso aconteceu, questões formais so-
bre mérito misturaram-se ao senso comum, ten-
tando alertar sobre o prejuízo que toda a socieda-
de teria caso esse bem fosse, de fato, dividido com
outros grupos. Principalmente, se esses grupos
representassem setores excluídos da sociedade,
culturalmente investidos de outra utilidade soci-
al que não a de pertencer aos setores mais educa-
dos e esclarecidos, como era o caso das minorias
afro-brasileiras. Por isso é que, das muitas medi-
das redistributivas de bens e direitos, até mesmo
para os afro-brasileiros, que começavam a ser
implantadas na época em todo o país, nenhuma
parecia ser tão incômoda quanto a reserva de

vagas no ensino superior das universidades
fluminenses para minorias raciais.

Terceiro, porque o primeiro sistema de reser-
va de vagas, na sua natureza experimental, apre-
sentava sérios problemas para a sua implementa-
ção. Além de ter perpassado o crivo da autono-
mia universitária, a Lei Estadual n?.3.542/2000,
em seu art.2º. I, a, reservava 50% das vagas, em
cada curso de graduação das universidades
fluminenses, para candidatos que durante toda a
vida escolar estudaram em escolas públicas do
Estado do Rio de Janeiro. Por sua vez, a Lei Esta-
dual n?.3.708/2001, art.1º. reservava 40% de
vagas nos cursos de ambas as instituições, para
negros e pardos. Como as cotas reservadas para
cada modalidade eram sobrepostas, na aplicação
das duas leis, primeiro preenchia-se o percentual
de 50% pelos candidatos aprovados no vestibu-
lar, verificando-se, em seguida, se dentre os alu-
nos aprovados neste percentual da escola públi-
ca havia candidato que se auto-declarou negro
ou pardo para que fosse preenchida a segunda
cota racial de 40%. Se houvesse, o preenchimen-
to da cota racial estaria totalmente inserido no
percentual de 50% reservado para a escola públi-
ca. Assim, a previsão era de que o primeiro siste-
ma de reserva de vagas das universidades
fluminenses apresentasse uma composição de alu-
nos cotistas máxima de 50% em cada curso.

O problema agravou-se quando dentre os can-
didatos aprovados pela reserva da escola pública
não havia, na maioria dos cursos, o percentual
esperado de candidatos auto-declarados negro ou
pardo. Caso em que a composição do percentual
da cota racial, estabelecido em lei, deveria ser
preenchida por candidatos auto-declarados como
tais oriundos de escolas particulares. Isso signifi-
cava que, além do percentual de 50%, poderia
existir um acréscimo de até 40%, isto é, de até
90% na composição das vagas existentes para
cada curso nas duas universidades, impossibili-
tando que outros candidatos do vestibular con-
vencional tivessem a chance do ingresso na uni-
versidade. Assim, a política de ação afirmativa
que deveria ser a exceção da regra, tornava-se a
própria regra.

Embora essa questão assumisse a centralidade
dos debates ideológicos, juntamente com as crí-
ticas feitas à adoção do conceito amplo de “par-
do”, que parecia causar uma certa “anarquia
cognitiva” impeditiva do alcance teleológico das
leis, outras questões apresentadas saíam das are-
nas políticas e sociais do debate e adentravam em
arenas mais competentes para a sua interpreta-
ção. Assim foi com o dispositivo da Lei n?3.542/
2000 que reservava vagas somente para “estu-
dantes oriundos de escolas públicas que durante
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toda a vida estudaram em escolas fluminenses”, o
qual parecia violar o modelo federativo brasilei-
ro; e com a noção de privilégio inadequadamente
atribuída ao sistema de cotas na educação supe-
rior, a qual, por sua vez, parecia violar o princí-
pio republicano, ambos questionados em ações
jurídicas levadas aos tribunais locais e federal.

Isso porque toda a polêmica sobre as ações afir-
mativas estava sendo gerada fundamentalmente
em nome da igualdade. Não entre aqueles que
eram pró-igualdade e os que não eram, mas, so-
bretudo, sobre como essa igualdade poderia ser
concretizada, se através do seu ideal universal ou
condicionada a necessidades mais específicas de
grupos; ou ainda, numa terceira vertente, se rea-
lizada através de um modelo de organização polí-
tico-institucional que unisse, de fato, uma
proposta universal com uma transformação
tanto das desigualdades grupais, como gerais,
no plano concreto.

Mas antes que as esferas competentes dirimis-
sem parte desse debate de modo mais formal, em
sede concentrada no Judiciário, todas essas ques-
tões permaneceram no âmbito da moralidade prá-
tica até que um novo sistema de reserva de vagas
fosse implementado de modo mais exeqüível.

Assim é que nova Lei n?4.151/2003 foi, então,
aprovada iniciando uma segunda etapa das ações
afirmativas nas universidades fluminenses. Em
seu art.5º, a Lei n?4.151/2003 reserva 45% das
vagas para alunos carentes em cada curso de gra-
duação, distribuídas do seguinte modo: 20% das
vagas para estudantes oriundos da rede pública
de ensino; 20% para negros; e 5% para pessoas
com deficiência física, juntamente com integran-
tes de outras minorias étnicas. Estabelece ainda
que o aluno da escola pública deve ter cursado
apenas o ensino médio em escola pública munici-
pal, estadual ou federal situada no Estado Rio de
Janeiro.  E que o programa deve ser avaliado em
cinco anos.

Na mudança dos sistemas observou-se, em par-
ticular, a tentativa de construção de uma
racionalidade mais convincente sobre as inova-
ções públicas, convencimento este que não se li-
mitava apenas a um modelo de persuasão políti-
ca, mas de acerto em busca de possibilidades mais
legítimas de políticas igualitárias. Isso serviria de
lição tanto para os interessados no sistema de re-
serva de vagas das universidades fluminenses,
como também para todas as demais universida-
des que adotariam a mesma política de distribui-
ção de bens e direitos, mesmo que a implementas-
sem em antecipação à vontade do legislador, quer
fosse da esfera estadual ou federal. É o que se tem
observado na atual conjuntura das universidades
públicas brasileiras que vêm adotando o mesmo

sistema de reserva de vagas para minorias soci-
ais, raciais e/ou étnicas.

Antes de conhecermos o atual quadro de re-
serva de vagas implementado pelas universida-
des públicas brasileiras, e como cada instituição
de ensino superior tem criado o seu modelo de
inclusão em atenção às necessidades da popula-
ção local, duas questões ainda pouco discutidas
merecem um breve comentário. Inicialmente, a
que se refere ao desconhecimento das ações afir-
mativas, de onde vêm e como são legitimadas no
Estado brasileiro. Depois,  a legitimidade
metodológica das normas com conteúdo
discriminatório benéfico para raça, ambas fun-
damentais no processo de convencimento e per-
suasão de cada brasileiro sobre o atual papel da
educação superior e da democracia no país.

A legitimidade do sistema das ações
afirmativas para minorias raciais no
Estado brasileiro

Em sociedades cuja distribuição de bens e di-
reitos já apresenta um perfil eqüitativo e homo-
gêneo, qualquer redistribuição universal torna-
se uma política possível e eficaz. No entanto, em
sociedades muito desiguais, como é o caso da bra-
sileira, as demandas trazidas pelos grupos
minoritários apenas confirmam a teoria de que
políticas universais de cunho liberal somente ten-
dem a perpetuar as desigualdades já distribuídas.
Principalmente, se a sociedade tiver sido
construída com políticas excludentes para gru-
pos minoritários, como é o caso das sociedades
escravagistas onde o Brasil se insere. Para estas
sociedades, não basta apenas distribuir direitos e
bens através de políticas universalistas, princi-
palmente, porque o Estado estará transferindo a
responsabilidade da inclusão, ou da eficácia da
medida, para os grupos excluídos, retirando de si
próprio o compromisso liberal que teria de neu-
tralizar as desigualdades sociais entre indivíduos
e grupos.

Assim aconteceu em outras sociedades como a
Americana, por exemplo, ao ter de reconhecer
que não bastavam as leis igualitárias universais,
ou as abolicionistas e anti-discriminatórias em
favor das minorias raciais para torná-las mais
iguais. Era necessário que o Estado saísse da sua
cômoda passividade e combatesse de modo mais
interventivo e afirmativo a exclusão racial e soci-
al dos seus afro-descendentes. Desse modo, as
ações afirmativas foram sendo implementadas em
várias áreas, visando promover, representativa-
mente, a igualdade estrutural desses grupos mais
vulneráveis à discriminação. Essa natureza
interventiva de redistribuição de bens, direitos e
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recursos em vários setores sócio-econômicos
encaminhava o então Estado Liberal para assu-
mir um perfil de Estado Democrático Social.

Neste sentido, a experiência brasileira não é
muito diferente.O problema é que ela começa tar-
diamente já encontrando sérios impedimentos
estruturais, como impõe o momento neo-liberal
globalizante.  De qualquer modo, a Constituição
Federal de 1988 apresenta o Estado brasileiro com
uma função mais reguladora dos problemas da
exclusão de grupos minoritários. Assim o faz quan-
do reserva percentual de cargos para portadores
de deficiência física (art.37,III), e prevê prote-
ção especial de trabalho à mulher, fundamentan-
do, desse modo, o conteúdo da Lei n?9.504/1997,
que em seu art.10, § 2º., estabelece cotas para
mulheres nas candidaturas partidárias, dentre
muitos outros exemplos.

As políticas de inclusão adotadas no texto cons-
titucional ora se apresentam como inclusão cul-
tural, ora como propostas liberais mais progres-
sistas, como é o caso das ações afirmativas, ora
como políticas gerais que visam no combate às
desigualdades, um valor último de toda política
pública. O que significa que a eficácia dessas polí-
ticas vincula até mesmo a discricionariedade do
poder público no seu propósito democrático e
igualitário constitucional.

Assim é que na Constituição brasileira de 1988,
a proteção diferenciada para grupos minoritários
surge sem ferir o princípio da igualdade. Ela justi-
fica-se tanto em respeito à identidade de grupos
historicamente discriminados ou mais vulnerá-
veis à discriminação, quanto sobre grupos cuja
situação de intolerável desigualdade social, ou
sub-representatividade política, reclamavam
meios e prerrogativas político-institucionais ca-
pazes de lhes dar condições de vida mais igualitá-
rias no contexto social.  A demanda por inclusão
cultural e sócio-econômica desses grupos foi fun-
damental para que o Estado pudesse definir o tipo
de resposta a oferecer.

Embora a demanda dos afro-brasileiros vincu-
lasse o direito à diferença ao direito de ser trata-
do como igual na aquisição de direitos, bens ma-
teriais e recursos públicos, na prática, houve uma
resistência da própria sociedade em conceder
exeqüibilidade jurídica e política a essa deman-
da. Inicialmente, porque se era certo que esse
grupo estava legitimado para ter suas diferenças
culturais protegidas, por outro lado, tornava-se
questionável um tratamento diferenciado para
compensar as desigualdades sociais sofridas por
motivo de raça, ao mesmo tempo em que a socie-
dade negava que houvesse qualquer diferença
racial.

Na verdade, a Constituição de 1988 não enfren-

tou essa questão de modo direto, reservando es-
ses direitos a apenas alguns grupos minoritários,
como mulheres e deficientes físicos. Para estes,
concedeu-lhes o reconhecimento objetivo ao di-
reito a terem oportunidades concretas que lhes
permitam uma realização do bem-estar material
mais imediata, o que legitima as ações afirmati-
vas. Por isso, o constituinte brasileiro criou con-
dições legais e políticas para a proteção desses
grupos.

No entanto, é importante lembrar que enquan-
to a diferença de gênero não implica necessaria-
mente na noção de classe, a diferença de raça pode
fazê-lo. Neste sentido é que a demanda pelo aces-
so ao mercado de trabalho e à educação qualifi-
cada para mulheres não ameaça propriamente a
distribuição da economia do país. O país pode
continuar desigual, inclusive com mais mulheres
participando da sua produção econômica, por-
que a composição de gênero pode significar um
pertencimento ou não às classes desprivilegiadas.
E se o fazem, não garantem necessariamente que
estão causando uma transformação material. Esta
política pode manter a mesma estratificação so-
cial, apenas melhorando timidamente o bem-es-
tar material de cada camada estratificada.

No entanto, se os indicadores sociais sobre os
afro-brasileiros, que compõem a maioria dos po-
bres, também definem o corte de classe no país, é
possível que as políticas redistributivas de bens e
direitos causem algum distúrbio nesses índices.
Por esse motivo, tais políticas, como as educaci-
onais, cobram a força coesa de uma legitimidade
política e jurídica para serem acreditadas, exigidas
e implementadas.

Certamente, políticas específicas para grupos
de pessoas excluídas não seriam o suficiente para
transformar essa realidade. Até mesmo porque a
sua especificidade não recai sobre modelos eco-
nômicos mais abrangentes, os quais requerem
reformas sociais mais profundas, mas sobre pro-
postas pontuais de inclusão. Mesmo assim, ao
identificar pessoas e grupos de pessoas desiguais
em direitos e oportunidades, e ao buscar equipa-
rá-los através da norma, o novo pacto social cria
uma concepção do justo que aumenta a
representatividade igualitária dos beneficiados
em relação ao todo social. E o faz com a possibili-
dade sistemática de que todos os grupos dantes
excluídos dos benefícios do poder público ve-
nham a se beneficiar com as mesmas normas. Isso
significa que o constituinte não exauriu toda a
possibilidade de inclusão social, nos grupos ex-
plicitamente citados. Na verdade, o poder cons-
tituinte tanto pode modelar total ou parcialmen-
te programas igualitários, como o fez com os ca-
sos explícitos, como pode deixar a tarefa de
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plasmá-lo ao legislador ordinário, ou aos gestores
universitários.

Donde se pode concluir que,  numa socie-
dade desigual como é o caso da brasileira, as
ações afirmativas para os grupos identificados
racial ou socialmente, apenas traz o benefício
de possibilitar-lhes maior igualdade de con-
dições de acesso aos bens e direitos constitu-
cionalmente protegidos.

A legitimidade das normas com
conteúdo discriminatório positivo

Ao contrário do que imagina o senso comum,
ter igualdade perante a lei no ordenamento jurí-
dico brasileiro, não significa ter igualdade na le-
tra da lei. Na história republicana brasileira, o
princípio igualitário desenvolveu-se, associando-
se menos com o que igualava e muito mais com o
que desigualava; menos com o que afirmava e
mais com o que negava na realidade do país. As-
sim é que ao mesmo tempo em que o comando do
princípio da igualdade perante a lei sempre foi
dirigido a todos os cidadãos, alguns grupos tive-
ram a sua cidadania plena negada, somente a ad-
quirindo no momento constitucional atual com
normas específicas de afirmação de direitos.
Como mencionado acima, esse é o exemplo das
mulheres que somente tiveram os seus direitos
equiparados ao dos homens após a Constituição
de 1988, assim como o é também o caso das cri-
anças, adolescentes, idosos, índios, negros, anal-
fabetos, e outros grupos cujos indivíduos mem-
bros se tornaram sujeito de direitos.

O conflito com a igualdade ocorre sempre pe-
rante o sistema de direitos individuais, e a facul-
dade que se reconhece ao poder público
(Legislativo e Executivo), de criar normas de ex-
ceção adequadas a espécies e situações particu-
lares. Como garantir que a política de reserva de
vagas para minorias no ensino superior não se
trata de um privilégio ou de uma norma que agra-
ve ainda mais uma situação discriminatória?

Preliminarmente, porque privilegiar significa
tratar com regalias setores que por si sós já se
diferenciam do todo por terem mais acesso a
bens, direitos e recursos do que os outros. Ou seja,
são setores que não precisariam de nenhum be-
nefício do poder público, ou porque sempre os
tiveram, ou porque têm amplas chances de os
conseguir sem uma proteção especial do Estado.
Neste sentido, não há que se considerar aqui a
adoção de ações afirmativas como um privilégio
de proscrição do princípio republicano, e sim, a
reafirmação desse princípio, uma vez que elas
atendem ao objetivo fundamental da nossa Repú-
blica que é o de promover a justiça social e de

alcançar uma sociedade solidária; lembrando
que, no caso, a solidariedade está no acesso aos
bens públicos por aqueles que mais necessitam
de igualação.

Fundamentalmente, porque a igualdade é um
princípio que deve ser aplicado sempre em rela-
ções desiguais, em particular, na proteção dos
diferentes, quando essa diferença é utilizada para
discriminá-los negativamente, ou desigualá-los
mais ainda em relação ao todo social. Assim, a
norma dirigida ao benefício ou proteção de um
grupo não pode ser excessiva para uma das par-
tes, deve buscar o equilíbrio necessário de direi-
tos, ser razoável segundo o interesse público, e
ser formulada dentro de padrões e medidas acei-
táveis pelo senso comum. Em outras palavras, a
legitimidade da norma que estabelece um con-
teúdo discriminatório, como é o caso das normas
que implementam sistemas de reserva de vagas
nas instituições de ensino superior para grupos
minoritários, deve conter e harmonizar os seguin-
tes critérios:

1) que a norma específica referente ao caso
concreto esteja de acordo com a norma geral da
igualdade. Isso inclui tanto a observação consti-
tucional sobre o tratamento igualitário geral,
como também que a mesma diferenciação possa
ser destinada a outros grupos em situações seme-
lhantes, como já adota a Constituição de 1988.

2) que a norma específica promova o fim pre-
tendido. Se o fim pretendido pelas ações afirmati-
vas é a redução emergencial das desigualdades
estruturais, compreendidas como as que se refe-
rem à ausência de uma justa distribuição de bens,
recursos e direitos a grupos excluídos, atende,
pois, aos objetivos do Estado Brasileiro, dentre
eles, a redução das desigualdades sociais e regio-
nais. Ora, se os afro-brasileiros estão na base da
pirâmide social, prejudicados ainda pela discri-
minação estrutural e direta por motivos raciais,
normas que o beneficiem diretamente nos seto-
res onde estão menos representados, apresen-
tam-se dotadas dessa legitimidade.

3) que o meio utilizado seja o mais eficaz para
a obtenção do fim almejado constitucionalmen-
te. As cotas são modalidades de ação afirmativa
implementadas em momentos iniciais, quando se
necessita de mecanismos mais rígidos para a efi-
cácia e efetividade dessas medidas. Quando bem
trabalhadas, constituem mecanismos eficientes
de distribuição inicial de bens escassos. Por isso,
as cotas visam propiciar oportunidades aos ex-
cluídos mais capazes, para que possam, através
de suas habilidades, alterar, no mercado de tra-
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balho, as relações de raça e poder que tanto re-
produz a desigualdade racial brasileira.

4) que haja uma adequação entre o meio em-
pregado, que é a norma com seu conteúdo igua-
litário, e o fim pretendido. No primeiro sistema
de cotas da Uerj, o problema em relação à ade-
quação entre meio e fim direcionou-se também
ao termo “pardo”, considerado como um critério
difícil de ser aferido objetivamente, abrindo ain-
da amplas possibilidades de fraude ao fim preten-
dido pela norma. Fato esse corrigido na imple-
mentação do segundo sistema de reserva de va-
gas que adotou o termo “negro”, por inserir-se
em uma conotação mais política, que implica na
consciência da raça pelo candidato e não apenas
no seu fenótipo.

5) que a diferenciação ou classificação feita
na lei seja natural e razoável, e não arbitrária ou
caprichosa”. 2  A razoabilidade está tanto na mo-
tivação da medida, na racionalidade para a sua
implementação, quanto na sua pertinência, que
consiste em justificá-la como o meio mais apro-
priado para se alcançar a igualdade pretendida.

A racionalidade para se implementar normas
diferenciadas aos afro-brasileiros estaria nos pró-
prios dados empíricos que revelam uma desigual-
dade de tratamento ao grupo, e reclamam medi-
das normativas em caráter de urgência em com-
bate à exclusão. Principalmente, no que se refere
ao mercado de trabalho e ao ingresso no ensino
superior, por se tratar de duas estratégias para a
afirmação da autonomia e poder de representati-
vidade do grupo mais desigual na sociedade, isto
é, dos afro-brasileiros.

6) que o meio adotado seja o menos gravoso,
ou que traga mais benefícios do que prejuízos à
sociedade, isto é, dentre os meios disponíveis e
igualmente adequados para promover o fim,
cabe verificar se não há outro meio menos
restritivo dos direitos fundamentais afetados.

Certamente que esse critério traz um viés ideo-
lógico sobre a definição do bem e da sua utilidade
como critério de justiça. Na experiência brasilei-
ra, não há um dado sequer que indique um outro
meio que tenha sido implementado no passado,
ou que possa ser implementado na atual conjun-
tura político-institucional, hábil a produzir o re-
sultado de reduzir as desigualdades em um curto
espaço de tempo, como é premente em nossa so-
ciedade para se enfrentar a desigualdade racial.

Neste aspecto, o modelo Constitucional brasi-
leiro de promoção da igualdade, não só admite

regras diferenciadas para grupos desiguais, como
estabelece que o combate às desigualdades soci-
ais é medida programática, norma objetiva do
Estado. Assim, se o problema da desigualdade na
educação superior e no mercado de trabalho re-
clama uma mudança rápida em favor das minori-
as raciais, então, a ação afirmativa para afro-bra-
sileiros legitima-se como forma de se obter esse
resultado de alteração do quadro racial educaci-
onal e econômico.

É claro que além das cotas, há outras modali-
dades de ação afirmativa como as metas  e pro-
gramas continuados. A adoção de cada uma des-
sas medidas justifica-se pela necessidade e urgên-
cia de cada contexto onde os problemas da desi-
gualdade e discriminação são identificados. As
cotas certamente são as medidas de maior rigidez
na implementação de políticas públicas. Tendem,
no entanto, a ser eficientes no alcance dos objeti-
vos almejados devido ao corte metodológico que
impõem na redistribuição de vagas para cada gru-
po beneficiado.

Nos lugares onde têm sido implementadas, têm
demonstrado mais benefícios que prejuízos à po-
pulação negra e à sociedade como um todo. As
medidas de representação ou de reserva de vagas
assumem um papel de redefinição da compreen-
são cultural sobre a importância da diversidade e
inclusão no ambiente educacional, e, conseqüen-
temente, no mercado de trabalho. Acima de tudo,
asseguram a ruptura com falsos estereótipos e
preconceitos históricos, como há em relação ao
mérito profissional e acadêmico da população
afro-brasileira. E, sobretudo, provocam a revi-
são de toda a metodologia que afere a capacidade
dos candidatos no vestibular.

Por isso, o que se tem discutido nos Conselhos
Universitários das Universidades públicas do país,
são aprimoramentos ao sistema de cotas ou pro-
gramas complementares a ele, como será anali-
sado a seguir. No primeiro caso, discute-se não
só a exeqüibilidade jurídica da medida, como a
sua própria exeqüibilidade política, que muito
implica no quantum a ser reservado e redistribuí-
do para os que dele necessitam; enquanto no se-
gundo,  a discussão recai sobre recursos fortalece-
dores à permanência dos alunos cotistas.

Outra discussão recorrente refere-se a outros
meios de acesso ao ensino superior, como a cria-
ção de cursos preparatórios e de aperfeiçoamen-
to para alunos carentes, sugeridos como alterna-
tiva preliminar ao sistema de reserva de vagas.
Essa é uma possibilidade que não deve ser des-
prezada, até mesmo porque a qualificação dos alu-
nos de segundo grau oriundos de escola pública,
ainda se faz, em alguns casos, necessária em rela-
ção às disciplinas não disponibilizadas pelo siste-
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ma de ensino estadual. Mas não como medida que
substitua um programa mais eficaz de acesso
como é o sistema de reserva de vagas, e sim, como
um complemento a ele.

Neste sentido, os indicadores oficiais demons-
tram que, mesmo que o ensino fundamental e o
médio melhorassem sua qualidade nessa geração,
os negros e pobres ainda levariam mais de três
décadas para atingir o nível dos alunos brancos.
Isso se a qualidade da educação dos brancos fi-
casse estagnada, o que não aconteceria. Desse
modo, trata-se de uma medida não só necessária,
como urgente dentro das possibilidades fáticas,
políticas e constitucionais do país.

7) que haja uma conexão lógica razoável en-
tre o motivo para a implementação da medida, o
fim a que se pretende chegar, e o meio
implementado na persecução desse fim. Isso sig-
nifica que a metodologia implementada deve sem-
pre averiguar se as vantagens trazidas pela pro-
moção da medida são maiores que as desvanta-
gens. Em outras palavras, deve-se observar se há
alguma desproporção entre custos e benefícios;
se a importância da realização do fim é mais rele-
vante do que o gravame causado quando se res-
tringem outros direitos fundamentais. É preciso
que os motivos que fundamentam a medida te-
nham “peso suficiente para justificar a restrição
ao direito fundamental atingido”. 3  Se não hou-
ver, ou se a desproporção for manifesta, então,
não se pode falar em legitimidade da norma
discriminatória.

Neste caso, a reserva de vagas na educação su-
perior para estudantes afro-brasileiros e alunos
oriundos de escolas públicas justifica-se, sobre-
tudo, pela insatisfação social sobre a falta de aces-
so ao ensino superior gratuito para estes grupos,
os quais sempre tiveram baixa representatividade
na composição do corpo discente das universi-
dades públicas do país, até a implementação das
ações afirmativas. Chegar ao ensino superior, e,
mais ainda, dedicar-se exclusivamente a ele, sem-
pre foi uma opção de pessoas economicamente
favorecidas. As exceções encontradas na histó-
ria do país não eliminam esses dados. Desse modo,
os fins que estão sendo alcançados com a
redistribuição desses recursos a jovens de clas-
ses economicamente desavantajadas, inclusive,
afro-brasileiros, atendem a esses reclamos da so-
ciedade. E, certamente, são mais importantes que
os direitos sacrificados por outros alunos que têm
alternativas reais de educação superior, do mes-
mo modo legítimas.

Outro aspecto a ser mencionado na busca
do equilíbrio entre os direitos concedidos  e

aqueles sacrificados, certamente envolve a
definição da proporção da reserva das vagas.
Principalmente, para assegurar que o sistema
seja implementado e os princípios políticos e
jurídicos sejam mantidos.

Essa pode até parecer uma tese conservadora
a princípio, mas visa proporcionar a legitimidade
a todos os grupos que não só precisam ser repre-
sentados politicamente na aquisição do recurso
educacional, como juridicamente, na promoção
eqüitativa de direitos fundamentais. No caso dos
alunos pobres e afro-brasileiros, por exemplo,
pode-se até afirmar que eles sejam maioria nu-
mérica em relação à população brasileira, e, por-
tanto, deveriam receber a maioria das vagas. Po-
rém, nem é esse o propósito da ação afirmativa,
isto é, reverter o estado das coisas por completo,
como aconteceu na primeira tentativa de reserva
de vagas das universidades fluminenses, nem a
ação afirmativa pode ser implementada sem ob-
servar os requisitos constitucionais do bem a ser
distribuído. A legitimidade que se busca visa
implementar com urgência um modelo de justiça
social, onde todos os grupos, e culturas possam
ser representados na distribuição dos bens, di-
reitos e recursos sociais.

Por isso é que a ação afirmativa não inviabiliza
a importância do talento natural, da educação fa-
miliar ou de habilidades construídas para o êxito
acadêmico. E quando realoca vagas da educação
superior para outros grupos que não os mais tra-
dicionais, não tem por objetivo quebrar o mono-
pólio das pessoas mais qualificadas, mas sim, o de
estabelecer limites às prerrogativas de poder que
estas pessoas passam a exigir no mercado de tra-
balho, reproduzindo desigualdades que se trans-
mitem nas relações de raça e poder na sociedade.

Assim, quando se fala de educação superior e
de trabalho, ambos recursos fundamentais à rea-
lização da autonomia do ser humano, fala-se de
recursos que requerem habilidade para que o in-
divíduo possa, de fato, alcançar a sua plena reali-
zação. Na busca pelo justo equilíbrio dessa distri-
buição, esse aspecto não pode passar desaperce-
bido uma vez que o ensino superior deve atender
tanto às necessidades da cidadania, como às res-
postas rápidas que um mercado mais democráti-
co cobraria. Desse modo, as ações afirmativas não
devem ser elaboradas levando em conta somente
o percentual populacional dos cidadãos que esta-
rão ali representados, mas também a natureza e
as necessidades do bem a ser distribuído para que
ele cumpra o sentido da norma nas mãos de quem
dele se beneficiar. Isso é o que tem demonstrado
as várias modalidades de inclusão no ensino su-
perior analisadas a seguir.

pontodevista
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Ajustando as políticas de inclusão no
ensino superior brasileiro

1)Autonomia universitária
O quadro atual de distribuição de vagas nas

universidades públicas brasileiras, estaduais e
federais, demonstra como essas instituições de
ensino superior têm-se antecipado às indefinições
dos poderes públicos sobre a competência para
legislar sobre essa matéria. Enquanto o Executi-
vo Federal ainda discute com o Parlamento pro-
posta de que as instituições públicas de ensino
superior federais reservem 50% de suas vagas para
estudantes oriundos de escolas públicas, de modo
que incluam nesse percentual uma composição
de minorias étnico-raciais representativa dentro
de cada unidade da Federação,  acompanhado
pelo projeto de Reforma Universitária do país, que
prevê sobre a adoção de programas de ação afir-
mativa, muitas universidades reafirmam a sua
autonomia universitária votando em seus Conse-
lhos Universitários seus próprios programas de
inclusão. Com isso, as universidades garantem um
empenho qualitativo através de uma política edu-
cacional mais legítima do sistema de reserva de
vagas por voltar-se às necessidades locais e re-
gionais, que muito positivamente podem repercutir
na sociedade e dentro da própria universidade.

Assim tem sido na experiência da Universida-
de do Estado da Bahia – Uneb, da Universidade de
Brasília – UnB, Universidade Federal de Alagoas
– UFAL, Universidade Federal do Paraná – UFPR,
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP,
Universidade Estadual
de Londrina – UEL, Uni-
versidade Federal da
Bahia – UFBA, que já re-
alizaram vestibulares
sob a orientação do sis-
tema de reserva de va-
gas. E também tem sido
a experiência da Uni-
versidade de Campinas
– UNICAMP, através do
seu Programa de Ação
Afirmativa e Inclusão
Social (PAAIS) que
implementou um pro-
grama de pesos (adição
de pontos) para candi-
datos oriundos de esco-
las públicas e negros.
Em outras universida-
des o mesmo sistema de
reserva de vagas foi vo-
tado em seus Conselhos
Universitários, porém,
com previsão de imple-

mentação para os próximos vestibulares de 2005
e 2006, como é o caso da Universidade Estadual
de Mato Grosso – UNEMAT, Universidade Fede-
ral de Juiz de Fora – UFJF, e, mais recentemente,
da Universidade Federal do Pará – UFPA. Neste
grupo inclui-se também a Universidade Federal
do Rio Grande do Norte – UFRN, que, recente-
mente, aprovou em seu Conselho Universitário,
um programa de metas a ser cumprido com o pre-
enchimento de percentuais por estudantes oriun-
dos de escolas públicas.

Nos demais casos, Universidade do Estado do
Rio de Janeiro – Uerj, Universidade do Estado do
Norte Fluminense Darcy Vargas – Uenf, Univer-
sidade do Estado do Mato Grosso do Sul – UEMS,
Universidade do Estado do Amazonas – UEA,
Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG,
e Universidade Estadual de Montes Claros –
UNIMONTES, a iniciativa da implementação do
sistema de reserva de vagas veio do Chefe do Po-
der Executivo de cada uma dessas unidades fede-
rativas, porém, com a anuência do Conselho Uni-
versitário dessas instituições. Com isso, não se
deve interpretar a existência de uma antinomia
com a competência universitária, pois, além des-
sas universidades terem conhecido o Anteproje-
to que resultou nas leis reguladoras dos sistemas
de inclusão, o fato de existir uma lei estadual re-
gulamentando cotas para minorias, apenas refor-
ça ainda mais a sua legitimidade, chamando o Es-
tado à responsabilidade sobre o êxito da política
pública. Veja o seguinte quadro:

A política de cotas na UERJ/UENF, UNB, UNEB, UEA, UFAL, UFPR, UNIFESP, UEL, UEMS, UEMG
UFBA, UNIMONTES, UFTO, UEDI, UNEMAT, UFJF, UFRN e UFPA: quadro comparativo.

UERJ/UENF UNEB UnB UEA UFAL UFPR

Inicialmente
implementado
pelas Leis
Estaduais no.
3.542/2000 e
3.708/2001,
revogadas
pela Lei no.
4.151/2003.

Segundo
Programa de cotas
legitimado pelo
Conselho
Universitário.

Programa de cotas
implementado pelo
Conselho
Universitário, através
de Resolução nº
196/2002.

Programa de cotas
implementado pelo
Conselho
Universitário através
de Resolução nº
38/2003.

Lei Estadual .  nº 2.894/2004.

UNIFESP UEL UEMS UEMG UFBA UNIMONTES

Programa de
cotas
implementado
pelo Conselho
Universitário,
através da
resolução nº
23/2004.

Programa de cotas
implementado pelo
Conselho
Universitário,
através da
resolução nº
78/2004.

Lei Estadual
n°2.589/2002 e
n°2.605/2003
implementaram

Programa de cotas
para indígenas e
negros,
respectivamente.

Lei Estadual nº 15.259/2004

UFTO UNICAMP UNEMAT UFJF UFRN UFPA

Edital
coordenado e
executado pela
COPESE

Programa de
pesos
implementado pelo
Conselho
Universitário, em
24.05.2004

Programa de cotas
implementado pelo
Conselho
Universitário, através
da resolução nº
200/2004.

Programa de cotas
implementado pelo
Conselho
Universitário, através
da resolução nº
56/2004.

Programa de
cotas
implementado pelo
Conselho
Universitário em
05.07.2005.

Programa de
cotas
implementado
pelo Conselho
Universitário
através de
Resolução nº
31/2005.
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munidades locais, e que foge aos objetivos da Uerj e da
Uenf a busca da redução da desigualdade social de outros
Estados da Federação.

Em relação ao corte temporal exigido para o aluno da
escola pública, de ter cursado todo o ensino médio que se
realiza normalmente em três anos, em outras situações,
como é o caso da UEL e da UFBA, esse período é prolon-
gado. No primeiro caso, da UEL, o prazo de anos estuda-
dos em escola pública para o ingresso na UEL inclui todo
o ensino fundamental e médio. Por sua vez, a UFBA acres-
centa ao tempo do ensino médio, mais um ano de estudo
em escola fundamental, o que poderia ser a 8ª série.

Certamente, o problema maior acontece quando as
vagas são reservadas ao grupo dos afro-brasileiros. Ini-
cialmente, questionava-se a existência ou não de negros
no país para que se pudesse identificar um percentual
objetivo desse grupo a ser beneficiado pela norma. Pas-
sada essa primeira etapa, veio o reconhecimento de que
há negros na população local, portanto, o mais impor-
tante seria definir um percentual representativo
exeqüível. Assim é que esse percentual mantém-se em
20% na maioria dos programas, com exceção da Uneb,
da UFBA e da UFPA, que concentram esses percentuais
em 40%, representativos à composição racial da popula-
ção local.  No caso UNICAMP, apenas acrescenta-se 10
pontos, além dos 30 pontos já atribuídos a candidatos
que optem pelo Programa de Ação Afirmativa e Inclusão
Social (PAAIS), e que se auto-declarem pretos, pardos ou
indígenas. Veja, neste sentido, o seguinte quadro:

pontodevista

Reserva de vagas: UERJ/UENF, UNEB, UnB, UEA, UFAL,UFPR, UNIFESP, UEL, UEMS, UEMG, UFBA,
UNIMONTES, UFTO, UNEMAT, UFJF, UFRN  e UFPA, quadro comparativo.

UERJ/UENF UNEB UnB UEA UFAL UFPR

Reserva de
vagas:
UERJ/UENF,
UNEB, UnB,
UEA,
UFAL,UFPR,
UNIFESP,
UEL, UEMS,
UEMG, UFBA,
UNIMONTES,
UFTO,
UNEMAT,
UFJF, UFRN  e
UFPA, quadro
comparativo.

Segundo
Programa de cotas
legitimado pelo
Conselho
Universitário.

Programa de cotas
implementado pelo
Conselho
Universitário, através
de Resolução nº
196/2002.

Programa de cotas
implementado pelo
Conselho
Universitário através
de Resolução nº
38/2003.

Lei Estadual .  nº 2.894/2004.

UNIFESP UEL UEMS UEMG UFBA UNIMONTES

Acrescenta
10% das
vagas para
afrodescende-
ntes e
indígenas. Os
alunos
afrodescende-
ntes ou
indígenas têm
que ser
oriundos
exclusivamente
de escola
pública.

Reserva 40% das
vagas para
estudantes
oriundos das
escolas públicas, e
20% desse
percentual a
candidatos
autodeclarados
negros.  Reserva
de vagas para
alunos de escolas
públicas no ensino
fundamental.

Reserva 20% das
vagas para negros e
10% para indígenas.
Os candidatos que
optarem pelo regime
de cotas para negros
sejam provenientes do
ensino médio.

Reserva 20% das
vagas para
afrodescendentes;
20% para egressos
da escola pública e
5% para portador de
deficiência e
indígenas.

Reserva 45% das
vagas, sendo
43%para
estudantes
oriundos das
escolas públicas,
onde 85% desse
percentual é
reservado para
pretos e pardos, e
2% das para
índios
descendestes.

Reserva 45%
das vagas,
sendo 43%para
estudantes
oriundos das
escolas
públicas, onde
85% desse
percentual é
reservado para
pretos e
pardos, e 2%
das para índios
descendestes.

UFTO UNICAMP UNEMAT UFJF UFRN UFPA

Reserva 5%
das vagas de
cada curso a
etnia indígena.
Não reserva
vagas para
alunos de
escolas
públicas para
negros.

Estabelece um
sistema de 30
pontos para
candidatos
oriundos de
escolas públicas
ou supletivo
presencial(EJA), e
mais 10 pontos,
para candidatos
auto-declarados
pretos, pardos ou
indígenas.

Estabelece um
sistema de 30 pontos
para candidatos
oriundos de escolas
públicas ou supletivo
presencial(EJA), e
mais 10 pontos, para
candidatos auto-
declarados pretos,
pardos ou indígenas.

Reserva 50% das
vagas de cada
curso a para alunos
oriundos das
escolas públicas e
dentro desse
percentual, 20%
para estudantes
negros.

Estabelece meta
de composição de
vagas em todos os
cursos da
universidade com
alunos oriundos de
escola pública em
até 50%. Os
alunos desta
reserva devem ter
cursado a escola
pública desde a
8ª. Série e todo o
ensino médio.

Reserva 50%
das vagas para
alunos oriundos
da escola
pública, e 40%
desse
percentual para
alunos negros e
pardos,
segundo a
classificação do
IBGE.Os alunos
de primeira
cota terão que
ter cursado todo
o ensino médio
em escola
pública.

2) Critério discriminatório: raça, etnia,
classe (escola pública)

Duas outras questões fundamentais à legitimi-
dade das ações afirmativas no ensino superior
brasileiro referem-se à definição do grupo bene-
ficiado e ao quantum desse benefício. No quadro
discriminatório de beneficiados pelas reservas de
vagas nas instituições de ensino superior, há a
diferenciação de quatro grupos  principais: alu-
nos oriundos de escola pública; afro-brasileiros,
assim definidos como negros, pretos e pardos;
indígenas; e deficientes físicos. Em todos os ca-
sos, a reserva de vaga não ultrapassa aos percentu-
ais indicados na proposta do Governo Federal de
50 % das vagas reservadas para a inclusão de mi-
norias brasileiras no ensino superior.

Desses grupos, tem prevalecido a existência de
reserva de vagas para alunos oriundos de escola
pública, tanto pela manifesta necessidade de se
valorizar a coisa pública e, com isso, minimizar
as desigualdades sociais, como também pelo fato
de não haver minoria racial representativa em
algumas entidades federativas do país. Por isso,
os questionamentos não recaem tanto sobre a le-
gitimidade dessa modalidade de ação afirmativa.

Nestes casos, privilegiou-se o aluno que cur-
sou todo o ensino médio em escola pública brasi-
leira, com exceção da Uerj e Uenf, que fazem a
classificação do aluno da escola pública fluminen-
se. Incluem-se no primeiro grupo a UEA, UFAL,
UFPR, UNIFESP, UEMS, UNICAMP e UNIMON-
TES. Em todos esses casos, evitou-se o problema
da seleção desse aluno também por entidade fe-
derativa, o que poderia suscitar questionamentos
sobre violação ao princípio federativo. Por esse
motivo é que a Uneb mudou suas regras iniciais
que exigiam a vinculação da escola pública ao Es-
tado da Bahia, para a vinculação a qualquer esco-
la pública brasileira em que o candidato tenha
cursado todo o ensino médio. Esta ainda não foi a
opção da Uerj, nem da Uenf.

É importante que se esclareça que o fato da Uerj
e da Uenf terem mantido o requisito do vínculo
da escola pública ao Estado do Rio de Janeiro,
não se caracteriza propriamente uma ofensa ao
modelo de federação brasileiro. Com isso, o legis-
lador visou acomodar o uso do bem público a
pessoas que tenham laço efetivo com o Estado, e
que participem efetivamente dele. Além do que,
do ponto de vista da instituição, a abertura do
sistema a todos os candidatos carentes o tornaria
impraticável desde o momento de inscrição no
certame. Assim, essa decisão do legislador esta-
dual fluminense, apoiada pelo Conselho Univer-
sitário, deve ser vista em termos de ajustes de
novos compromissos federativos, com ampliação
das tarefas estatais que alterem as estruturas po-
líticas contemporâneas com programas de cen-
tralização e descentralização, condicionados ao
compromisso igualitário. Isso significa que são
legítimos os tratamentos diferenciados para co-



ADVIR Nº 19 • Setembro de 2005 • 64

Esses são percentuais que refletem uma maior
legitimidade no momento de implementação,
principalmente, quando justificado perante o in-
teresse da população local, e sua representati-
vidade étnico-racial. Alguns programas vinculam
o ingresso do aluno afro-brasileiro ‘a sua trajetó-
ria na escola pública, por isso, ou se ajustam às
mesmas exigências feitas ao aluno da escola pú-
blica em percentuais separados,  como são os pro-
gramas da UFPR, UMEG e UNIMONTES, ou inse-
rem-se nos percentuais já designados aos alunos
da escola pública, como acontece na UFJF, UFPA,
UEL, e UFBA. No caso mais recente da UFRN, a
cota racial já estaria implicitamente assegurada
no programa de metas implementado para estu-
dantes oriundos de escolas públicas, que deve-
rão estar representados em percentuais de até
50% em cada curso daquela universidade.

É provável que em alguns Estados, de fato, o
percentual da população negra não seja expressi-
vo o suficiente para compor uma cota mínima de
20% no corpo discente da universidade local. No
entanto, mesmo que isso seja comprovado, não
se deve deixar de observar que essa modalidade
de igualdade que se busca com as ações afirmati-
vas no ensino superior brasileiro também se jus-
tifica pela diversidade racial. Assim, o desloca-
mento da reserva racial para a reserva de vagas
de alunos oriundos de escolas públicas, não deve
nunca ofuscar ou perpassar os debates sobre in-
clusão racial. Só assim estaríamos falando de uma
democracia racial mais legítima.

Acertando as contas e as regras

O que se tem notado na expansão dos progra-
mas de ação afirmativa no Brasil, é, antes de tudo,
a tentativa de acerto na elaboração dos meios que
promovam a finalidade da inclusão a grupos
minoritários antes não representados significati-
vamente no corpo discente dessas instituições.
Isso acontece tanto em relação às normas que
criam programas de reserva de vagas, de metas e
de pesos, quanto às normas do vestibular que de-
vem se adequar a esses programas e aos seus fins,
bem como ao quantum definido em cada reserva.

Demorou muito para que a sociedade brasilei-
ra compreendesse que políticas universais podem
existir sem nunca chegar ‘a sua finalidade inicial-
mente estipulada. Com a implementação dos pro-
gramas de ação afirmativa no ensino superior que
a sociedade brasileira está conhecendo, cria-se a
possibilidade real de que o novo e o bem são sem-
pre possíveis. Esclarecendo aqui, que o caminho
da igualdade universal não exclui o da igualdade

mais grupal.
Embora seja um experimento que se inicia por

um dos redutos mais intocáveis das elites, ele tor-
na-se fundamental pela importância do ensino
superior na realidade contemporânea. Por isso é
que as instituições de ensino investem esforços
nos aprimoramentos de cada programa novo
implementado, e, mais recentemente, na luta pela
permanência de todos os beneficiados.

A combinação desses esforços somente reflete
a vontade da comunidade acadêmica  em cum-
prir o seu objetivo constitucional de definir a edu-
cação superior não apenas como um instrumen-
to voltado para o mercado, mas, acima de tudo,
para a formação da cidadania de toda uma gera-
ção. Mas para que esse novo pacto entre as elites
e as minorias nacionais seja exeqüível, é preciso
que ele encontre o apoio de toda a sociedade e do
Estado, não só quanto ao reconhecimento da sua
legitimidade, como também quanto ao realoca-
mento de novos recursos para o seu êxito.
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Após o primeiro vestibular e o recebimento dos
primeiros “cotistas” na Uerj e, tendo em vista o
indicativo da possibilidade da Lei sofrer modificações
– desta vez, com a universidade sendo chamada a
discutir o assunto antes das alterações irem à vo-
tação na Assembléia Legislativa do Estado, ape-
sar do convite haver estabelecido um tempo mí-
nimo para as discussões – mais uma vez, a Uerj
mobilizou-se para discutir a temática, sempre
contando com a participação de entidades da so-
ciedade civil.

O resultado dos intensos debates internos foi
levado ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa
e Extensão, na forma de Relato feito por um de
seus Conselheiros, obtendo apoio integral do Con-
selho para seu encaminhamento à Governadora
do Estado e à Assembléia Legislativa, no intuito
de contribuir para o estabelecimento de uma Lei,

mais exeqüível e demo-
crática.

Apesar do intenso
trabalho e de uma ar-
gumentação sólida em
defesa da implantação
da Reserva de Vagas,
compatível com as re-
ais possibilidades da
universidade, a Lei a-
provada trouxe uma
série de ambigüida-
des, inconvenientes

de ordem administrativa, acréscimo de custos
inviáveis de serem atendidos pelo orçamento da
universidade sem um aporte específico de re-
cursos, etc.

A questão da auto-declaração

Uma das primeiras questões a levantar forte
polêmica foi a questão da identificação de etnias
no processo de inscrição – a universidade enten-

RESERVA DE VAGAS
OU GARANTIA DE VAGAS?

Aluizio Belisário
Professor Assistente da Uerj, membro do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão

e membro da Comissão Permanente de Avaliação do Sistema de Cotas.

Artigo apresenta as reflexões e posições pessoais do autor, que teve a oportunidade de
participar em quase todos os Fóruns de discussão e decisão da Uerj, no processo de
implantação do Sistema de Cotas nas Universidades Públicas do Estado do Rio de
Janeiro – inclusive como Conselheiro no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e

Extensão da Uerj e, embora em sua maioria concordem com as posições defendidas
pela Universidade, não se caracterizam como posição oficial da mesma.

poucos anos atrás a comu-
nidade acadêmica da Uerj e
da UENF foi surpreendida
com a aprovação, pela As-
sembléia Legislativa do
Estado, de uma Lei que
garantia reserva de va-
gas nos vestibulares de
acesso a estas universi-

dades, privilegiando estudantes oriundos de
Escolas Públicas do Estado, negros e pardos.

A primeira reação da comunidade acadêmica
foi de revolta, por ver sua autonomia acadêmica
ferida por uma decisão dos parlamentares do Es-
tado, sem ter sido sequer informada de que um
assunto que afetaria substancialmente o dia-a-dia
da Universidade, sem mesmo a realização de uma
Audiência Pública para tratar do assunto.

Após um breve pe-
ríodo de perplexida-
de, a comunidade
acadêmica foi cha-
mada a discutir o as-
sunto nos Conselhos,
em Seminários, Co-
missões e diversos
tipos de reunião –
com a participação
de representantes
das organizações da
sociedade civil que lutam pela implantação de
Políticas de Ação Afirmativa, docentes e pes-
quisadores de outras universidades, etc. – as-
sumindo a partir desta mobilização e reflexão,
uma posição favorável à implantação da Re-
serva de Vagas na Universidade, mantendo,
entretanto, alguns óbices em relação à Lei en-
tão aprovada e, logrando uma participação
efetiva na Comissão formada para tratar da re-
gulamentação da Lei.

A primeira reação da
comunidade acadêmica foi
de revolta, por ver sua
autonomia ferida
por uma decisão dos
parlamentares
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deu que qualquer forma de identificação que não
fosse o reconhecimento do direito à auto-decla-
ração de etnia poderia levar a uma série de for-
mas de discriminação, face à inexistência de qual-
quer critério objetivo e inequívoco para sua ca-
racterização tendo, inclusive, defendido com ve-
emência esta opção, contra propostas de consti-
tuição de “Comissões de Reconhecimento” ou que
outra denominação tivessem, encarregadas de
afirmar que seria ou não negro, por exemplo – o
autor deste artigo defendeu esta posição não
apenas nos espaços de representação demo-
crática da Universidade, mas também em Se-
minários e Encontros realizados fora dos seus
campi, representando a Uerj, sempre contan-
do com a simpatia dos presentes em relação a
esta posição.

Ainda sobre este assunto e sendo acusada de
“permitir a fraude”, a Universidade argumentou
que o reconhecimento do direito de auto-de-
claração não permite a caracterização de
“fraude”, uma vez que qualquer questiona-
mento a esta auto-declaração fere o próprio
significado de direito à “auto-declaração”.

Aliás, embora não seja profundo conhecedor
do tema, pude ouvir, por ocasião de uma Audiên-
cia Pública realizada pela Assembléia Legislativa
do Estado, com a presença da Universidade e de
várias organizações sociais empenhadas histori-
camente na luta pela inclusão social e implanta-
ção de políticas afirmativas, que um dos maiores
objetivos destes grupos seria, exatamente, au-
mentar do número de pessoas que se auto-decla-
rassem negros, o que se por um lado pode pro-
porcionar o surgimento de alguns “oportunistas”
por outro, faria com que o brasileiro “mostrasse
sua cara mestiça”.

A questão do corte econômico

Outro aspecto bastante polêmico sobre o qual
a universidade manifestou-se com absoluta fir-
meza e para cuja posição contribuí nos fóruns do
qual participei, diz respeito à exigência de carac-
terização de um “estado de carência”, como con-
dição básica para que os candidatos possam con-
correr como “cotista” – que passou a figurar na
nova Lei sobre o Sistema de Cotas.

Considero inadequada a restrição do sistema
de cotas apenas aos “estudantes carentes”, em face
das dificuldades operacionais e fragilidade da fi-
xação de critérios objetivos de identificação de
“estado de carência”, não apenas devido ao curto
espaço de tempo para análise da “carência” de-
clarada pelos candidatos e a necessidade de re-
cursos para tal, mas principalmente, porque:

- quando defendo a cota para os portadores de
deficiência, isto se deve às suas condições parti-

culares e não a ter ou não recursos financeiros –
até porque podem tê-los e consumi-los ao limite,
exatamente por suas necessidades especiais e,
além disso, creio que o “portador de deficiência”
que vive em estado de carência dificilmente che-
ga até as portas da universidade;

- quando defendo a cota para negros e indíge-
nas, não o faço por conta de sua condição finan-
ceira, mas sim por conta de uma dívida social e
humana impagável, contraída por parte conside-
rável de nossos ancestrais, que os escravizaram e
assassinaram em massa;

- quando defendo a cota para estudantes oriun-
dos da rede escolar pública, não o faço em função
de terem mais ou menos recursos financeiros, mas
por entender que esta é uma das formas de se bus-
car o fortalecimento da escola pública – nem que
seja pela atratividade que pode vir a ter para os
membros de classes economicamente mais
favorecidas e historicamente mais fortes no pa-
pel de críticos dos serviços públicos e, como tais,
capazes de obter respostas mais efetivas das ins-
tâncias governamentais.

É importante ressaltar que, face à exigência le-
gal de corte econômico, muitos candidatos, que
se encontram próximos aos limites estabelecidos
para se determinar “quem é carente ou não”, são
prejudicados por não disputarem as vagas reser-
vadas com seus, permitam-me a expressão,
“iguais” e terem assim, reduzidas possibilidades
de classificação concorrendo com o grupo de
“não-cotistas” – valendo ainda informar, a título
de exemplo, que no último Vestibular da Uerj, de
aproximadamente 7.000 estudantes, aprovados
em sua primeira fase, apenas cerca de 3.000 lo-
graram ser classificados como “carentes” – levan-
do a que, ao final, cerca de 2.400 estudantes te-
nham concorrido a aproximadamente 2.300 va-
gas, fazendo com que uma grande quantidade cur-
sos não tenham tido candidatos cotistas e, em
vários cursos a Universidade tenha tido menos
candidatos que vagas, caracterizando não uma
“Reserva de Vagas”, mas quase que uma “Garan-
tia de Vagas”.

A questão da nota mínima
no exame vestibular

Recentemente a Universidade foi, mais uma
vez, centro da polêmica sobre o “sistema de co-
tas”, ao re-estabelecer, através de decisão de seu
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Exten-
são, a nota mínima para aprovação em suas pro-
vas de acesso, bem como a redução do número
das provas específicas (aparentemente ignorada
pelos críticos da “nota mínima”, sem que se per-
cebesse o real alcance desta decisão).

Mais uma vez, minhas convicções pessoais se
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alinham com a posição tomada pela Universida-
de e cujos argumentos, também expostos no Con-
selho da Uerj, bem como em Seminários e Encon-
tros realizados fora do Campi, apresento a seguir:

Definindo corretamente minha posição a
respeito, é importante ressaltar que, vejo de
forma absolutamente clara a diferença entre
“reservar vagas” e “garantir vagas”.

Entendo como “reserva de vagas” a guarda de
uma quantidade de vagas da universidade para
serem, em primeira instância, disputadas ape-
nas por grupos claramente definidos, face à
necessidade de garantirmos a estes grupos,
condições minimamente semelhantes aos dos
demais concorrentes à universidade.

Entendo, porém, que “garantir vagas” se ca-
racterizaria como desrespeito aos direitos dos
demais cidadãos, também responsáveis, em
ultima análise, pelo financiamento das ativi-
dades desta Universidade e que, igualmente
aos que tem direito à “reserva de vagas”, tem
direito a almejar o ingresso na Uerj.

Considerando que a Universidade vive uma si-
tuação na qual, face ao reduzidíssimo número de
candidatos “cotistas” do ultimo vestibular (come-
çando a caracterizar uma tendência, se conside-
rarmos dados de vestibulares anteriores), chega-
se a ter menos candidatos que vagas em diversos
de seus cursos, a adoção de uma nota mínima –
de apenas 20% – é um mínimo desejável, não ape-
nas para restituir algo da noção do mérito no aces-
so à universidade, mas para também fazer justi-
ça aos demais concorrentes às vagas da uni-
versidade que, de alguma forma, puderem
demonstrar melhor preparo acadêmico. Além
disso, a não-classificação quase automática de
alunos com nota “diferente de zero” abre a
possibilidade destes outros candidatos terem
acesso à Universidade, o que me parece abso-
lutamente democrático.

A hipótese de uma pequena redução na ocupa-
ção das vagas reservadas para candidatos
“cotistas” (e não apenas estes) chegou a ser
saudada como atitude de “racistas”, mas inviabili-
zar o ingresso na Universidade, de um estudante
negro que, devido aos critérios definidos para
o corte econômico, exigido por Lei, recebe R$
5,00 (cinco reais) a mais por mês do que o
candidato considerado carente, aparentemen-
te não foi nem mesmo levado em consideração.

Outro fator a ressaltar nas recentes mudanças
propostas pela Uerj em seu exame vestibular diz
respeito à “redução do número de provas especí-
ficas” que, entre as vantagens que traz para os
candidatos à Universidade podem ser citadas: a
possibilidade dos candidatos concentrarem seus
estudos em um número menor de disciplinas, au-

mentando suas chances de obtenção de um grau
maior nas provas; redução de dias reservados a
exames, num período em que os estudantes en-
frentam uma verdadeira “maratona de provas”,
face à não-unificação destes exames e redução de
custos do vestibular – possibilitando um aumen-
to no número de isenções de taxas de inscrição, o
que pode levar a um aumento no número de “can-
didatos carentes”.

A questão da permanência

Além destas observações, é importante ain-
da ressaltar um aspecto veementemente de-
fendido pela Universidade e que me parece,
num certo sentido, mais importante que a re-
serva das vagas nos exames vestibulares –
como garantir a permanência destes estudan-
tes que ingressam na Universidade e, como
garantir que esta permanência se caracterize
também por uma formação de qualidade que
lhe permita enfrentar o mercado de trabalho
em condições de igualdade com outros estu-
dantes universitários?

Parece-me muito mais cruel que estreitar as
portas da Universidade aos estudantes carentes,
oriundos da escola pública, negros, indígenas ou
portadores de deficiência, abrí-las de forma
indiscriminada e mais adiante excluí-los devido à
falta de preparo acadêmico, ou pelos poucos re-
cursos financeiros que possuam para enfrentar
inevitáveis despesas, relativas a reprodução de
material didático, aquisição de equipamentos, etc.

Se levarmos em consideração ainda que no caso
da Uerj, esta não possui restaurante a preços po-
pulares, alojamentos e mesmo volume de livros
em quantidade suficiente para atender à deman-
da destes estudantes, em suas bibliotecas; não
contar com o apoio efetivo do Estado, através do
repasse de recursos financeiros em volume ade-
quado para fazer frente a estas necessidades, sig-
nifica condenar ao fracasso, a médio prazo, a ado-
ção do Sistema de Cotas, alimentando seus inimi-
gos com o discriminatório argumento de que,
nem mesmo com “reserva de vagas” estes estu-
dantes reúnem condições de se formarem.

Um outro aspecto que aparentemente nada tem
a ver com “permanência”, mas que entretanto,
parece-me absolutamente essencial, diria até
mesmo vital e, mais uma vez, concordo com a
posição da Universidade, diz respeito à necessi-
dade imperiosa do poder público investir
pesadamente no sistema público de ensino fun-
damental e médio, garantindo aos seus estudan-
tes uma formação de maior qualidade, que
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lhes permitam enfrentar, não o sistema de
mérito no acesso à Universidade, mas o siste-
ma de mérito que vigora no interior das Uni-
versidades de qualquer parte do mundo – e
que exige muito mais que uma nota mínima
de 20% para a progressão acadêmica.

Conclusões

Neste ponto, gostaria de levantar novamente a
pergunta que dá o título do Artigo: Reserva de
Vagas ou Garantia de Vagas?

Se sou contrário ao que chamei de “garantia de
vagas”, no que diz respeito ao acesso à Universi-
dade, sou francamente favorável a esta mesma
garantia, se ela se referir a criar condições para
que os estudantes que nela ingressam – e aí, in-
cluem-se também os estudantes que ingressam
nas vagas não-reservadas (ninguém desconhece
o alto índice de evasão de estudantes de ensino
superior ao longo de seus cursos) – possam efeti-
vamente formar-se com qualidade e contribuir
para a construção de um país melhor e mais justo.

O que podemos concluir destas observações é
que a questão da “Reserva de Vagas” está longe
de ter uma conclusão, merecendo estudos mais
aprofundados, com base não apenas em digres-
sões intelectuais ou apaixonadas sobre o tema,
mas principalmente em análise das conseqüênci-
as da implantação do “Sistema de Cotas” nas Uni-
versidades públicas brasileiras, em todos os níveis.

O debate precisa também envolver outros as-
pectos da vida universitária – que já merecem este
debate por outras razões, como o alto e veloz de-
senvolvimento tecnológico: é preciso que sejam
revistos os cursos hoje oferecidos, o número de
vagas oferecidas, a criação de novos cursos e pro-
fissões, as práticas didático-pedagógicas (aí in-
cluindo-se o enfrentamento da questão da
educação à distância com mais seriedade e
menos pré-conceitos), o papel da Universida-
de na “reconstrução” de um ensino fundamen-
tal e médio de qualidade, etc.

Além disso, a sociedade precisa ser melhor
informada para que possa participar ativa-
mente destes debates, sem os dogmas e pre-
conceitos de uma sociedade de classes que
sempre mascarou a discriminação de negros,
pobres e mesmo portadores de deficiência e a
partir desta discussão, poder assumir um pa-
pel ativo na sua reconstrução democrática.

Poderíamos ainda conclamar os parlamenta-
res do país a discutirem as Políticas Afirmativas,
não como instrumento de práticas populistas e
eleitoreiras, mas como devem ser encaradas – po-
líticas de reparação de injustiças históricas – co-
laborando assim, para que se possam resgatar glo-
balmente os valores relativos ao exercício de uma
cidadania plena.

Ou seja, há muito que fazer e, neste caso, é ine-
gável que a implantação do Sistema de Cotas nas
Universidades Públicas cumpre um papel funda-
mental, de provocador deste debate nacional.
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uito se tem falado e escri-
to sobre o polêmico sis-
tema de cotas nas univer-
sidades públicas brasilei-
ras. Infelizmente, a gran-
de parcela da opinião pú-
blica do País continua
desinformada e omissa,
parecendo alienada a

uma questão de fundamental importância para o
futuro da sociedade.

Temos lido e ouvido opiniões diversas sobre o
assunto através dos mais importantes meios de
comunicação do País. Assistimos, dias atrás um
longo pronunciamento do Ministro da Educação
Tarso Genro, na Comissão de Educação do Sena-
do Federal.

As opiniões são democraticamente divergen-
tes, entretanto, é pre-
ciso confrontá-las com
muita coragem e von-
tade política para que
sejam feitas as mudan-
ças mais acertadas,
objetivando que as
universidades públi-
cas, como todo o ciclo
de formação educacio-
nal brasileiro, atinjam
um nível de qualidade
satisfatório,  atendendo de forma o mais justa e
igualitária possível todos os segmentos sócio-eco-
nômicos-culturais do nosso povo.

Infelizmente, um assunto de tamanha magni-
tude não deveria ser tratado exclusivamente sob
a ótica partidária. Parece-nos difícil entender o
fato de que personalidades proeminentes da nos-
sa sociedade possam estar “advogando” a ques-
tão sem uma abrangente fundamentação.

Estamos tentando solucionar a questão da ex-
clusão, subvertendo a ordem natural das coisas,
invertendo a pirâmide, ou seja, alterando o status
quo do último ciclo de ensino, quando na realida-
de deveríamos estar atuando num amplo proces-
so de reestruturação a partir do ensino básico e
em todas as suas demais instâncias. Estimulemos
aqueles que lutam diretamente pelas mudanças.
Reconheçamos a coragem dos então dirigentes
da Uerj, em iniciar o processo de enfrentamento,
dispondo-se em transformá-la num grande fórum
de discussão e reflexão, contextualizando as ques-
tões da educação brasileira. A nossa Universida-
de enfrentou os primeiros embates, ousou desa-
catar a ordem estabelecida há séculos por uma
elite descompromissada com os avanços sociais,
criando todo tipo de obstáculo a qualquer possi-
bilidade de mudança para vender facilidades, atra-

vés do grande “negó-
cio” em que vem  se
transformando o ensi-
no em nosso País.

Pretendemos trazer
à consideração dos lei-
tores algumas opiniões
que viemos coletando,
na expectativa de pro-
porcionar-lhes infor-
mações e subsídios que
possam  instigar-lhes a
capacidade reflexiva,

na busca de propostas mais amplas para uma so-
lução consensual.

Seja qual for a opinião sobre a questão das
cotas, não podemos, prioritariamente, abdi-
car de uma avaliação a respeito da educação
como um todo, partindo naturalmente de suas
bases. É impressionante como a degradação e
o abandono da escola pública, seja pela omis-

COTISTAS,
UM CONVITE À REFLEXÃO

Elisa Maria Jardim da Costa de Rezende
 Professora e Coordenadora de Extensão do Instituto de Educação Física e Desportos da Uerj

Estamos tentando
solucionar a questão
da exclusão,  subver-
tendo a ordem na-
tural das coisas
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são do poder estatal em diversas esferas, seja
pela falta de recursos nos orçamentos públicos,
pela constante e progressiva desvalorização do
magistério, vem causando danos profundos à edu-
cação em nosso País.

A ascensão do Partido dos Trabalhadores ao
Poder central deu-nos a impressão de que o as-
sunto seria tratado com a urgência e a importân-
cia necessárias. Sabemos que não é fácil para o
Governo Federal intervir diretamente nos muni-
cípios ou nos estados. As dificuldades políticas,
estruturais, a diversidade cultural e os abismos
sócio-econômicos entre as diversas regiões des-
se nosso País de dimensões continentais, são óbi-
ces imensos a serem transpostos. O Ministério da
Educação tem se pronunciado no sentido de ofe-
recer uma educação de qualidade para todos. Se-
gundo o Matemático e especialista em avaliação
educacional, Ruben Klein, em seu artigo “Pacto
sobre a qualidade do ensino” publicado no Jornal
O Globo, edição de 10 de junho de 2004, “O Brasil
fez grandes progressos no diagnóstico do siste-
ma educacional da educação básica na década
de 90 . … o que é preciso é utilizar os diagnósti-
cos ”. Klein cita, ainda que em 1990, os diagnósti-
cos apontavam para o grande problema do eleva-
do índice de repetência em todas as séries, tendo
na “evasão escolar” uma conseqüência direta.
Como resultado dessa grande repetência, os alu-
nos acabavam “expulsos”da escola e não conclu-
íam sequer o ensino fundamental. Entretanto, dis-
cordamos da sua afirmativa de que a solução
está no melhor preparo do professor. Ele diz:
“… portanto tem de haver uma revolução na
formação do professor. Os cursos de forma-
ção têm de garantir que o futuro professor
conheça os conteúdos que terá que ensinar, esti-
mule o aluno a pensar e saiba usar livros didáti-
cos e outros materiais complementares”.

De fato, é direito do professor ter sua justa va-
lorização e reconhecimento junto à sociedade,
assim como, perspectivas de constante atualiza-
ção e conseqüente motivação. Entretanto, essa
ação deve estar integrada a um grande projeto
governamental envolvendo todos os demais as-
pectos pertinentes.

A Professora Azuete Fogaça, da Universidade Fe-
deral de Juiz de Fora, em seu artigo “São os pobres
que fracassam” também publicada em 2004 no Jor-
nal O Globo, tece importantes considerações sobre o
ensino de base no País. Ela afirma: “O que importa é a
indignação, é o inconformismo diante da constata-
ção de que a maioria da população que freqüenta os
sistemas públicos de ensino pouco ou nada aprende
ao longo dos oito anos de escolaridade obrigatória.
E essa indignação assume contornos mais relevan-

tes quando se observa que os maus resultados  do
sistema educacional atingem  prioritariamente as cri-
anças e os jovens vindos dos segmentos de baixa ren-
da, para os quais a escola pública representa a pri-
meira e, na maioria dos casos,  a única chance de
acesso às ferramentas necessárias para a cada vez
mais acirrada competição por melhores condições
de sobrevivência ”.

A Professora Azuete acrescenta ainda em ou-
tro artigo de impacto “A culpa é dos negros e dos
pobres?”, publicado no mesmo órgão de impren-
sa: “... a universidade pública brasileira está em
crise há mais de uma década... ...e por esta dura
realidade, não se pode culpar nem os pobres, nem
os negros e nem aqueles que se originam das es-
colas públicas.”

Afirma, também, que esta crise é produto, prin-
cipalmente de uma perversa contenção de gastos
com o ensino superior público, sob a alegação do
Poder Estatal de  “não poder investir” numa edu-
cação básica de qualidade por ter que manter uma
“universidade cara e ineficiente”. Ela conclui de
forma categórica: “E a mesma sociedade que fe-
chou os olhos a este processo, apela agora para
a questão da qualidade para justificar a oposi-
ção à ampliação das oportunidades de ingresso
para os segmentos historicamente excluídos”.

Outras pessoas qualificadas têm manifesta-
do a sua decepção e indignação sobre essa
questão através da imprensa. O problema é
crônico e recidivo. Não devemos, contudo,
colocá-lo como obstáculo às pretensões da
grande parcela da sociedade brasileira exclu-
ída do acesso ao ensino de boa qualidade que
tem como conseqüência desejável o alcance
da formação universitária.

O foco atual traz à cena, não propostas concre-
tas para soluções ( ainda que a médio ou longo
prazos ). Ao contrário, têm sido feitas abordagens
críticas à política afirmativa de cotas nas univer-
sidades públicas. O tema é recente e, como não
poderia deixar de ser, tem fomentado debates nos
mais altos níveis acadêmicos, científicos e admi-
nistrativos do Estado, visando corrigir eventuais
distorções decorrentes da sua implementação.

Recentemente, a Organização das Nações Uni-
das divulgou o último Relatório de Desenvolvi-
mento Humano. A ONU apóia as chamadas “polí-
ticas de ação afirmativa”, entretanto, alerta aos
países interessados em adotá-las sobre exemplos
de sua aplicação em que, segundo aquela Organi-
zação, houve distorções. O relatório afirma que,
de uma forma geral, na maioria dos países pobres
e os emergentes, houve um aumento da desigual-
dade de renda entre os indivíduos e que “… para
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reduzir as desigualdades individuais e construir
sociedades verdadeiramente inclusivas e eqüi-
tativas, são necessárias outras políticas”.. No que
tange à adoção de cotas para minorias ou excluí-
dos, o relatório analisa as experiências dos Esta-
dos Unidos, Malásia, África do Sul e Índia. Cabe
ressalvar que a nossa estrutura social e política,
apesar dos problemas que enfrentamos, é muito
diferente dos países citados. Outrossim, nossa
proposta para o sistema de cotas é bem mais am-
pla. O relatório cita ainda que a “autoperpetuação
das preferências” na Índia, quando inicialmente
a intenção era o de manter as cotas por tempo
determinado, aumentou o rancor das castas e clas-
ses “avançadas” para com as “atrasadas”. Acres-
centa, ainda, dentre os pontos negativos, o fato
de alguns governos terem usado as reservas
como uma política populista para obter vo-
tos.  Entretanto, o Relatório da ONU con-
clui de uma maneira positiva que “… ape-
sar destas preocupações,  as  polít icas de
ação afirmativa têm obtido bastante êxi-
to na realização de seus objetivos” e ates-
ta que essas políticas foram necessárias e
úteis nos países analisados.

No Brasil, encontramos, também, defensores
das cotas. Dentre eles, o ex-ministro do Trabalho
e economista da PUC Rio, Edward Amadeo, que
afirma: “quando se opta por essa política se abre
mão da eficiência a curto prazo para alcançar a
igualdade no futuro”.

A própria Uerj, no ano passado divulgou um
dossiê elaborado pela Reitoria diagnosticando o
desempenho de cotistas e não cotistas. À primei-
ra vista, o resultado  apresenta um mau resultado
dos cotistas. Entretanto, uma abordagem mais
profunda e abrangente permite-nos antever uma
melhoria gradual nesse desempenho, não só pela
maior ambientação dos cotistas, como também,
pelo melhor entendimento e atenção que a Uni-
versidade deverá ter  para com esse contingente
de alunos.

A própria Sub-Reitora de Graduação, Profes-
sora Raquel Villardi, em matéria publicada no Jor-
nal O Globo, de 04 de junho de 2004, reconhece
fatores extra muros que interferem diretamente
no desempenho acadêmico dos cotistas. As gra-
ves dificuldades financeiras da grande maioria
desse segmento são um óbice a ser enfrentado.

Ela diz: “O cotista da rede pública, por exemplo,
que sempre teve uniforme, transporte, livros e
alimentação gratuitos foi jogado aqui na univer-
sidade. Precisamos de recursos para equipar la-
boratórios, bibliotecas, construir um bandejão”.

Poderíamos traçar um paralelo entre o sistema
de cotas e a reforma agrária tão necessária. No
caso desta, não basta “doar a uma família um pe-
daço de chão e deixá-la jogada à própria sorte”.
Para que  possa se fixar de fato e os objetivos da
reforma sejam alcançados, há necessidade de
apoio inicial financeiro, orientação técnica de co-
mo utilizar a terra, o que produzir, como adquirir
as sementes apropriadas, fomento à criação de
cooperativas de crédito e de consumo que pro-
porcionarão o apoio necessário, facilitando a pro-
dução e comercialização de seus produtos. En-
fim, um projeto que para ser bem sucedido, re-
quer um amplo espectro de ações. O tratamento
aos cotistas deve conter medidas governamen-
tais que permitam orientá-los, reciclá-los e
ampará-los permitindo que o sistema atenda, de
fato, aos objetivos propugnados.

Permitimo-nos sugerir à Reitoria da Uerj reali-
zar uma detalhada pesquisa junto a seus cotistas,
cujo resultado poderá trazer uma  visão
prospectiva sobre o problema, oferecendo suges-
tões e ações para a melhoria do projeto.

O processo teve seu início. Que possa continu-
ar e ser aperfeiçoado com o passar do tempo. Es-
peremos que os críticos e outros interessados em
sua desestabilização não consigam êxito.

Enquanto não se consegue oferecer um ensino
básico de qualidade, anseio de quase toda a po-
pulação brasileira, e, considerando-se as vãs pro-
messas dos governos que se sucedem no Planal-
to, nos estados e municípios,  houve-se por bem
iniciar as mudanças através do acesso ao ensi-
no superior. O sistema adotado pode não ser
o melhor, mas vem descortinando para uma
grande parcela de excluídos uma possibilida-
de real para a formação profissional de ter-
ceiro grau, na tentativa de acelerar, ainda que
indiretamente, a revisão de questões há tan-
tas décadas relegadas ao último plano de interes-
se por nossa sociedade, via governamental.
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ntre 20% e 25% dos jovens
brasileiros completam o
ensino médio. Deles, me-
nos de 40% ingressam no
ensino superior.

Os brancos represen-
tam 52% dos brasileiros
e 72,9% dos estudantes
universitários.

No Estado da Bahia,
78,7% da população é ne-

gra; mas só a metade da população univer-
sitária é preta e par-
da. Brancos são um
21% da população
baiana e um 45,6% da
população universi-
tária.

A população de a-
fro-descendentes
tem quase dois a-
nos de estudo a me-
nos que a branca. A
população preta e par-
da tem, em média, 5,3 anos de estudo completos,
enquanto a branca possui 7,1. Na Região Sudeste, os
negros têm 5,9 anos de estudo e, no Nordeste, 4,5.

Proporção de negros cai à medida que
aumenta o nível de escolarização.  No
ensino fundamental, os pretos e pardos repre-
sentam 53,2% do total de alunos, e os brancos

UM RETRATO DAS
DESIGUALDADES NO ENSINO
SUPERIOR: ALGUNS DADOS

Florencia Stubrin
Observatório Latino-Americano de Políticas Educacionais (OLPED),

Laboratório de Políticas Públicas da Uerj

As informações aqui detalhadas foram extraídas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep / MEC), do Mapa da Cor no Ensino Superior (José Luís Petruccelli,

2004, PPCOR / LPP / Uerj) e do Sistema de Tendências Educacionais em América Latina (SITEAL / IIPE /
UNESCO). Longe de ser uma descrição exaustiva das disparidades sociais e raciais no campo educacional,
esta seleção constitui apenas um mosaico de dados que pode ajudar a dar conta das profundas iniqüidades

que caracterizam nosso sistema universitário.

46,4%. No ensino médio, a proporção de ne-
gros e pardos é de 43,9% e, na educação supe-
rior, de 23,1%. Na pós-graduação, o índice de
participação de afro-descendentes é de 17,6%,
enquanto os brancos somam um 81,5% do total.

Brancos dominam os cursos de maior
demanda. No Brasil, os dez cursos de graduação
com os maiores percentuais de estudantes bran-
cos são: Arquitetura (84,5%), Odontologia,
(81,1%), Medicina Veterinária (80,9%), Engenha-
ria Mecânica (80,6%), Farmácia (79,9%), Direito
(79,4%), Jornalismo (78,4%), Administração

(78,4%), Psicologia
(78,1%) e Medicina
(77,7%). Entre os dez
cursos com maior per-
centual de estudantes
brancos, a representa-
ção no campus varia de
25,7% a 32,5% acima da
média de representa-
ção deste grupo na so-
ciedade. Entre os cur-
sos com a maior repre-

sentação percentual de brancos, a presença dos
negros é a seguinte: Arquitetura (1%), Odontolo-
gia (0,8%), Medicina Veterinária (1,1%), Engenha-
ria Mecânica (2,3%), Farmácia (1,2%), Medicina
(1%), Jornalismo (3,2%), Psicologia (2,2%), Direi-
to (2,4%) e Administração (2,2%). Os cursos com
os menores percentuais de estudantes brancos
são: História (54, 9%), Geografia (56%), Letras

a população de
afro-descendentes
tem quase dois

anos de estudo a
menos que a branca.
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(61,8%), Matemática (62%), Física (64,0%), Peda-
gogia (65,0%), Enfermagem (67,2%), Biologia
(69,1%), Química (71%) e Ciências Contábeis
(72%).

Há mais ingressantes pobres na gradua-
ção do que concluintes.  Praticamente a me-
tade (49,5%) dos ingressantes no ensino superior
vem de famílias com renda mensal de três a dez
salários mínimos. O segundo maior grupo de
ingressantes entre os mais pobres vem de famíli-
as que ganham até três salários mínimos (24,4%
dos ingressantes). Os demais ingressantes (26,1%)
são de famílias com renda mensal superior a dez
salários mínimos.

Há mais concluintes pobres nas univer-
sidades públicas que nas privadas.  Nas regi-
ões Norte, Nordeste e Sudeste, o percentual de
ingressantes pobres é maior nas IES públicas do
que nas privadas. No Sul e no Centro-Oeste, o
percentual de ingressantes pobres é maior nas
instituições privadas. Em todas as regiões do país,
o percentual de concluintes pobres é maior nas
públicas.

Jovens negros trabalham mais do que a
média no ensino superior. ,4% dos concluin-
tes do ensino superior auto-declarados negros
trabalham e contribuem com o ingresso familiar
(número superior à média brasileira registrada
em 8,6%).

Pretos e pardos, na faixa etária de 15 a 17
anos, que não concluíram o ensino funda-
mental somam 63,6%, enquanto os brancos e
amarelos na mesma faixa é 37,8%. Na faixa se-
guinte – de 18 a 24 anos – na mesma situação de
desvantagem na escolarização: há 44,3% de pre-
tos e pardos contra 23,1% de brancos e amarelos.
Partindo do pressuposto de que a população de
15 anos ou mais que não concluiu o ensino funda-
mental é predominantemente pobre, é razoável
supor que pretos e pardos pobres estão em pior
situação do que os brancos e amarelos pobres.

Disparidade educacional entre os 25%
mais ricos e os 25% mais pobres é alta. Uma
comparação entre os anos de estudo dos 25% mais
pobres da população brasileira e os 25% mais ri-
cos mostra a enorme discrepância educacional
do primeiro grupo em relação ao segundo. Na fai-
xa etária de 15 a 17 anos, 4% da parcela mais po-
bre não têm nenhum ano de estudo, já na par-
cela dos 25% mais ricos o índice está abaixo
de 1%. Na faixa etária de 18 a 24 anos, a des-
vantagem é ainda maior: 0,6% dos mais ricos
não completaram um ano de estudo, enquan-
to 9% dos mais pobres, nessa faixa etária, não

possuem a primeira série do ensino fundamen-
tal.

Maioria dos estudantes em assentamen-
tos rurais se declara de cor parda. Dos 17.463
estudantes de 11 a 14 anos que estão fora da esco-
la nos assentamentos de reforma agrária, 12,2%
nunca a freqüentaram, não lêem nem escre-
vem (2.124 pessoas). A maioria (75%) dos que
estão fora da escola com esta idade é parda,
16,4% é branca, 7,3% é preta e 1% é amarela.

Equiparação entre brancos e negros nas
universidades pode levar 20 anos. Ao longo
dos últimos anos vem diminuindo percentual-
mente a representação de brancos nas universi-
dades (-7,0%), enquanto que cresce a de pretos e
pardos (+1,4% e +7%, respectivamente). Os nú-
meros mostram ainda que, com o crescimento
médio anual da população de negros e pardos no
campus de aproximadamente 0,4% e de pardos
de 1,2%, mantidos os níveis atuais de crescimen-
to da representação percentual da população no
campus, a paridade só poderá ser alcançada da-
qui a 20 anos.

Menos de 7% dos jovens urbanos possu-
em titulo terciário ou universitário. A mai-
oria dos jovens que acessam á educação su-
perior vem das famílias com maiores ingres-
sos per capita.

Egressos do ensino médio privado são
maioria em IES públicas. Mais da metade
(51%) dos ingressantes nas instituições de ensino
superior públicas cursou todo o ensino médio
em escolas da rede particular. Os oriundos da
rede pública representam um 33,8%. Inver-
samente, do total de ingressantes na rede pri-
vada, 47% cursaram o ensino médio em esco-
las públicas.

Estudar na universidade ainda é uma
oportunidade reservada aos mais ricos. Dos
49.195.925 domicílios brasileiros, 42.311.091
(86,0%) ganham até dez salários mínimos. Como
as famílias de 70% dos estudantes das IES públi-
cas e 58,4% das privadas ganham até 9,2 míni-
mos, pode-se concluir que boa parte (cerca de
20%) das pessoas de renda inferior a dez mínimos
continua excluída da educação superior. Metade
das famílias brasileiras (50,3%) ganha até três sa-
lários mínimos. No entanto, o grupo se distribui
da seguinte maneira no ensino superior: no
campus público 26,5%; e no privado apenas
12,9%. Se considerarmos apenas os que ganham
dez salários mínimos ou mais, percebe-se que no
campus público este grupo representa cerca de
29% e que no campus privado ele representa cer-
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ca de 42% (na população brasileira, os mais ricos
representam apenas 11,8%).

Os pobres e ricos se distribuem de forma
desigual na universidade brasileira. Há,
percentualmente, um número maior de pobres
estudando nas IES públicas e um número maior
de ricos nas IES privadas. Nas duas faixas de ren-
da inferior (renda familiar de até R$ 2.400,00/
mês), se concentra a grande maioria dos estudan-
tes das IES públicas (70,8%), enquanto que as ins-
tituições privadas concentram 58,4% deles. Con-
siderando-se apenas os de mais alta renda, che-
ga-se à constatação de que há mais ricos nas IES
privadas do que nas públicas. Nas IES privadas,
os que ganham acima de R$ 2.400/mês somam
41,6%, enquanto que, nas públicas, eles são ape-
nas 29,2%. Uma primeira conclusão geral é que
resulta significativo o número de estudantes bra-
sileiros com renda familiar superior a R$
2.400,00/mês, o que demonstra uma grande ex-
clusão das camadas com ganhos inferiores. Outro
dado importante é que, dos estudantes cujas fa-
mílias percebem mais de R$ 4.801,00/mês, 11,6%
estudam nas públicas e 18%, nas IES privadas.
70% das famílias dos estudantes das IES públicas
ganham até 9,2 mínimos.

Nas instituições federais de ensino supe-
rior ainda é baixo a oferta de cursos notur-
nos. O percentual de vagas noturnas nas IFES,
por região, se distribuem da seguinte maneira: em
todo o Brasil, 75,2% das vagas são diurnas e 24,8%
noturnas; no Norte, 83,8% são diurnas e 16,2%
noturnas; no Nordeste, 76,8% são diurnas e 23,2%
noturnas; no Sudeste, 75,9% diurnas e 24,1% no-
turnas; no Sul, o percentual de vagas diurnas é de
72,3% e 27,7% noturnas. O Centro-Oeste é a re-
gião com o maior percentual de vagas noturnas
nas IFES: 36,1% contra 63,9% diurnas.

O percentual de estudantes oriundos de
escolas públicas é maior entre os ingres-
santes do que entre os concluintes, tanto
nas IES privadas quanto nas públicas. As
IES públicas registram 33,8% de ingressantes vin-
dos de escolas públicas, mas apenas 31% de
concluintes de mesma origem, conforme o Enade
2004. Nas IES privadas, os ingressantes que fize-
ram ensino médio público são 47% e os
concluintes, 38%. Nas públicas, o percentual de
ingressantes que fizeram todo o ensino médio em
escola particular é de 51% e de 52% entre os
concluintes. O percentual dos ingressantes nas IES
privadas vindos das escolas particulares é de 33%,
enquanto que os concluintes somam 41%.

Um total de 30% dos ingressantes nas IES
privadas não é oriundo do ensino médio
regular ou de “formação geral”. São estudan-
tes que fizeram ensino profissionalizante técnico,
magistério, supletivo e outros, segundo o Enade
2004. O percentual é praticamente o mesmo en-
tre os concluintes. Nas instituições públicas há
uma maior presença dos que cursaram o ensino
médio regular comum: 86% entre os ingressantes
e 81% nos concluintes. O questionário mostra tam-
bém que há mais estudantes que fizeram supleti-
vo entre os ingressantes das IES privadas (9,2%)
do que entre os das públicas (1,9%).

Brasil é o país de América Latina que re-
gistra o maior percentual de jovens com
menor nível educacional. % dos jovens com-
pletou unicamente ate 5 anos de escolaridade. Só
um 6% pertence á categoria com mais anos de estudo
(13 anos e mais). A media de anos de escolarização é
de 8 anos  (três anos menos que a mídia alcançada
pelos jovens chilenos).

Mais do 85% dos jovens que residem em
áreas rurais contam com menos de 10 anos
de estudo. Os jovens que residem em 20% das
famílias de maior nível socioeconômico tem, em
mídia, 6 anos de estudo a mais do que os jovens
pertencentes a 20% das famílias mais pobres.

Fontes Consultadas

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep / MEC). Bo-
letins Informativos: N° 80 (16/3/05); N° 81(24/
3/05); N° 82 (30/03/05); N° 83 (7/4/05); N° 87 (4/
5/05); N° 88 (11/5/05); N° 89 (18/5/05); N° 91 (1/6/
05); N° 92 (8/6/05); N° 94 (22/6/05); N° 95 (29/6/
05); N° 96 (6/7/05).

Sistema de Tendências Educacionais em Amé-
rica Latina (SITEAL / IIPE / UNESCO). Medidas de
desigualdad para variables educativas. Boletín Nº 4,
2005.

Sistema de Tendências Educacionais em
América Latina (SITEAL / IIPE / UNESCO). La
transmisión intergeneracional de las desigualdades
educativas. Boletín Nº 3, 2005.

Sistema de Tendências Educacionais em Amé-
rica Latina (SITEAL / IIPE / UNESCO). Ingreso y aban-
dono de la educación secundaria en América Latina.
Boletín Nº 2, 2005.
José Luís Petruccelli, Mapa da Cor no Ensino Su-
perior, Série Ensaios  & Pesquisas do Programa Po-
líticas da Cor, Laboratório de Políticas Públicas,
2004.
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Afirma: www.afirma.org.br

Afropress: www.afropress.com

Associação Criola: www.criola.org.br

Casa de Cultura da Mulher Negra:
www.casadeculturadamulhernegra.org.br

CEAP - Centro de Articulação de Populações Marginalizadas:
www.alternex.com.br/%7Eceap/home.html

CEPA - Conselho Estadual de População Afro-descendente em
Santa Catarina: www.ssp.sc.gov.br/cepa/index.html

CEPA- Conselho Estadual de População Afro-descendente em
Santa Catarina: www.ssp.sc.gov.br/cepa/index.html

CEPIA - Cidadania, Estudo, Pesquisa e Informação e Ação:
www.cepia.org.br

CESPUC - Centro de Estudos Luso-Afro-Brasileiros da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais:
ww.cespuc.pucminas.br

Diálogos contra o racismo:
www.dialogoscontraoracismo.org.br

Educafro: www.educafro.org.br

Estudos Afro-Asiáticos: www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0101-
546X&nrm=iso

Fala Preta: www.falapreta.org.br

Fundação Cultural Palmares: www.palmares.gov.br

Geledés - Instituto da Mulher Negra: www.geledes.com.br

ICCAB - Instituto Casa da Cultura Afro-Brasileira:
www.iccab.hpg.ig.com.br

INSPIR - Instituto Sindical Interamericano Pela Igualdade Racial:
www.inspir.org.br

Mulheres Negras: www.mulheresnegras.org

Mundo Negro: www.mundonegro.com.br

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros: www.neab.ufal.br

Núcleo de Estudos sobre Identidade e Relações Interétnicas:
www.cfh.ufsc.br/~nuer/

Observa: www.observa.ifcs.ufrj.br

Observatório Latino-Americano de Políticas Educacionais (LPP/
OLPED): www.olped.net

PROAFRO: http://www2.uerj.br/~proafro/

Portal Afro: www.portalafro.com.br

Páginas Web com informações
relevantes sobre relações
raciais e educação
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Programa Políticas da Cor
na Educação Brasileira - PPCor

Coordenação: Pablo Gentili (Faculdade de
Educação e Programa Pós Graduação em
Políticas Públicas e Formação Humana da
Uerj); Raquel César (Faculdade de Direito da
UNIRIO); Renato Emerson dos Santos
(Faculdade de Formação de Professores da
Uerj/São Gonçalo); Osmundo Pinho (Ação
Afro)
Website: www.politicasdacor.net/
www.olped.net
Contato: info@politicasdacor.net
Tel: 2565-7569 (Ramais 35-43)

O Programa Políticas da Cor na Educa-
ção Brasileira (PPCor) foi criado em
2001 pelo Laboratório de Políticas Públicas
(LPP) e tem se fortalecido como uma refe-
rência nacional na luta pela promoção das
políticas de ação afirmativa no campo
educacional brasileiro. Sua primeira iniciati-
va foi o Concurso Cor no Ensino Superior,
resultado da parceria com a Fundação Ford,
que permitiu o apoio e acompanhamento de
27 projetos destinados a promover e ampli-
ar as possibilidades de acesso e permanên-
cia de estudantes negros/as no ensino
universitário.
Nesta segunda etapa o Programa Políticas da
Cor se posicionará como um ator central no
processo de institucionalização das ações
afirmativas nas universidades brasileiras.
Organizado em três componentes: Forma-

ção, Comunicação e Rede de Pesquisadores,
o Programa espera contribuir ativamente na
promoção das mudanças organizacionais
necessárias para o fortalecimento e a ampli-
ação das oportunidades de acesso ao ensino
superior daqueles que, por critérios sociais
e raciais, são discriminados do mesmo. De
uma etapa centrada na administração e
avaliação de projetos financiados com o
fundo do Concurso Cor no Ensino Superior,
espera-se transitar para um formato de
Programa estruturado como unidade pro-
motora de conhecimentos e estratégias,
propostas e modelos de intervenção desti-
nados à promoção de políticas de ação
afirmativa que contribuam a modificar o
quadro de profundas desigualdades existen-
tes nas condiciones de acesso e de perma-
nência no ensino universitário, especial-
mente para os jovens e as jovens afro-
brasileiros.

Programa de Estudos de Gênero,
Geração e Etnia (PEGGE/SR3/FSS/
Uerj)

Coordenadora: Dayse de Paula Marques
da Silva (Faculdade de Serviço Social)
Contato: pegge@uerj.br
Tel: 2587-7490 (Ramal 221)

O Programa de Estudos de Gênero,
Geração e Etnia: Demandas Sociais e
Políticas Públicas, foi criado a partir de um
projeto apresentado para o PROCIENCIA -

OS ESTUDOS SOBRE
RELAÇÕES RACIAIS
NA UERJ: ONDE E
QUEM OS REALIZA?
Levantamento realizado por Fátima Lobato

(Laboratório de Políticas Públicas da Uerj)
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Programa de dedicação exclusiva da Uerj,
pela coordenadora do PEGGE, para implan-
tação de um núcleo de estudos, no período
1997-2000. Ele foi lançado em 1998 na
Universidade e garantido por ato executivo
da Reitoria em janeiro de 2002. Tem ofere-
cido cursos de extensão nas áreas temáticas
abordadas no Programa, vários eventos
científicos e publicações que tratam das
relações de gênero, geração e etnia em
nossa sociedade, além de produção de
material educativo.
Seus principais objetivos são:

1) Estimular uma produção acadêmica
intra e interinstitucional sobre o compor-
tamento social em torno de temas, cujas
imagens sociais ocultam as construções
sociais de gênero, geração e etnia.
2) Fornecer dados para implantação de
políticas públicas que tratem dos proble-
mas estudados por cada projeto buscan-
do uma interlocução com as instituições
municipais, estaduais, federais e organi-
zações não-governamentais.
3) Organizar cursos para profissionais
que atuem nos programas sociais (assis-
tentes sociais, médicos, psicólogos,
enfermeiros, nutricionistas etc.), capaci-
tando-os para uma intervenção mais
específica requerida pelos problemas em
foco nos projetos.
4) Organizar um banco de dados:
a) com informações sobre os programas
sociais sediados no Rio de Janeiro cujo
público-alvo seja do interesse dos proje-
tos desenvolvidos pelo Programa; b)
Núcleos de estudos sobre as temáticas
reconhecidas por sua excelência no
Brasil e no Exterior.

Programa de Estudos e Debates dos
Povos Africanos e Afro-americanos -
PROAFRO

Coordenadora: Magali da Silva Almeida
(Faculdade de Serviço Social da Uerj –
Centro de Ciências Sociais)
Website: www2.uerj.br/~proafro
Contato: proafro@uerj.br /
quilombolario@uol.com.br
Tel: 2587-7208 / 2284-3290 (Fax)

Criado em 1993, o PROAFRO constitui-se
como um centro de pesquisa, documenta-

ção e atividades de Extensão Universitária,
com sede na Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (Uerj), sob a responsabilidade do
CCS, tendo como objetivo o desenvolvimen-
to de estudos e pesquisas relacionadas à
História e Cultura dos povos africanos e
afro-americanos. Suas principais líneas de
ação são:

Pesquisa e produção: O PROAFRO
realiza diversos estudos e pesquisas nas
areas de: Políticas públicas de ação
afirmativa para afro-brasileros; Religiões
de matriz africana e desigualdade social;
Educação e relações raciais

Arquivo de Notícias: Em parceria com
as bibliotecas setoriais da Uerj,
seleçõam-se matérias journalísticas
oriundas de jornais de grande circulação
sobre temas e questões relativas aos
povos africanos e afro-americanos. O
arquivo está aberto à consulta do público
de um modo geral, em espacial alunos da
rede estadual, professores da baixada e
alunos da própria Uerj.

Biblioteca: O programa possui uma
mini-biblioteca aberta ao público em
geral, com mais de 250 títulos (livros,
revistas e textos) que tratam sobre os
seguintes assuntos: religiões africa-
nas, culturas e identidades negras,
política e história, escravidão, econo-
mia de países africanos, educação.

Imagens e identidade racial
CineAfro: Tem por objetivo promover
debates com alunos, entidades do movi-
mento negro, pesquisadores e publico em
geral sobre a questão racial no Brasil e no
mundo, a partir da exibição de filmes que
abordem a temática. Assim, projeta
filmes seguidos de debate com a presença
de especialistas na temática racial.
Mercado negro: Exposição e venda de
artesanatos e produtos com identidade
afro-brasilera. Mais do eu uma feria
étnica, o mercado representa, não so-
mente comercialização de produtos, mas
principalmente a reconstrução da cultura
de matriz africana quotidianamente
realizada pelos artesãos populares.
Memórias subterrâneas: Tem por
finalidade potencializar a memória
identitária dos artesãos envolvidos no
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Mercado Negro, de sua arte, suas históri-
as de vida e resistências ao padrão racial
dominante. Além desses sujeitos sociais,
procura-se convidar artistas anônimos
de modo a divulgar seus trabalhos.
Cursos e seminários:
Curso livre de língua e cultura Yorubá:
Este curso busca responder ao desejo do
público interessado em conhecer nossas
raízes africanas e proporcionar aos
alunos o conhecimento da língua e da
cultura de matriz africana.

Núcleo de Gênero, Geração, Raça/
Etnia e Educação - NUGERA

Coordenadoras: Maria Alice Rezende
Gonçalves e Tânia Ribeiro Catharino (Facul-
dade de Educação da Uerj)
Contato: Tel: 2587-7208 / 2284-3290
(Fax)
Site: www2.uerj.br/~educacao/
nuc_nugera.htm

O NUGERA nasceu da necessidade de
institucionalização de um espaço de agrega-
ção de pesquisadores-educadores preocu-
pados em refletir sobre a diversidade e as
desigualdades presentes no cenário educaci-
onal nacional a partir de uma análise que
priorize os temas: gênero, geração e raça/
etnia entendidos enquanto construções
psicossociais. Seus princiapis objetivos são:

Promover interfaces entre o campo da
educação e os estudos sobre gênero, geração
e raça/etnia na sociedade brasileira.

Colocar à disposição da sociedade
civil e da comunidade acadêmica os
produtos derivados das ações
implementadas no interior do NUGERA
advindas das parcerias construídas com
vistas a dar subsídios para a implantação
e acompanhamento de políticas públi-
cas/sociais que busquem a eqüidade
social.

Alguns dos principais eixos sobre estudos
afro-brasileiros que o NUGERA aborda são:
cultura nacional e afro-brasileira, diferenças
e processos de produção das desigualdades
raciais, racismo, políticas de ação afirmati-
va, identidade étnico/racial e  cotidiano
escolar. Atualmente, o Nucleo desenvolve
uma pesquisa sobre “As concepções
sobre as questões raciais e de gênero e
políticas públicas dos alunos do curso de

graduação em Pedagogia da Uerj”.

Núcleo Sempre Negro

Coordenadora: Maria Alice Gonçalves
Resende (Faculdade de Educação da Uerj)
Contato: proafro@uerj.br
Tel: 2587-7208

A finalidade do núcleo Sempre
Negro é articular professores negros
especialistas em relações raciais (religiosi-
dade afro-brasileira, educação e relação
racial, raça e gênero) e Política de Ação
Afirmativa, tendo em vista a elaboração de
uma proposta acadêmica-pedagógica anti-
racista. O grupo desenvolveu, junto com o
Programa Diversidade na Universidade, o
projeto para pré-vestibulares “Saber para
mudar”. Foi beneficiado com uma dotação
de recursos no processo de seleção promo-
vido pelo Concurso UNIAFRO/MEC, em
parceria com o PROINICIAR, programa que
atende os alunos cotistas da Uerj criado pela
da Sub-Reitoria de Graduação (SR1)

A Permanência Simbólica dos (as)
alunos(as) afro-descendentes
na FFP/Uerj.

Coordenadoras: Denise Barata (Faculdade de
Formação de Professores Uerj/ São Gonçalo) e
Marta Lobo (Pesquisadora e Professora da Rede
Municipal do Rio de Janeiro)
Contato: baratadenise@yahoo.br

 Esse núcleo de extensão desenvolve
atividades de grupo de estudo, pesquisa
(incluindo bolsistas de Pibic e do Pro-
Iniciar). Também realiza Seminários abertos
para a comunidade, especialmente para profes-
sores da rede pública, atividades externas  e
publicações.
Os principais objetivos desta iniciativa são:

Estimular as relações democráticas na
universidade.
Contribuir na discussão sobre as
relações raciais na universidade.
Apontar as dificuldades das relações
raciais no Brasil e dentro da
universidade.
Trazer para dentro da universidade a
memória física e simbólica dos alunos
(as) afro-descendentes.
Apresentar as práticas simbólicas dos
alunos(as) afro-descendentes como
‘objetos’ dignos de serem conhecidos e
difundidos no espaço acadêmico.
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SELEÇÃO DE LIVROS
SOBRE EDUCAÇÃO E
RELAÇÕES RACIAIS
Levantamento realizado por Fátima Lobato

(Laboratório de Políticas Públicas da Uerj)

Apresentamos uma seleção de livros, recentemente lançados, que abordam
diversos aspectos relevantes no debate sobre as políticas de ação afirmativa,
especificamente a reserva de vagas para o ingresso e permanência dos negros
na universidade pública brasileira.
A partir de um aprofundamento teórico/prático de como estes volumes
contribuem na luta contra o racismo, o preconceito e a discriminação racial,
que se materializam nos indicadores sociais de desigualdades. Os livros
selecionados elucidam através de pesquisas e análises a situação do negro na
universidade brasileira, trazendo vários argumentos que defendem a
necessidade de implementação de ações que conjuguem medidas de discriminação
positiva, as políticas de ação afirmativa e políticas de combate à pobreza.
Esses livros aprofundam suas análises reveladoras das atitudes históricas que
propiciaram a discriminação racial na sociedade brasileira. Avaliam também
que atravessamos um momento histórico propício para os avanços nos
debates em torno desta questão. Neste sentido, requer o empenho por parte
do governo brasileiro e o desejo da sociedade brasileira como um todo de
construir um país verdadeiramente democrático para todos (as), onde a
igualdade econômica possa estar combinada ao respeito à diferença. 
Neste conjunto de obras, outro destaque que podemos fazer é a apresentação
de resultados positivos que as pesquisas realizadas nas principais
universidades dos Estados Unidos, que implementam políticas de ação
afirmativa para o ingresso dos afro-americanos. Os  diversos aspectos desta
política que foram aprofundados nestes estudos revelam os impactos na vida
dos alunos que estão sendo beneficiados pelas cotas.Estes trabalhos de
pesquisa reunidos em algumas obras selecionadas, desmontam os argumentos
que são desfavoráveis a essa política, principalmente, a baixo rendimento
desses alunos na sua vida acadêmica.
Alguns trabalhos trazem também uma avaliação crítica das diferentes
iniciativas de ação afirmativa que ainda estão sendo debatidas ou que já estão
sendo implementadas na sociedade brasileira. As abordagens desenvolvem
uma multiplicidade de aspectos para analisar melhor as políticas em curso. O
conjunto destas obras destacam a necessidade de aprofundarmos o debate
sobre as ações afirmativas para além das cotas para negros no ensino superior,
mas que os projetos estejam comprometidos com a permanência desses alunos
e o engajamento da universidade na luta contra a discriminação racial.
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ANDRADE, Rosa. FONSECA, Eduardo F.
Aprovados! Cursinho pré-vestibular e
população negra. São Paulo: Selo Negro
Edições, 2002.

BERNARDINO, Joaze e GALDINO, Daniela (orgs.).
Levando a Raça a Sério – ação afirmativa
e universidade.  Rio de Janeiro: DP&A –
Programa Políticas da Cor na Educação
Brasilera, LPP/Uerj,  2004.

BOWEN, William G., BOK, Derek. O curso do
rio: um estudo sobre a ação afirmativa no
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Garamond, 2004.

CARVALHO, José Jorge. Inclusão étnica e
racial no Brasil: a questão das cotas no
ensino superior. São Paulo: Attar, 2005.

GOMES, Nilma Lino; MARTINS, Aracy Alvez.
Afirmando Direitos - acesso e
permanência de jovens negros na
universidade. Belo Horizonte: Autêntica,
2004.

MEDEIROS, Carlos Alberto. Na Lei e na Raça. Rio
de Janeiro: DP&A, 2004.

OLIVEIRA, Iolanda de (org.) Relações Raciais e
Educação. Rio de Janeiro: DP&A – Programa
Políticas da Cor na Educação Brasileira, LPP/
Uerj, 2003.

OLIVEIRA, Iolanda; GONÇALVES, Petronilha
(orgs.). Identidade Negra. Pesquisas sobre
o negro e a educação no Brasil. Rio de
Janeiro: ANPED, 2003.

PAIVA, Ângela Randolpho. Ação Afirmativa na
Universidade: reflexão sobre experiências
concretas Brasil – Estados Unidos. Rio de
Janeiro: Editora PUC-Rio, 2003.

PEIXOTO, Maria do Carmo de Lacerda (org.).
Universidade e Democracia: experiências
e alternativas para ampliação do acesso à
Universidade pública brasileira. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2004.

QUEIROZ, Delcele Mascarenhas. O Negro na
Universidade. Salvador: Programa A Cor
da Bahia. EDUFBA, Série Novos Toques, Nº 5,
2002.

SANTOS, Renato Emerson dos; LOBATO, Fátima
(orgs.). Ações Afirmativas: políticas
públicas contra as desigualdades raciais.
Rio de Janeiro: DP&A – Programa Políticas da
Cor na Educação Brasilera, LPP/Uerj, 2003.

SILVA, Cidinha (org.). Ações Afirmativas em
educação: experiências brasileiras. São
Paulo: Summus, 2003.

SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves; SILVÉRIO,
Valter Roberto. Educação e ações
afirmativas: entre a injustiça simbólica e a
injustiça econômica. Brasília: Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira / Ministério da Educação,
2003.

SISS, Ahyas. Afro-brasileiros, cotas e ação
afirmativa: razões históricas. Rio de
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SÉRIE ENSAIOS E PESQUISAS DO PRO-
GRAMA POLÍTICAS DA COR

O Programa Políticas da Cor do Laboratório
de Políticas Públicas da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro ( PPCor/LPP/Uerj)
realizou e publicou quatro estudos sobre
alguns aspectos relacionados à questão do
negro na universidade brasileira. Esses
trabalhos foram organizados a partir de três
aspectos relevantes - econômico, político/
social e jurídico-, contribuindo de forma
substancial para este debate. Um estudo
trabalhou com a base de dados do IBGE para
produzir indicadores que revelam e refor-
çam muitos argumentos sobre o lugar e
condição dos negros na educação brasileira,
focalizando especialmente no ensino superi-
or. No campo jurídico realizaram-se dois
trabalhos. Um produziu uma análise a partir
da legislação brasileira de aspectos que
contribuem na contestação jurídica da
legislação, o que garantiu  a implementação
desta política. O outro, também contribuin-
do para o debate jurídico foi a organização
de um conjunto de pareceres já produzidos
sobre a legislação e as decisões  importantes
sobre o sistema de cotas nas universidades
brasileiras e um estudo produzido em cinco
universidades brasileira sobre as recentes
implementações do sistema de cotas outra
neste campo.

PETRUCCELLI, José Luis. Mapa da Cor. Rio de
Janeiro: Série Ensaios & Pesquisas Nº1
Programa Políticas da Cor, LPP/Uerj, 2004.

CÉSAR, Raquel Coelho Lenz. Questões
jurídicas

do sistema de reserva de vagas na
universidade brasileira.Rio de Janeiro:
Série Ensaios & Pesquisas Nº2 Programa
Políticas da Cor, LPP/Uerj, 2004.

SDVERLIK, Ingrid; FERRARI, Paola;
JAIMOVICH, Analía. Desigualdade e

educação no ensino superior. Um estudo
comparado em cinco paises de América
Latina. Rio de Janeiro: Série Ensaios &
Pesquisas Nº3 Programa Políticas da Cor,
LPP/Uerj, 2004.

CÉSAR, Raquel Coelho Lenz. FERREIRA, Renato.
Jurisprudência: decisões relevantes
sobre o sistema de reserva de vagas nas
universidades públicas brasileiras. Rio
de Janeiro: Série Ensaios & Pesquisas Nº4
Programa Políticas da Cor, LPP/Uerj, 2004.
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BREVE  HISTÓRIA  DA AÇÃO
AFIRMATIVA NOS ESTADOS UNIDOS

Daniel G. Allen
(Laboratório de Políticas Públicas da Uerj
(bolsista FULBRIGHT / 2005)

Ainda que as políticas de ação afirmativa tenham suas raízes na longa e
complicada história das relações raciais nos Estados Unidos, a introdução de
políticas de ação afirmativa naquele país aconteceu no ano de 1961.  Neste ano,
o Presidente John F. Kennedy criou o “Comitê de Eqüidade na Oportunidade de
Emprego” (Committee on Equal Employment Opportunity) 1  e explicou a
necesidade de trabalhar com “uma ação afirmativa” para dar fim à discrimi-
nação no processo de oferta de emprego.2   Quatro anos depois, o Ato de Direitos
Civis de 1964 foi assinado pelo presidente Lyndon B. Johnson. Um ato que ofici-
almente proibia qualquer tipo de discriminação baseada em critérios de  “raça,
cor, religião ou origem nacional” de uma pessoa. No ano seguinte, o Presidente
Johnson proclamou a “Ordem Executiva 11246,” que impunha às  companhi-
as agir  a partir  dos critérios da  “ação afirmativa” em relação às minori-
as no que dizia respeito ao processo de oferecimento de emprego.

Durante os dez anos que se seguiram, várias organizações, companhias, sis-
temas de ensino superior, etc, implementaram programas de ação afirmativa,
incluindo sistemas de cotas, a fim de levar a cabo o decreto. Alguns destes programas
geraram polêmica, até que a Côrte Suprema dos Estados Unidos decidisse sobre sua
constitucionalidade.

O primeiro caso chegou à Côrte em Junho de 1978.  V. Bakke, um estudante
branco, advindo da escola de medicina da Universidade da California, Davis, recla-
mava não ter sido matriculado na Escola de Medicina porque a instituição usava um
sistema de cotas, e que tal sistema violava seus direitos civis.3   Com diferença de um
voto, a Côrte declarou-se em favor de Bakke. A decisão deu fim a alguns sistemas de
cotas, porém abriu espaço a outros sistemas, especialmente em situações onde a dis-
criminação de oportunidade ainda existia de forma óbvia. Nos últimos dez anos, o
debate referente às cotas e políticas de ação afirmativa ainda tem relevância na
agenda de políticas públicas. Em 1996, por exemplo, os cidadãos do estado de Califó-
rnia aprovaram a “Proposta 209,” (Proposition 209), que oficialmente proibiu qual-
quer política de ação afirmativa no estado. No ano seguinte, a Côrte Suprema decidiu
não declarar a lei inconstitucional.4

A última etapa desta discusão aconteceu em 2003, quando dois casos importantes
chegaram até os tribunais. No Grutter V. Bollinger, a Côrte defendeu a política de ação
afirmativa da Universidade de Michigan, argumentando razões de “interesse coleti-
vo” para que se continuasse a usar a raça de uma pessoa a fim de decidir quem
ocuparia as vagas para matrícula. Contudo, depois de 40 anos, o futuro das políticas
de ação afirmativa nos Estados Unidos ainda é incerto.

Notas
1 Ver a página do Committee on Equal Employment Opportunity, em
www.eeoc.gov .

2 “Timeline of Affirmative Action Milestones.” citado de Infoplease - 20 de Junho de
2005.  Acesos a http://www.infoplease.com/spot/affirmativetimeline1.html

3 Supreme Court of the United States.  (1978).  University of California Regents v.
Bakke, 438 U.S. 265.  Washington, D.C.: Supreme Court of the United States.
Disponível na Internet: http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/
getcase.pl?court=US&vol=438&invol=265

4 Ver a página da American Civil Rights Institute na http://www.acri.org/209/
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esde a implementação do sistema de cotas na Uerj em
2002, o Brasil inteiro lançou novos olhares sobre as

cotas e as ações afirmativas de um modo geral –
mesmo porque são muito atropeladas suas
fronteiras. A divulgação dos resultados de
aproveitamento acadêmico da primeira turma de
calouros cotistas, já no final do primeiro

semestre de 2003, confirmou que aquele era um
debate importante e necessário.

Quando Lula subiu a rampa do Planalto em 2003,
anunciou um conjunto de reformas nas áreas que

considerava estratégicas. Entre elas, estava a universidade
brasileira. Anunciou uma controversa reforma – cujo anteprojeto já
chegou à terceira versão – em conjunto com o ProUni, o Programa
Universidade para todos.
Um ministro caiu, outro entrou e há pouco tempo, mais uma
mudança aconteceu. O troca-troca na linha de frente da
reforma  e as acalouradas discussões que se travavam em torno
do tema nas Ad’s, nos diretórios e nos meios de comunicação
transpareceram a pertinência das mudanças, mas não seu consenso.
No  bojo desta reforma, Lula hasteou bem alto a bandeira das cotas.
Já no primeiro texto da Lei da reforma do ensino superior,
reservavam-se 50. Na segunda e na terceira versões da reforma, o
texto é ainda mais claro e fixa prazos. A partir de agora, se
aprovada a reforma, as universidades  federais já existentes terão
até 2015 para adotar o sistema de cotas.
ADVIR procurou doze das muitas personagens envolvidas diretamente
neste processo. Do  Secretário de Ensino Superior do  MEC, Nelson
Maculan, chegamos a Helen Barcellos, estudante cotista, passando por
um antigo crítico das cotas, Roberto Leher, e pelo escritor Joel Rufino.
Muitas opiniões aparecem, nem sempre comportando-se diametralmente,
nem seguindo discursos programados de quem está “dentro” ou “fora” do
governo. A pluralidade de interpretações, de métodos e de ações é a
principal constatação quando observamos o raciocínio de cada um dos
entrevistados. Às cinco perguntas de aparência simples, seguem-se
pequenos retratos de diferentes e complexos modos de pensar e encarar a nova
realidade brasileira, cada um de seu lugar específico.

ENTREVISTADORES

Programa Políticas da Cor - PPCOR - LPP/Uerj:
Fabíola Camilo, Raquel César e Renato Ferreirado

Equipe de Imprensa da Asduerj:
Tadzia Maya, Elisa Monteiro e Paula Almada
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ADVIR - A implementação do sistema de
cotas raciais e sociais tem aumentado sig-
nificativamente no Brasil durante os últi-
mos anos. Que balanço o (a) senhor (a) faria
deste processo?

FREI DAVID - A luta por Ações Afirmativas
nas Universidades públicas do Brasil está reve-
lando à sociedade quais as Instituições Superio-
res Públicas que têm compromisso com a INCLU-
SÃO, além de desmascar àquelas que usavam o
argumento da autonomia universitária para não
fazer nada. Mais de trinta instituições públicas de
ensino já adotaram Ações Afirmativas! Há cinco
anos que a comunidade negra trabalha este tema
e estratégicamente o implantou como pauta na
imprensa e na sociedade. A Uerj, a partir da luta
dos movimentos sociais, com a ajuda dos deputa-
dos e governo estadual, saiu na frente. Sozinha
não teria o acumulo de reflexão necessária para
dar este importante passo. É bonito ver professo-
res da Uerj que eram contra, após vivenciarem a
experiência, abrirem-se para ouvir esta nova
questão e com sinceridade mudarem de opinião.
Por outro lado é triste ver que das instituições
superiores públicas que não adotaram Ações Afir-
mativas 90%, nestes cinco anos, não organizaram
um único debate com seus professores, alunos e
funcionários sobre o tema, apesar de todo debate
acontecido na imprensa e na sociedade. Estamos
plenamente convictos de que valeu a pena a ju-
ventude negra se acorrentar às grades da Uerj!
Valeu a pena a juventude negra se crucificar! Os
frutos que colhemos hoje nos quatro cantos está
trazendo benefício para todo o Brasil.

GUSTAVO PETTA - O aumento da implemen-
tação do sistema de cotas raciais e sociais no Bra-
sil reflete um pouco a compreensão da sociedade
e da Universidade brasileira sobre a necessidade
da democratização do acesso à Universidade. A
Universidade é a instituição de produção do co-
nhecimento, do saber e ficou reduzida, e ainda é
reduzida hoje, a um pequeno número de pessoas
que conseguem ter acesso a ela. Hoje, no Brasil,
somente 12% dos jovens de 18 a 24 anos têm aces-
so à Universidade, na sua grande maioria jovens
brancos que conseguem ter acesso a um bom en-
sino médio. E, nestes últimos anos, a boa qualida-
de no ensino médio, infelizmente, a gente tem
encontrado nas instituições privadas. Então, as
cotas vêm do entendimento de que são necessá-
rias medidas emergenciais que possam aumentar
as possibilidades e as oportunidades dos jovens
pobres e negros chegarem à Universidade. Eu
acho que é um balanço positivo, ainda tímido perto
da demanda que existe, mas entendo que a socie-
dade vem sendo ganha para este debate. Se você
pensar, dez anos atrás quando se falava de cotas
para negros, existia um sentimento muito negati-
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vo, a opinião pública era  contrária. Hoje é um
polêmica grande. Mas, já se tornou uma polêmi-
ca, ou seja, existem opiniões a favor, opiniões
contrárias, mas em alguns locais há avanços sig-
nificativos na implementação das cotas. A deman-
da ainda é muito grande, mas foram dados passos
significativos, nos últimos anos, em relação à
implementação das cotas raciais e sociais no Brasil.

HELEN BARCELOS - Positivo e importante,
não só para o povo negro, não só para os pobres e
o povo indígena, mas para toda a sociedade, que
só tem a ganhar com uma Universidade mais plu-
ral, com pesquisas mais plurais, com a diversida-
de cultural, e não apenas a visão eurocêntrica e,
às vezes, norte-americana.

JOÃO FERES - Acho que faria um balanço po-
sitivo. Houve um crescimento surpreendente de
iniciativas em diferentes estados.  Isso não iria
ocorrer sem um movimento pró-cotas dentro das
Universidades. Na maioria das vezes, a partir de
decisão do Conselho Diretor, e não de Lei Estadu-
al, como no Rio de Janeiro. Acho interessante que
a própria comunidade universitária opte por
implementar as co-
tas. Vejo isso como
uma medida positi-
va, democratizan-
te. A tendência é
que mais Universi-
dades adotem o
sistema de cotas,
apesar de, ao mes-
mo tempo, achar
que a existência de
um certo descuido
com os critérios,
ou uma pluralidade
excessiva, diversidade excessiva de critérios, às
vezes, possa complicar a justificativa desta medi-
da frente à opinião pública.

Eu tenho uma posição clara sobre isso. Acho
que as cotas devem ser pensadas não só como um
meio, um instrumento de promover as pessoas
que se identificam com a causa negra. Acho que
as cotas têm que ser pensadas da maneira mais
democrática possível, ou seja promover aquelas
pessoas que, de fato, sofrem do racismo. E, no
Brasil, se você olhar as estatísticas socilógicas,
pretos e pardos têm indicadores socioeconômicos
muito parecidos e muito distantes dos indicado-
res dos brancos. Portanto, isto é um indício,  pen-
so eu, de que, tanto pretos como pardos sofrem
racismo no Brasil. Ou seja, devemos pedir que a
pessoa se identifique como negro, para só assim
aceitá-la no sistema de cotas. O fato da pessoa se
identificar como não-branco, como preto e como
pardo, devia ser razão suficiente, sem pedir que
ela tenha alguma militância, uma causa política,

uma causa negra. São critérios que já são usados
pelo IBGE, você não precisa comprar toda essa
briga com a opinião pública do conceito de
negro. Para a população, negro e preto são a
mesma coisa. Para o movimento negro os par-
dos também são negros, mas só os pardos que
se identificam como tal.

JOEL RUFINO - Eu não posso falar dos núme-
ros dessa implantação. O que eu posso falar é no
aspecto geral. Eu acho que o efeito só pode ter
sido positivo. Claro que, como quase todo remé-
dio, tem efeitos colaterais. Vemos nos jornais pes-
soas que foram discriminadas e que não eram ne-
gras. Agora, por outro lado, eu nunca vi profes-
sor reclamar de aluno cotista. Eu sou professor,
conheço mais professores do que estudantes. Es-
tou aposentado, mas nunca ouvi reclamação nes-
te sentido, o que parece indicar que o sistema de
cotas não tem o efeito colateral de “baixar o nível
das Universidades”,  como muita gente falava, e
eu não creio que tenha acontecido isso. Ao con-
trário, vejo alguns números demonstrar que os
cotistas são bem sucedidos em exames finais, em
média de aproveitamento. Isso se explica porque

eles se esforçam
mais do que os ou-
tros em geral, de-
vem se esforçar
mais que os outros,
essa é uma razão. A
outra razão que en-
contro para expli-
car esse bom apro-
veitamento  geral
dos cotistas é que o
nível da Universi-
dade é ruim, é bai-
xo. Um estudante

que entrou pelas cotas não vai se diferenciar mui-
to daquele que entrou pelo sistema normal, pelo
número público vagas, porque o nível do ensino
secundário é mais ou menos igual por toda a par-
te. Mesmo o aluno de escola particular entra na
Universidade com uma carência de cultura
humanística muito grande, entra com pouca in-
formação geral sobre as ciências humanas e to-
dos, sejam negros, brancos, cotistas e não cotistas,
de escola pública ou escola privada, entram sem
a capacidade de filosofar. Então,  nesse sentido,
eles estão eqüalizados. Não é porque entra pelo
sistema de cotas que vai baixar o nível, uma vez
que, como estou dizendo, o estudante brasileiro
não filosofa mais. Isso não é culpa dele, claro. Ele
não filosofa mais porque o ensino secundário aban-
donou a Filosofia.  Filosofia que eu quero dizer
não é a história da Filosofia, estudar Platão,
Aristóteles, Abelardo, Nilton, Locke, não é isso.
Filosofia é a capacidade de fazer perguntas, en-
quanto se está estudando, enquanto se está co-

o acesso à educação
superior pública e gratuita

não é livre, aberto a todos
os que desejam dar
seguimento aos seus

estudos (MARINA BARBOSA)
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O corte não seria um
tribunal étnico, até

porque hoje não se usa
mais essa noção de
raça (ROBERTO LEHER)

lhendo as informações. Isso desapareceu do colé-
gio e eqüaliza todos os alunos. Então os cotistas não
são os piores.

MAGALI ALMEIDA - Faço um balanço bas-
tante positivo. A sociedade brasileira está acor-
dando para o enfrentamento das desigualdades
sociais. Vejo com muita alegria e satisfação o
empenho  de várias Universidades estaduais. Na
verdade, esse aumento - é importante registrar -
ocorre nas Universidades públicas estaduais, o
que revela um quadro bastante progressista, no
sentido de que a gente está vendo o Estado en-
frentar a desigualdade na educação e enfrentar
a partir da implementação de políticas públi-
cas com democratização do acesso ao ensino su-
perior.

Não existe uma uniformidade neste processo de
implementação. Por vezes ocorre, não a partir de
leis, mas por iniciativa da própria instituição. O
que vejo, independente da diferença entre essas
experiências, é o fato de elas terem impulsionado
o debate sobre as relações raciais no Brasil como
uma questão política, não apenas no que diz res-
peito aos afro-descendentes, mas também no que
tange ao índio, aos portadores de deficiência. En-
fim, são grupos que
historicamente so-
freram discrimina-
ção e preconceito.

Acho que o que
impulsiona o deba-
te sobre essa polí-
tica de cotas para
afro-descendentes
ocorre fora da aca-
demia e aí não po-
demos deixar de
dar relevância ao
papel do movi-
mento negro, que foi o grande responsável pela
desconstrução do mito da democracia racial,
além do reconhecimento, no espaço público, da
discriminação racial como um dos elementos que
se agrega à discriminação de classe e de gênero.
Não consigo pensar a igualdade sem pensar nessa
tríade raça, classe e gênero. O movimento negro
foi o grande responsável por este processo, de-
nunciando e apontando estratégias para o
enfrentamento do racismo.

O racismo é estrutural, portanto se acopla a
outras formas de relação de poder  e de opressão.
A gente sabe que a política afirmativa não acaba
com o racismo, mas denuncia a desigualdade,
promove a igualdade. Não queremos esperar mais
trezentos anos. É hora do Estado assumir o seu pa-
pel e a dívida com a população afro-descendente.

MANASSÉS FONTELES - O Brasil entrou nes-
te processo tardiamente, se comparado, por e-

xemplo, com outros países como os EUA, que já
nos anos 60 entenderam a importância de esten-
der os direitos civis aos afro-descendentes. Evi-
dentemente, eu sempre achei – e o CRUB defende
isso – que países que têm grande diversidade como
o Brasil devem contemplar as oportunidades para
todos os extratos da população.

Achamos que a Reforma Universitária tocou
neste assunto e isso é um mérito do nosso atual
Ministro. No entanto, ainda com o Cristóvam
Buarque já discutíamos que essas cotas deviam
ser distribuídas diferentemente em cada região
do país. Por exemplo, onde os afro-descendentes
são maioria a cota deve ser máxima. Já o número
de pardos é complicado porque pardo pode ser
índio, pode ser portador de genes afro-descen-
dentes ou pode ser uma mistura de índio com afro-
descendente, etc. Essa conceituação seria fácil se
a gente tivesse um método barato de definição,
mas o método da aparência é um método muito
pouco científico.

 Nós temos que mudar esses paradigmas. A es-
cola pública brasileira é muito incompetente. Ex-
ceto em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, a
escola pública tem baixo nível de aprendizado.
Os professores não têm bons salários, nem quali-

ficação, e, devido a
isso, a escola públi-
ca é má. Então, se
formos esperar
para fazer a inclu-
são através da es-
cola pública, esse
processo vai demo-
rar muito. Eu cal-
culo dez anos pelo
menos. Nós temos
que ter as cotas,
mas com prazo de-
terminado. Manter

os excluídos permanentemente sob o sistema de
cotas é não querer que eles cresçam, não querer
que eles tenham um estudo universal e amplo. O
que queremos mesmo para o futuro é que os afro-
descendentes estejam na Universidade como dis-
centes, docentes e profissionais capazes de desen-
volver uma tarefa competente no mercado.

MARINA BARBOSA - Em uma sociedade ca-
pitalista dependente como a brasileira, dirigida
por políticas macroeconômicas que somente au-
mentam as desigualdades, o acesso à educação
superior pública e gratuita não é livre, aberto a
todos os que desejam dar seguimento aos seus
estudos. As barreiras atualmente existentes são
de várias ordens: muitas crianças e jovens têm de
buscar formas de sobrevivência que os impedem
de concluir a educação básica; entre os que ter-
minaram o ensino médio, milhões não podem se-
quer sonhar com o direito de cursar uma Univer-
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sidade, visto a escassa oferta de ensino público
no país e o elevado custo das mensalidades do
particular. Isso sem falar dos gastos com trans-
porte, material didático, moradia, alimentação.
Esses desafios não são passíveis de serem reverti-
dos com a manutenção das políticas neoliberais, ao
contrário, a ampliação da exclusão lhe é inerente.

Por isso, é correta a avaliação do Plano Na-
cional de Educação (PN E - S o c i e d a d e  B r a s i -
le i ra)  de  que  medidas  urgentes  devem ser
e m p r e e n d i d a s  no  p r e s e n t e , c o m  o  o b j e t i -
vo  de  assegurar  a  universa l i zação  concre-
ta  desse  d ire i to .

NELSON MACULAN - Temos, até o momen-
to, 18 Universidades públicas com o sistema de
reserva de vagas para alunos provenientes de es-
colas públicas, negros e indígenas. Quinze, em ple-
no funcionamento, duas que iniciarão agora, no
2º semestre e, outra, em 2006. São onze Univer-
sidades estaduais e sete federais.

O Ministério da Educação encaminhou, no iní-
cio de 2004, Projeto de Lei definindo que 50%
das vagas nas instituições federais de educação
superior sejam destinadas a alunos egressos de
escolas públicas,
em especial negros
e indígenas. Trata-
se do PL.3627/04
que, no momento,
tramita no Con-
gresso Nacional.
Enquanto se aguar-
da por sua aprova-
ção, o MEC vem
acompanhando e
incentivando os
vários processos
adotados, por deci-
são dos Conselhos Universitários ou, no caso das
instituições estaduais, por decreto dos governa-
dores de estados.

Somamos a esta iniciativa o Anteprojeto de Re-
forma Universitária, que abriga a regulação das
políticas de democratização do acesso às IFES e o
Programa Universidade para Todos – ProUni, pelo
qual são destinadas bolsas de estudos, nas Uni-
versidades particulares, para alunos de escola
pública, negros e indígenas.

Portanto, a implantação de política de in-
clusão social e étnico-racial, no ensino supe-
rior, bem como sua  regulação e expansão, são
as prioridades da gestão da SESu.

RAQUEL VILLARDI - A implementação de
políticas afirmativas, de um modo geral, aponta
no sentido de que o país está disposto a enfrentar
de uma forma séria e inequívoca a questão das
desigualdades sociais astronômicas que são efe-

tivamente questões maiores para o país. Eu não
vejo como a gente possa  construir uma soci-
edade minimamente igualitária com os níveis
de distância social com os quais a gente con-
v i v e .

Houve instituições que adotaram o sistema de
cotas de forma mais pausada, mais discutida,
como a UNB; e houve instituições que o fizeram
de uma forma mais rápida. Praticamente todos
adotaram essa política de dentro para fora, mas,
no caso das Universidades do Estado do Rio, esse
processo se deu em sentido inverso. Na época, a
questão estava muito ligada ao debate da autono-
mia universitária. Penso que a Uerj deu uma pro-
va de maturidade quando deliberou por não se-
guir este raciocínio, entendendo que havia efeti-
vamente a necessidade de enfrentar o tema das
desigualdades sociais.

O que me deixa ainda com alguma preocupação
é o fato de que a essa discussão nas Universidades
não se tenha seguido uma discussão efetiva que
envolvesse a sociedade como um todo, porque é
óbvio que se a sociedade quer mudar de cara isso
tem que se pactuado socialmente. Ofereço um
exemplo concreto: quando o país decidiu que a

educação básica ti-
nha que ser obriga-
tória para todos, há
décadas atrás, per-
cebeu-se que as
crianças tinham
um aproveitamen-
to menor porque
vinham para esco-
la com fome. O que
o país decidiu fazer
quanto a isso? De-
cidiu implementar
a merenda escolar,

que inicialmente era uma ação aqui outra ali, e
acabou se tornando obrigatória. Portanto houve
uma decisão da nação de escolarizar suas crian-
ças. A nação precisa decidir se vai escolarizar seus
jovens. Isso significa política de acesso associada
a dois outros eixos de ação: investimento na escola
básica e política de permanência.

RICARDO HENRIQUES - A expansão deste
sistema expressa a maturidade do ambiente uni-
versitário para enfrentar as desigualdades edu-
cacionais, sobretudo as étnico-raciais que temos
no Brasil. Uma das riquezas é que a modelagem
de cada Universidade é diferente, não há um mo-
vimento homogeneizador, porque há uma diver-
sificação de tecnologias, procedimentos e crité-
rios enriquecendo o aprendizado sobre o sistema
de acesso à Universidade. Este sistema pode ter
um efeito virtuoso de médio prazo que é o contá-
gio, ou seja, conseguir transplantar boas tecnolo-

Infelizmente as pessoas
não estão acostumadas
a conviver com a

diversidade
(HELEN BARCELLOS)
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gias em função dos ambientes. Enfrenta de for-
ma parcial, porém nítida, a dívida educacio-
nal deste país. Este sistema também traduz-se
numa mudança de percepção do ambiente
universitário sobre a questão étnico-racial e,
por fim, dada a heterogeneidade das experi-
ências, ajuda a  testar metodologias distintas
de acesso.

ROBERTO LEHER - A forma como se enca-
minhou a política de ações afirmativas através das
cotas acabou reduzindo e limitando o alcance
dessa medida enquanto uma medida pública do
Estado. Na realidade, definiu-se, a partir de um
corte étnico, uma política por meio de bolsas de
estudo no setor privado, é o caso do ProUni e de
alguns vestibulares. O problema desta política é
que ela nunca vai deixar de ser focalizada, pois
sempre beneficia determinados indivíduos que
atendem a certas condições prévias e a um deter-
minado corte de renda. Isso não muda a estrutu-
ra que faz com que países como o Brasil nunca
atinjam o conjunto da população negra ou de de-
terminado corte de renda. Seria muito diferente,
por exemplo, se o governo, ao invés de fazer uma
política de cotas no vestibular da Uerj ou assegu-
rar bolsas no Pro-
Uni, investisse nas
escolas públicas,
digamos, de áreas
de pobreza, da pe-
riferia, atendendo
demandas de clas-
se e não de etinia.
Essas escolas deve-
riam ter apoio prio-
ritário da União,
com financiamen-
to, melhorias na
estruturam e am-
pliação da carga horária escolar, assegurando
ensino noturno de qualidade, programas de apoio
para os professores e convênios com as Universi-
dades. Essas escolas em áreas pobres poderiam
ter um acesso diferenciado às Universidades. O
corte não seria um tribunal étnico, até porque
hoje não se usa mais essa noção de raça. Com este
outro formato, teríamos a vantagem de articular
a ação afirmativa com uma política estrutural de
mudança do ensino médio, articulando-o com o
ensino superior. O problema da cota é que já exis-
te um corte que ela nunca vai dar conta. Eu não
sei o número exato, mas acredito que em torno
de 7% a 8% dos negros concluam o segundo grau.
Isso significa que a política de cotas só está foca-
lizando estes 8% e não muda em nada a sorte dos
mais de 90% . A política de cotas foi importada de
forma acrítica de uma experiência estadunidense,
que não é exatamente  de cotas, mas a concepção
é a mesma, pois os beneficiários são indivíduos.

Eu penso que a política pública deve garantir con-
dições de acesso para indivíduos, mas para indi-
víduos situados socialmente. O mercado nunca
vai assegurar condições iguais para pessoas de
classes diferentes.  O fundamental no nosso
caso é o corte de renda, porque ele já está
imbrincado com a condição étnica.

ADVIR - Muito se tem discutido sobre a
relação existente entre os sistemas de co-
tas e o rendimento acadêmico dos alunos
beneficiários. Críticos do sistema de cotas
dizem que os alunos cotistas apresentam
baixo desempenho acadêmico e compro-
metem a qualidade geral do trabalho peda-
gógico nas Universidades. Os defensores
do sistema, contrariamente, afirmam
que os cotistas evidenciam um desem-
penho igual ou superior aos não-cotis-
tas. Qual é sua posição neste debate?

FREI DAVID - A UnB, UEMT, UneB, UFBa, Uerj,
UNICAMP, UENF, enfim, todas as Universidades
Públicas que adotaram este sistema estão reve-
lando os resultados de suas pesquisas. Na maio-
ria dos cursos, o resultado dos cotistas é igual ou

superior ao desem-
penho dos alunos
do sistema tradici-
onal! A antiga rei-
toria da Uerj, em
sua pesquisa após
um ano de cotas
revelou dados sur-
preendentes: entre
os não cotistas, a-
penas 47,03% con-
seguiu média final
entre 7 e 10. Já en-
tre os cotistas, este

número sobe para 48,9% !!! As cotas levantam um
aspecto novo. Antes só se discutia o mérito do
aluno e agora as Ações Afirmativas (AA) colocam
em pauta a eficiência ou não dos professores e
suas metodologias de ensino. É fácil para as Uni-
versidades públicas terem sempre bom desem-
penho: empurram os que não têm bom ensino
médio para as Universidades particulares. As AA
revelam, com toda força, que os vestibulares não
selecionam os mais capazes e sim os que tiveram
mais oportunidade econômica. A elite paga o en-
sino médio nas escolas particulares e não se im-
portam se o ensino médio do Estado tem qualida-
de ou não. Capacidade, garra e esforço são as fer-
ramentas que os pobres, indiodescendentes e
afro-descendentes estão usando para vencer!

GUSTAVO PETTA - Acho que o sentimento
de oportunidade, o fato do estudante ter estuda-
do os três anos do ensino médio na escola públi-

o resultado dos cotistas
é igual ou superior
ao desempenho dos
alunos do sistema

tradicional! (FREI DAVID)
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ca, de ter passado mais dificuldades e ter conse-
guido chegar à Universidade, faz com que haja
superação pela oportunidade de se formar em
uma Universidade pública de qualidade. É impor-
tante também dizer que, na opinião da UNE, a
questão da reserva de vagas é uma questão im-
portante e emergencial que precisa ser aprova-
da, mas ela também não pode ser vista como a
solução do problema do acesso ao ensino superi-
or.  Enquanto não ocorrer um processo de ex-
pansão de vagas e de expansão das Universida-
des públicas, principalmente nos cursos notur-
nos, que são cursos ligados à realidade do estu-
dante trabalhador, a gente vai ter muita dificul-
dade em democratizar o acesso. Agora, é uma
medida importante, até porque tem também um
caráter emergencial e de alterar inclusive a capa-
cidade reivindicatória do ensino médio público.
No momento em que você tem reserva para a es-
cola pública, parte da classe média que abando-
nou a escola pública pode retornar e aumentar o
poder reivindicatório da melhoria de qualidade
do ensino médio público no país.

JOÃO FERES - Acho que isso é uma questão
factual, mais do
que uma opinião é
uma questão empí-
rica colocada à ad-
ministração da po-
lítica pública. Ou
seja, só depois de
implementar a po-
lítica, a gente vai
saber realmente se
existe uma diferen-
ça de rendimento.
Não dá para pre-
ver, a priori essa di-
ferença de rendimento. Se a gente for considerar
experiências, por exemplo, como a dos Estados
Unidos, onde a política afirmativa já tem 40 anos,
veremos, como os autores do livro Curso do Rio,
Wullia Bowen  e Derek Bok,  que, entre outras coi-
sas, a diferença da nota entre os que entram pela
ação afirmativa e os demais, é de 20 a 12 % da
diferença de rendimento dos alunos. Não consigo
precisar, mas isso parece muito pouco. Em ou-
tras palavras, existe razão suficiente para imagi-
nar que uma pessoa que entre pelas cotas esteja
mais motivada para ingressar numa Universida-
de, para fazer um curso bom, tirar boas notas, do
que as pessoas que entraram simplesmente dan-
do continuidade à sua vida normal escolar. A gente
só vai saber disso quando as Universidades que
estão usando cotas tornarem públicas as infor-
mações sobre o rendimento dos alunos; quando
esses dados forem analisados pelas pessoas que
estudam educação ou políticas públicas, no in-

tuito de aperfeiçoar a política. Parece que existe
um medo de ir aos fatos, que revelem que a políti-
ca de cotas é errada e está produzindo conseqü-
ência nefasta. Eu acho que é corajoso colher os
dados e tentar aperfeiçoar a política a partir dos
dados. O processo interativo de construção da
política pública.

JOEL RUFINO -  Mesmo que os números pos-
sam vir a revelar um aproveitamento inferior dos
cotistas, essa inferioridade vai ser pequena em
relação ao que assemelha um cotista aos demais,
que é a dificuldade que todos igualmente têm de
estudar filosofando. Ninguém sabe ler direito,
porque não se aprende no colégio. Quem lê mal
quando entra na Universidade sente dificuldade,
não avança por conta disso. Ler mal quer dizer
não saber conectar aquilo que está lendo. Ler no
sentido de Paulo Freire, que é ler o mundo.

HELEN BARCELOS - Infelizmente as pessoas
não estão acostumadas a conviver com a diversi-
dade, nem a saber que o diferente não quer dizer
necessariamente pior. A gente sabe que quando
se faz uma pesquisa é possível usar os dados da

maneira que me-
lhor convém. Isso
é muito duro, mui-
to complicado. Se
eu quiser, posso di-
zer que o rendi-
mento é melhor, se
quiser, é pior. E
como vai se dar
essa pesquisa e esta
análise? Acho que o
governo tem que
fazer um modelo
para que as Univer-

sidades possam fazer sua avaliação a partir desse
modelo. O tipo de avaliação não deve ficar a car-
go da Universidade, porque sabemos que histori-
camente os professores e as pessoas que chegam
às reitorias não são pessoas negras, não são po-
bres, nem indígenas, nem estudaram em escolas
públicas. A maioria é contra o sistema de cotas,
pessoas que não vão fazer uma pesquisa positiva.
Acima de tudo, acho que o governo federal tem
que se responsabilizar  pelo modelo de avaliação
deste debate. Acredito sinceramente que os alu-
nos cotistas não são piores que nenhum outro alu-
no. Já vi vários alunos falando que dentro de sala
de aula não tem diferença, inclusive pessoas de
outros lugares do país. É a mesma coisa, não é só
na Uerj. Por isso, é importante os professores e a
Reitoria reconhecerem as diferenças e não só se
preocuparem em definir quem é melhor ou pior.
Essas diferenças, se respeitadas, terão futuramen-
te um reflexo acadêmico positivo, nas pesquisas,

Esse é um debate em
que cada um quer

vencer, mas não é um
debate científico.

(MANASSÉS FONTELES)
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num novo olhar sobre o Brasil, interessante.
Grandes exemplos de estudantes que superam

estas barreiras estão reunidos no projeto Espa-
ços Afirmados. Durante dois anos, tiveram um
grande apoio do projeto e conseguiram transpor
as barreiras. Os alunos vão almoçar no Garoti-
nho, no restaurante popular. Os alunos quando
não podem ter xerox, pedem emprestado, vão à
biblioteca. Os alunos fazem como podem, e é as-
sim que as coisas vão acontecendo. Acho que te-
mos tido uma capacidade muito grande para su-
perar os problemas e dificuldades.

MAGALI ALMEIDA -  A gente acaba redu-
zindo uma questão extremamente complexa, a
educação no Brasil,  a um argumento de superio-
ridade, inferioridade, maior ou menor eficácia.
Eu acho que esse raciocínio é o que durante mui-
tos anos está dentro de uma tradição intelectual
eurocêntrica que a Universidade  brasileira ainda
representa. Prefiro não trabalhar com essa tradi-
ção, porque pensar educação no Brasil  é pensar
todo um processo histórico que envolve diferen-
tes segmentos que interferem, até porque não há
um estudo sistemático sobre a questão do rendi-
mento.

A primeira coisa
que faço em sala de
aula é saber quem
é quem ali na sala,
como chegam à
Universidade, para
descontruir aquele
argumento de que
o aluno cotista não
gosta de ser cha-
mado de cotista,
não gosta de ser
identificado en-
quanto tal, mas, ao
contrário, acho que a gente tem que  saber o que
eles pensam. E pelo que tenho percebido, o aluno
que provém de cota social ou racial tem obtido,
em termos de rendimento, o equivalente aos de-
mais. Agora, isso dá muito trabalho para o pro-
fessor, porque ele tem que mudar a sua forma de
pensar a sala de aula, porque esse aluno que vem
da escola pública ou através do sistema de cota
racial, é um aluno que, além de ser negro, é po-
bre. E isso coloca a necessidade de buscar uma
compreensão da Universidade de uma forma di-
ferenciada, porque, se o aluno é pobre, tem que
ter biblioteca. Então o professor tem que vascu-
lhar a biblioteca, ver se ela tem realmente uma
estrutura que dê conta para aquele aluno que não
pode comprar seu bom livro, mas que tem o di-
reito de ler.

Entendo que a política de cotas, para ser inclu-
siva, não tem apenas que receber o negro, mas a

Universidade tem que reconhecer que existe uma
outra forma de pensar, uma outra forma de estar
no mundo, que é muitas vezes antagônica à forma
ocidental e, às vezes, incomoda. A gente tem que
revisitar alguns lugares que muitas vezes a gente
bota na gaveta ou em algum cantinho da nossa
consciência, do nosso coração.

MARINA BARBOSA - As políticas de
universalização não podem partir de um falso
universalismo liberal, segundo o qual o mérito é
um crivo igual para todos, como se a sociedade
fosse de iguais em direitos. Por isso, como parte
da implementação de um sistema estruturalmen-
te inclusivo, é preciso colocar em prática, dentre
outras coisas, políticas afirmativas tratadas como
direitos e capazes de assegurar aos segmentos
mais duramente explorados melhores condições
de acesso à educação superior. No processo de
formação econômico-social do país, a constitui-
ção das classes se deu a partir de sua superposição
à desigualdade racial oriunda de mais de três sé-
culos de vigência de um sistema escravista. As-
sim, a condição econômica e o pertencimento ét-
nico se somam, tornando a discriminação simul-
taneamente econômica e étnica. Obviamente, não

serão mecanismos
de mercado que
irão conduzir os
setores historica-
mente hiperexplo-
rados para a Uni-
versidade. Por isso,
as ações afirmati-
vas devem ser po-
líticas de Estado,
democraticamente
estabelecidas e du-
radouras.

MANASSÉS FONTELES -  Esse é um debate
em que cada um quer vencer, mas não é um deba-
te científico. Penso que os cotistas tendem a ter
um desempenho mais baixo, mas isso não signifi-
ca que não possam ser colocados no mesmo ní-
vel. É melhor que a gente faça uma análise pessi-
mista e corrija essa análise pessimista do que a
gente fazer uma análise otimista e, no fim, os
cotistas estarem no mercado de trabalho sem ca-
pacidade competitiva. Eu não tenho uma visão
nem a favor de quem acha que as médias são se-
melhantes, nem a favor de quem acha que as mé-
dias estão abaixo. Penso  que existem cotistas com
o mesmo desempenho e os com desempenho mais
baixo, porque isso eu vi nos EUA quando partici-
pei do programa. O que vejo - disse isso ao Minis-
tro numa audiência - é a necessidade de que se
introduzam tutores para acompanhar e ajudar os
cotistas, quando se fizer necessário. E à medida

só depois de implementar a
política a gente vai saber
realmente se existe uma
diferença de redimento

(JOÃO FERES)
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que a escola pública for melhorando, tenho cer-
teza de que terão resultados absolutamente iguais
aos outros. Isso a História tem demonstrado em
vários países do mundo.

NELSON MACULAN - Tenho acompanha-
do as várias experiências das Universidades
que adotaram o sistema de reserva de vagas
e, conseqüentemente, o desenvolvimento
acadêmico dos estudantes beneficiários.

As experiências mais antigas neste sistema vêm
se realizando  nas Universidades Estaduais do Rio
de Janeiro, Norte Fluminense, da Bahia e do Mato
Grosso do Sul, a partir de 2003; exceção feita à UnB -
que adotou esta experiência em 2004 - as demais ins-
tituições começam a fazê-lo agora, em 2005.

O que pudemos avaliar das experiências nestas
quatro Universidades, através de planilhas que
por elas nos foram encaminhadas, foi que a dife-
rença de desempenho dos alunos que ingressa-
ram nas instituições, tanto por um quanto pelo
outro sistema, é mínima; ressalte-se, ainda, que o
grau de desistência e de troca de cursos têm sido
maior entre aqueles que tiveram o seu ingresso
pelo sistema universal, o que não significa ser fa-
tor que desabone
tal sistema.

R A Q U E L
VILLARDI - Há mi-
lhares de formas de
você avaliar o rendi-
mento. Você pode
avaliar pelo Coefici-
ente de rendimento
(CR), que, no nosso
e n t e n d i m e n t o ,
gera viés, princi-
palmente porque o
aluno que é reprovado por falta dá entrada no
sistema com nota zero. O aluno que abandona a
disciplina no meio, e isso não configura abando-
no, se ele não tranca, ele entra no sistema com
zero. Então, uma disciplina que você seja obriga-
do a abandonar depois do período de trancamento
leva o CR lá para baixo. Logo, o CR não é um bom
indicador, mas há quem o utilize. Depois, há ou-
tros indicadores que podem ser usados para ava-
liar rendimento, como percentual de aprovação.
Com percentual de aprovação por média, sem
prova final, percentual de reprovação por nota,
por reprovação por falta, ou seja, por muitas for-
mas. É possível que haja variações. Umestudo mais
aprofundado foi feito pela UNB e demonstra exa-
tamente que o desempenho discente tem uma
similitude com o desempenho apresentado no
vestibular. Portanto, se a gente parte do princí-
pio de que, por exemplo, um curso muito procu-
rado como o de Medicina tem pouco mais do que
90 vagas, com 1.000 candidatos, temos o seguin-

te: você aprova até o número noventa e pouco, e
é obvio que, até o número 200, os garotos têm
condição de fazer um ótimo curso e que do 201
até o 500 também têm. Ou em números: você têm
hoje cerca de cinco mil vagas, fazem vestibular
para Uerj cerca de 100 mil candidatos, entre a
primeira e segunda qualificação. Destes 100 mil,
nós aprovamos na qualificação algo em torno de
65 mil estudantes. Se você admitiu os primeiros
cinco mil, admitiu a nata da nata; mas se  admitir-
mos 15 mil, iremos ainda selecionar um aluno
muito bom. Até 25 mil, trata-se de um aluno mui-
to bom, que está no primeiro quarto do universo
de 100 mil dos estudantes que prestaram exame.
Já na faixa dos 65.000 a situação muda. Trata-se
de uma questão de competência? Não. Falamos
em termos de toda uma trajetória de vida escolar
que vai oferecer a ele condições diferenciadas pa-
ra cursar o ensino superior. As pessoas habitual-
mente relacionam desempenho e competência.
Isso é um equívoco, porque o desempenho não é
fruto apenas da competência, ele é fruto de uma
dinâmica que cruza competência com oportuni-
dade, com vivência escolar, com um mundo de
fatores que passa por tudo, até o acesso aos meios

culturais.
Na Uerj, temos

hoje uma comissão
aprovada pelo  Con-
selho Superior de
Ensino e Pesquisa,
da qual não faço
parte, que vem tra-
balhando sobre os
dados de 2004. Em
relação aos estu-
dantes de 2003,
houve um estudo
feito ano passado

também aprovado pelo Conselho Superior de En-
sino e Pesquisa que comprova que os estudantes
cotistas são estudantes mais dedicados, eles tem
menores índices de reprovação por falta, embora
tenham maiores índices de reprovação por nota.
E que em nenhum dos centros observados esses
índices dos estudantes de 2003 foram alarmante-
mente diferente em relação aos não-cotistas. Não
há uma disparidade, eles estão aquém, mas é um
aquém próximo, absolutamente razoável em ter-
mos de reprovação por nota. Onde você tem mui-
ta reprovação entre os não- cotistas? No CTC, por
exemplo. Isso por conta daquelas disciplinas que
retêm mesmo os estudantes. Foi inquietante para
nós o nível de reprovação no Centro Biomédico,
mas ele está ligado especificamente ao custo do
material didático. Os livros na área de Medicina e
Odontologia são caríssimos, e é obvio que, se es-
tes livros não estiverem disponíveis em bibliote-
cas, isso vai ter um impacto no desempenho do
estudante. Então, nem sempre o fato de se dizer

um estudo feito ano
passado comprova que os
estudantes cotistas são

mais dedicados
(RAQUEL VILLARDI)
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que há um rendimento aquém significa que o es-
tudante tem menor competência, não é disso que
estamos falando. Pelo menos não para um con-
junto de estudantes que se encontra dentro da-
quele raio que a Universidade poderia aproveitar
caso tivesse um contingente maior de vagas.

RICARDO HENRIQUES -  Infelizmente, as
Universidades ainda têm pouca tradição de ava-
liação neste país, o que do ponto de vista empírico
não nos permite muitos resultados. Seria neces-
sário, portanto, que houvesse um bom sistema
de monitoramento e avaliação sobre o desempe-
nho de estudantes e professores. Contudo, mes-
mo com a pouca evidência empírica que nós te-
mos, um sinal aparece. Ao controlar as trajetóri-
as e observar de onde esses jovens partiram, o
desempenho dos afro-descendentes e dos cotistas
em geral tem sido igual ou superior à média do
desempenho de vários cursos. Acho que isso ex-
pressa duas características. A primeira é que uma
mudança na possibilidade de desempenho destes
jovens na educação aciona um resgate da auto-
estima que faz com que eles se dediquem mais ao
estudo do que outros colegas. Se olhamos para a
trajetória de vida de cada um, a inflexão desses
jovens cotistas tem
uma velocidade
muito maior do
que os não-cotis-
tas. Estes vinham
numa trajetória as-
cendente e conti-
nuam nela. Já os
cotistas estavam
represados e acele-
ram a sua veloci-
dade de aprendiza-
gem. A segunda di-
mensão é que com
os alunos cotistas muda-se o ambiente de apren-
dizagem para todos. Um bom sistema de avalia-
ção tinha que ser capaz de mensurar a diversida-
de do ambiente universitário. Os cotistas e os não-
cotistas têm tido um melhor sistema de aprendi-
zagem, porque a exposição a esta diversidade
em si mesma é geradora de aprendizado, além
de  mudar também as práticas didáticas dos
professores.

ROBERTO LEHER -  Este é um debate reacio-
nário. É plausível encontrar estudantes pouco
preparados, visto que essa política de ação afir-
mativa não reorganizou o ensino médio. Isso exa-
tamente porque a política de cotas não está dan-
do conta de, ao mesmo tempo, trazer para o pre-
sente o acesso para a Universidade e qualificar o
ensino médio. Então, sempre teremos estudantes
que percorreram escolas de menor prestígio. Se
temos uma ação afirmativa, precisamos de duas

medidas complementares: uma é ter na Universi-
dade mecanismos e suportes pedagógicos para
equiparar estudantes com históricos distintos,
independente de serem cotistas ou não.  Outra
questão, ainda mais importante, é a assistência
estudantil, que entra como elemento diferencial,
porque o sucesso ou o fracasso do estudantes de
baixa renda vai se dar pela ação da assistência
estudantil. Isso é evidente em cursos que exigem
uma infra-estrutura material e uma dedicação
maiores. Há cursos, inclusive, de horário integral.
Como o estudante beneficiado pelo ProUni, por
exemplo, que tem renda de um salário ou um sa-
lário e meio per capita pode passar o dia inteiro
na Universidade, se não existe assistência? Se não
há bandejão, alojamento, subsídio para transpor-
te, não tem bolsas acadêmicas, esse estudante di-
ficilmente vai concluir o curso. A evasão será altís-
sima, o que aliás já vem ocorrendo nas federais e
estaduais. O  aluno não conclui não é por falta de
condições cognitivas ou intelectuais de acompa-
nhamento, mas pela escassez de condições mate-
riais, o que para mim é o maior nó atualmente. É
claro que em um momento de transição a Univer-
sidade pode criar condições para um nivelamento
ou uma fundamentação básica em algumas dis-

ciplinas.  Contu-
do, a política de
cotas adotada ho-
je leva invariavel-
mente a este
problema, por-
que não interfere
no ensino médio.

ADVIR - Uma
das mais graves
dificuldades que
enfrentam as U-
n i v e r s i d a d e s

que implementam sistemas de cotas é a
precariedade ou a inexistência de progra-
mas de apoio ao estudante. Quais as condi-
ções necessárias para implementação efe-
tiva destes programas? Que formato deve-
riam ter ou que prioridades deveriam as-
sumir (apoio financeiro aos estudantes,
atendimento às necessidades pedagógicas,
etc.)?

FREI DAVID - Este já era um dos graves pro-
blemas dos estudantes pobres nas Universidades
brasileiras antes das cotas. As pessoas contrárias
às cotas usam muito este argumento. O interes-
sante é que elas estão na vida acadêmica há déca-
das e olhando suas posturas nos anos anteriores
descobre-se que nunca tinham levantado a voz
contra a falta de apoio para os alunos pobres. Por-
que só agora dizem que não pode ter pobres por
não ter programa de apoio? Algumas das Univer-

Quando a gente fala de
assistência ainda há uma

visão muito
preconceituosa a respeito

dessa política pública
(MAGALI ALMEIDA)
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sidades que adotaram cotas, por não terem
acúmulo de reflexão sociológica, assumem uma
posição paternalista dos cotistas escondendo-os,
evitando que tenham visibilidade. A luta por es-
trutura de permanência sempre foi uma pauta do
movimento estudantil. As Ações Afirmativas, que
trazem dentro de sua propositura uma chamada
forte à reflexão e organização dos beneficiados,
não querem dar tudo pronto. Queremos que a luta
por qualidade seja uma bandeira guerreira puxa-
da com convicção por este grupo de novos uni-
versitários. É neste bojo que se despertam as boas
e fortes lideranças. Condicionar as Ações Afirma-
tivas a um plano de permanência é não as querer
fazer. Quase sempre as pessoas que fazem este con-
dicionamento são as mesmas que não têm inte-
resse em redefinir a INCLUSÃO como missão da
Universidade no Brasil.

HELEN BARCELOS - A questão da perma-
nência não se resume às bolsas. Pela dificuldade
financeira, a bolsa é essencial. Mas é importantís-
simo que as pessoas tenham onde se alimentar,
como um bandejão, assim como auxílio para
transporte. Seria importante que o governo do
estado ajudasse
nessa questão, nem
que fosse para os
alunos mais caren-
tes, nas passagens
de trem, ônibus e
metrô. Outra ques-
tão importante é a
do apoio acadêmi-
co. Às vezes o alu-
no precisa de xerox
e não tem dinheiro
para tirar cópia. Se-
ria importante ter
apoio para as cópias. Já para os alunos de Medici-
na, Odontologia e Enfermagem tem a questão do
material. Não sou contra a doação de material
para esses alunos. Também tem o problema do
acompanhamento acadêmico e psicológico. Os
alunos vêm de comunidades e acabam se sentido
deslocados porque o mundo deles não é esse mun-
do. Muitos desistem porque sofrem precon-
ceitos.Uma aluna de Roraima que se matou de-
pois de sofrer preconceito racial de uma profes-
sora, que começou  a perseguir a menina. Ela acha-
va que aquele lugar não era o lugar dela, então
acho que o acompanhamento psicológico vem ao
encontro disso, a questão da auto-estima e do
pertencimento mesmo.

GUSTAVO PETTA - Essa é uma questão cen-
tral. A questão da assistência não é uma questão a
mais, ela é determinante, quase que uma condi-
ção para o sistema de cotas. Muita gente que en-
tra pela reserva de vagas, ao não estar acompa-

nhado por um sistema de assistência estudantil
de fato nas Universidades, acaba não conseguin-
do concluir o estudo, o curso. Então, as cotas pre-
cisam vir acompanhadas deste programas. Foi um
dos pontos em que a gente bateu muito na pro-
posta do governo de Reforma Universitária. Na
primeira versão não tinha nada de assistência es-
tudantil, só a criação de uma loteria e do primei-
ro emprego acadêmico. Depois, na segunda ver-
são, veio a idéia de 5%, que já foi um avanço, por-
que não existe nada, mas ainda é muito pouco.
Estamos brigando para que isso aumente na pró-
xima versão que vai sair da reforma porque é ne-
cessário e fundamental para a implementação de
um programa de ganho nacional de democratiza-
ção do acesso à Universidade. E isso precisa acon-
tecer de diversas formas. Tem a questão do apoio
financeiro aos estudantes através de bolsas e pro-
gramas de apoio e também de uma certa estrutu-
ra na Universidade, que não seja uma estrutura
preconceituosa ou que segregue a Universidade
entre aqueles que precisam ou não, mas através
de políticas para toda a Universidade que acabam,
logicamente, tendo como alvo principal os estu-
dantes que realmente precisam. Acredito que tem

que ser uma políti-
ca ampla, um plano
nacional de assis-
tência estudantil
que leve em conta
essa questões na
instituição, o a-
poio financeiro e
tam b é m  u m a -
t e n d i m ento às
necessidades pe-
dagógicas.

JOÃO FERES -
De novo isto é uma questão de política pública, e
política pública educacional, sobre a qual eu não
me sinto competente para responder.

JOEL RUFINO - Eu conheço a experiência do
Itamarati, quando o Instituto Rio Branco resol-
veu democratizar o ingresso. Primeiro, há mui-
tos anos atrás, reservando cotas para o Norte e
Nordeste. Diplomatas eram sempre do eixo Rio/
São Paulo. Eles fizeram isso e mudou um pouco a
cara do diplomata brasileiro. Esse programa já
existe há alguns anos. E,  recentemente, resolve-
ram favorecer estudantes negros, candidatos ne-
gros à diplomacia, através de um sistemas de bol-
sas para preparação ao vestibular. É um sistema
interessante, acho que é uma coisa que se pode
continuar fazendo, que pode ser boa, pode servir
de modelo. É o seguinte: o Itamarati oferece um
determinado número de bolsas para pessoas que
se candidatam; ainda não é o vestibular, é para se
preparar para o vestibular. Essa bolsa é boa, dá

A questão da assistência
não é uma questão a

mais, ela é determinante,
quase que uma

condição para o sistema
de cotas (GUSTAVO PETTA)
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para pagar professores particulares, comprar li-
vros, se dedicar algumas horas ao estudo sem
estar preocupado com emprego e,  com isso,
começam a ingressar estudantes negros na
diplomacia. Alguns têm obtido sucesso. É um
sistema interessante e poderia ser feito tam-
bém em outras instituições, já que se teme
tanto que o cotista entre despreparado.

MAGALI ALMEIDA - Quando a gente fala de
assistência ainda há uma visão muito preconcei-
tuosa a respeito dessa política pública. Até como
assistente social, gostaria de afirmar que assis-
tência é uma política que está dentro do campo
da seguridade social e que a constituição a coloca
ao lado da saúde, da previdência, etc. Eu diria que
hoje, graças à política de cotas, mais uma vez o
movimento negro aponta para uma crise que é
anterior aplicação da política de cotas, ou seja, a
Uerj não tem uma política de assistência estudan-
til. Independente da implementação da política
de cotas, não fazia parte das suas prioridades a
implementação de uma política que previsse
apoio acadêmico, auxílio financeiro, apoio à saú-
de numa perspectiva integral, ou seja psicológi-
ca, bucal, enfim. Dentro desta questão, os aloja-
mentos, creche,
bandejão. Tudo is-
so faz parte de um
programa de assis-
tência estudantil.
Temos muitas
mães que precisam
de um sistema de
proteção  para as
mulheres e seus fi-
lhos. Eu vejo que a
política de assis-
tência estudantil é
fundamental. Acho
que a Uerj precisa de um programa de assistência
com diferencial mesmo. Se a gente adota cotas é
porque reconhece o racismo e se ele é estrutural,
ele está presente nas relações cotidianas dentro
da Universidade, então eu não posso crer que um
aluno, ao ingressar na Uerj, não vá sofrer discri-
minação. Ele vai sofrer discriminação porque ela
é orientada por critérios morais que estão no cam-
po das idéias, então o nosso aluno pode sofrer
discriminação na Universidade: onde ele registra
isso? Onde ele é acolhido? Precisamos pensar esse
programa a partir do reconhecimento de que o
racismo existe. Então, ele vai ser assistido no sis-
tema de saúde e é discriminado - vários estudos
apontam a presença do racismo institucional na
assistência pública, aí ele quer reivindicar um
atendimento igualitário... Eu vejo que o progra-
ma de assistência estudantil não é nada comum a
todos os alunos, mas tem alunos que sofrem mais
discriminação que outros. É preciso ter claro que

isso acontece, caso contrário, vamos infantilizar
aquele segmento que é socialmente discrimina-
do, ou partir do pressuposto que eles são real-
mente inferiores.

Além do auxílio material acho que a Universi-
dade tem, por exemplo, que estruturar melhor
seus equipamentos. Em determinados cursos, que
são caros, como Medicina, Educação Física, En-
genharia, tem que ter kits para os alunos que são
de escola pública, pobres, se não eles não acom-
panham. Isso exige um montante de verba do Es-
tado. E tem outra coisa: temos poucos professo-
res negros na Universidade, na pós-graduação
nem se fala. Daqui por diante, a gente pode pen-
sar uma política de cotas para equilibrar.

MARINA BARBOSA - O ANDES-SN entende
que a rubrica assistência estudantil deverá ser
reinserida já no orçamento de 2005, objetivando
assegurar material pedagógico, alimentação em
restaurantes universitários, subsídios para trans-
porte, moradia estudantil e, como parte do tra-
balho acadêmico, bolsas de iniciação para todos
os estudantes que atenderem aos requisitos
democraticamente estabelecidos pela insti-
tuição com ampla participação do movimen-

to estudantil ,  na
perspectiva da
u n i v e r s a l i z a ç ã o
desses direitos.

M A N A S S É S
FONTELES - Em
primeiro lugar,
precisamos deixar
de ter políticas pú-
blicas intermiten-
tes. O Brasil tem
uma história de
intermitência que é

muito ruim, começa-se um programa de bolsas
que trabalha quatro, cinco, seis anos, e suspende.
 Troca-se o programa, começa-se novamente. O
que precisamos é de uma política de Estado que
seja contínua, que seja permanente. Acho que a
vitória da UNE de fazer com que as Universidades
públicas  pudessem incluir nos seus orçamentos
de custeio uma parte  para a assistência ao estu-
dante é boa, mas, ao mesmo tempo, perigosa,
porque como essa intermitência também atinge
o financiamento, lá vão os cotistas novamente
sofrer. É preciso vontade política para determi-
nar uma verba permanente. Foi assim que lá fora
eles mudaram, foi assim em Harvard, Yale e Haiti.
Eu quero ver o prêmio Nobel na África, de um
grande matemático, grande físico, médico, e nós
podemos chegar lá, porque todos nós somos
iguais e temos competência do mesmo jeito.

NELSON MACULAN - O MEC e a SESu, em

O ANDES-SN entende que
a rubrica assistência
estudantil deverá ser

reinserida já no orçamento
de 2005 (MARINA BARBOSA)
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especial, estão preocupados com a questão da
permanência dos alunos; entretanto, não pode-
mos, de forma alguma, condicionar a implanta-
ção do acesso ao programa de apoio ao estudante
beneficiário do sistema de reserva de vagas.

Estamos empenhados em ampliar os programas
de apoio aos estudantes; tanto é assim, que o tex-
to do Anteprojeto da Reforma da Educação Supe-
rior traz, no artigo 57, parágrafo único, a
regulação desta questão, definindo que 5% da ver-
ba de custeio, das IFES, devem ser destinados à
assistência estudantil.

Temos, também, desenvolvido Programas, em
parceria com outras Secretarias e outros órgãos
do governo, destinando bolsas de estudos a alu-
nos carentes e/ou para negros-UNIAFRO, Brasil
AFROATITUDE, Conexões dos Saberes.

O ProUni também destina  bolsas para alunos que
estudam, em turno integral, nas instituições privadas.

A denominação desta modalidade de bolsa-au-
xílio tem sido designada como Bolsa-Permanên-
cia, pois visa a custear despesas de transporte,
alimentação, moradia, material didático e, ainda,
fornecer apoio psicológico e pedagógico ao aluno be-
neficiado.

R A Q U E L
VILLARDI - A lei
que institui as co-
tas para as Univer-
sidades estaduais
define que cabe ao
poder público dis-
ponibilizar os re-
cursos necessários
para permanência
do estudante. Isso
significa duas li-
nhas de ação: apoio
para o estudante, ou seja, uma bolsa, e a institui-
ção precisa de um apoio para si. Nós não temos
condições de colocar um computador na casa de
cada estudante, mas a gente precisa ter dentro da
Universidade laboratório de acesso para o estu-
dante fazer seus trabalhos, ir à internet, fazer e
digitar suas pesquisas. Se ele não tem, a institui-
ção tem que disponibilizar. A gente não pode que-
rer que o poder público disponibilize um Atlas de
anatomia humana para cada estudante do Centro
Biomédico, livros que custam mais de mil reais
cada um, mas é nossa obrigação ter esse livro na
biblioteca. A nossa realidade é a de uma Univer-
sidade vertical, urbana, localizada no centro da
cidade, que não tem alojamento, não tem um res-
taurante universitário, não foi planejada para re-
ceber esses alunos. Por isso, eu não tenho o nú-
mero de exemplares suficientes na biblioteca, não
tenho laboratórios de informática para disponi-
bilizar aos estudantes, eu não tenho salas de con-

vivência, salas de estudo, onde os estudantes pu-
dessem estar, e muito menos tenho condições de
atender aqueles estudantes que são do horário
noturno.  Portanto, a Universidade precisa  ser
adaptada para receber esses estudantes. Isso sig-
nifica dinheiro, que não vem. Esse é o lado da ins-
tituição. Agora vejamos o lado do estudante. Ele
entra na escola pública para aprender a ler. O que
essa criança teria que receber obrigatoriamente
do poder público, se ela é uma criança carente? O
livro, o transporte, a merenda e, em alguns casos,
ela receberia até o uniforme. Essa criança recebe
isso durante toda sua formação básica. O Estado
dá passe livre para todos os seus estudantes até o
ensino médio, a gente institui as cotas e esse estu-
dante entra, aí ele não tem o livro, ele não tem a
merenda, não tem o uniforme, ele não tem o trans-
porte. A gente pretende que esse menino fique
aqui como? Nós somos uma Universidade esta-
dual que recebe estudantes de outro município
que pagam passagem intermunicipal para vir para
cá. Nós não temos um alojamento, nós não temos
um restaurante para dar conta desse estudante.
Há necessidade de uma verba para ele, sua sub-
sistência, e há necessidade de um recurso para

que a instituição
disponibilize aqui-
lo de que ele preci-
sa. O problema
com que nos depa-
ramos hoje é que a
Universidade dis-
põe de um contin-
gente de duas mil
bolsas acadêmicas
divididas em cinco
modalidades:iniciação
científica, exten-
são, monitoria, es-

tágio interno complementar e iniciação a
docência, num universo de praticamente 25 mil
estudantes. Isso significa que um a cada 10 mil
estudantes consegue fazer seu curso com uma
bolsa em algum momento da sua trajetória aca-
dêmica. Eu tenho hoje 7 mil estudantes cotistas
na Uerj. Como atendê-los com duas mil bolsas? A
Universidade sempre trabalhou com um número
significativo de alunos carentes, independente do
sistema de cotas. Há determinados cursos onde o
sistema de cotas não fez rigorosamente a menor
diferença porque o perfil do estudante que a gen-
te recebia já era muito próximo ao do aluno do
sistema de cotas. Agora você toma por exemplo
um menino que veio do interior do Espírito San-
to, que veio com a família para o Rio de Janeiro
tentar a vida. Ele fez a quinta série no Espírito
Santo, ele chega aqui faz a sexta série e termina o
ensino médio,mas ele não tem direito às cotas.
Ele tem o mesmo padrão de renda mas não tem

não podemos
condicionar a

implantação do acesso ao
programa de apoio ao
estudante beneficiário

(NELSON MACULAN)
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direito às cotas porque não fez desde a quinta sé-
rie no Rio de Janeiro. Há também o caso do meni-
no que repete, e é  excluído por anos até abando-
nar a escola. Um dia ele decide mudar isso e faz
um  supletivo, ele também não tem direito às co-
tas. A gente tem um contingente significativo de
pessoas tão carentes quanto as que entraram e
continuam entrando. Se não tivermos uma forma
de atender a esse estudante, que já não tece o be-
nefício de uma entrada mais tranqüila pela cota,
ele continua sendo excluído dentro da Universi-
dade porque ele não tem direito, sequer, a pleite-
ar aqueles recursos que estão vindo - ou que de-
veriam estar vindo. Por outro lado, as bolsas que
chegaram têm duração apenas de 12 meses, o res-
to do curso o menino fica descoberto. Isso faz,
por exemplo, com que eu não consiga pagar a
bolsa para o menino que entra quando ingressa.
Como as bolsas foram dadas lá atrás, com a defa-
sagem de um ano, a gente está sempre correndo
atrás do prejuízo. Então, quando ele entra, é obri-
gado a esperar vagar uma bolsa, e ele sabe que
mais à frente passará por um outro período sem
bolsa. Ou a gente aumenta o contingente de bol-
sas acadêmicas para aproveitar esses estudantes
nos espaços acadêmicos, quando ele puder fazer
jus a esse tipo de
bolsa, ou a gente
vai criar um siste-
ma de bolsa social,
que aí é auxílio
mesmo, sem ter
nome de bolsa,
para manutenção
do estudante os
quatro anos. Não
há condição de dar
essa meia ajuda
porque o menino
não deixa de ser
carente no décimo terceiro mês. Nem é justo di-
zer que vai dar uma ajuda por doze meses e de-
pois ele que se vire. Os problemas com os quais a
gente se defronta são complexos, mesmo entre
os estudantes cotistas há os que acham que as bol-
sas devem ser  para os carentes, não apenas para
os cotistas. Mas como as bolsas vêm naquele con-
junto certinho para atender os alunos das cotas,
eu nunca tenho número para atender aos outros.
As bolsas para atendimentos dos cotistas da Uerj
são hoje cerca de 2.380, sendo mil via Faperj, atra-
vés do Programa Jovens Talentos 2, e 1.380 vêm
direto do governo do Estado. As bolsas têm um
descompasso porque vieram em momentos dis-
tintos. As bolsas são todas no mesmo valor,
R$190,00.

RICARDO HENRIQUES - O sistema de cotas
tem a função estratégica de acesso, mas deve ser

complementado com sistema de permanência,
que está associado não só às defasagens educaci-
onais que o passado trouxe para os alunos cotistas
como às defasagens de renda. O apelo da per-
manência tem que compatibilizar o apoio finan-
ceiro e a mudança do sistema de aprendizagem
de todos os atores ali envolvidos. É importante
destacar que na discussão de Reforma Universi-
tária há um artigo específico sobre a mudança na
política de assistência estudantil, incorporando-
a  como uma rotina com dotação orçamentária
previsível para todas as Universidades federais,
portanto dá conta deste aspecto financeiro, com
transporte, alimentação e acesso aos livros. Quan-
to à mudança no sistema de ensino, seria neces-
sário fazer no início do curso um trabalho de tu-
toria para alguns conhecimentos específicos pre-
téritos que poderia ser ministrado tanto por pro-
fessores  quanto pelos próprios colegas. Além dis-
so, é importante um processo de formação para
professores, mobilizando a Universidade para
uma reciclagem, uma formação continuada para
os docentes. Isso ajudaria a não cair em armadi-
lhas retóricas sobre a falsa questão de mérito das
pessoas que entram por cotas.  Também de-
senvolveria práticas motivadoras de uma Uni-

versidade mais
dinâmica.

R O B E R T O
LEHER - Em pri-
meiro lugar, há que
se recuperar um
aparato para a as-
sistência estudan-
til. Até os anos 70
tínhamos, apesar
de todos os proble-
mas, alojamento,
restaurante uni-

versitário. A partir de 1982, com os acordos do
Banco Mundial, reduziram a rubrica de assistên-
cia estudantil até o momento em que FHC tirou a
rubrica do orçamento da União. É importante ob-
servar que nos orçamentos 2003 e 2004 o go-
verno de Lula continua sem dar verba para a as-
sistência, o que mostra a incongruência com me-
didas que ele vêm encaminhando de democrati-
zação de acesso, porque não há como democrati-
zar sem meios de assegurar a permanência do es-
tudante. Isso para ser efetivo e não uma política
de faz de conta.

ADVIR - O ProUni pode se tornar um me-
canismo efetivo para a democratização do
ensino superior no País?

FREI DAVID - Realmente, ele não é o meca-
nismo e sim, um mecanismo. Só no Estado de São

É preciso também haver
um nivelamento maior
do acesso ao conhecimento,

à informática, ao meio
digital (JOEL RUFINO)
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Paulo, 93% das vagas do ensino superior são ofe-
recidas pelas Universidades particulares. Não dá
para esperar o "bolo das vagas publicas crescer"
para dividí-lo. Queremos dividir o bolo atual, real,
com o público atual e juntos empreendermos a
luta pela ampliação da Universidade pública. Por
outro lado não adianta ampliar as vagas das pú-
blicas sem mudanças neste injusto sistema de in-
gresso simbolizado pelo “excludente” vestibular.
O ProUni revela duas sabedorias que muitos não
perceberam: 1) a Constituição Brasileira havia ga-
rantido às Universidades filantrópicas a isenção
de impostos. O MEC, sabiamente, atendendo às
reivindicações do movimento social, criou este
plano transformando estes impostos em bolsas.
Qualquer filantrópica tem o direito de não acei-
tar. Realmente um grupo não aceitou e pode es-
tar continuando a usar de maneira desonesta a
filantropia,cabendo aos órgãos de fiscalização pu-
ní-lo. Existem órgãos ou profissionais do gover-
no para esta tarefa? 2) o MEC foi além: queria “ti-
rar dinheiro do PALOCCI” para investir na educa-
ção e não estava conseguindo. Ampliou o ProUni
para as particulares não filantrópicas. Provou ao
movimento social e à Casa Civil que este método
era benéfico para a
nação e ampliava a
inclusão dos que já
haviam acabado o
ensino médio e es-
tavam sem oportu-
nidade para ingres-
sar nas Universida-
des. Cedendo va-
gas, as Universida-
des particulares
cedem em valor,
quase que o dobro
em impostos, sem
perceber. Foi e é um mecanismo sábio para aju-
dar no processo de inclusão. Em sua trajetória de
aplicação, será necessário fazer reajustes e vamos
lutar para que isto aconteça.

HELEN BARCELOS Acredito que sim. Tam-
bém sou bolsista do ProUni, em Relações Inter-
nacionais. É um curso que não tem em nenhuma
Universidade pública no Rio de Janeiro, a mais
próxima fica em São Paulo. Se não fosse o  ProUni,
não estaria fazendo esse curso, que custa
R$1.500,00. Sou a favor do ProUni por uma sé-
rie de razões. Uma delas é que o ProUni é uma
oportunidade, principalmente para as pessoas do
interior, fazerem o curso universitário, já que as
Universidades estão concentradas na área metro-
politana.

Minha turma tem um poder aquisitivo alto, mas
as pessoas não se ligam nessa coisa de política.
Então elas nem sabem que tem alunos do ProUni
na sala.

GUSTAVO PETTA - O ProUni nasceu já cheio
de poder, cheio de questionamentos, e também
com grande expectativa da população brasileira.
Tem uma pesquisa até que mostra que o ProUni
seria o programa social mais bem avaliado do
governo. Por quê? Porque realmente existe uma
demanda crescente, um caldeirão quase pronto a
explodir de estudantes que fazem o ensino médio
e não têm perspectiva de continuar seus estudos.
Isso é claro e evidente. Há um crescente número
de estudantes  que conseguem se formar no ensi-
no médio e a Universidade ainda tem esse funil
que acaba impedindo que muita gente entre. En-
tão, quando você lança um programa como o
ProUni, ele recebe muito apoio. Mas temos uma
crítica ao ProUni, mesmo sabendo desse atendi-
mento a uma necessidade básica da população
brasileira que é o acesso ao ensino superior.

Nós entendemos que no caso das instituições
que já tinham isenção de impostos e que mesmo
assim não ofereciam bolsas aos estudantes, o
ProUni foi positivo, porque disse que toda Uni-
versidade que tem isenção de impostos e é consi-
derada sem finalidade lucrativa, vai ter que ofe-

recer bolsa para os
estudantes oriun-
dos de escola pú-
blica e estudantes
negros. Muita gen-
te diz: “mas não era
certo acabar com
essa isenção de im-
posto?”. Para aca-
bar com a isenção
de imposto no Bra-
sil, você tem que
enfrentar a Igreja
Católica, Igreja

Presbiteriana, todas as igrejas que têm institui-
ções que não pagam todos os impostos para ofe-
recer educação à população. Então, é uma coisa
meio fora da realidade acabar com todas as isen-
ções de impostos que já existem. O que a gente
criticou é estender essa isenção para instituições
que não tinham isenção, porque a gente acha que
esse recurso deveria ter como prioridade a ex-
pansão da Universidade pública. No entanto, ele
realmente vem atendendo uma quantidade gran-
de de estudantes que chegam à Universidade, mas
precisa estar acompanhado de um plano, que o
governo inclusive já apresentou, de expansão de
vagas da rede pública de ensino.

JOÃO FERES - Acho que tem duas perguntas
embutidas em uma só. O ProUni é, em si, uma
medida que contribui para democratização do
ensino superior no Brasil? Ensino como um todo?
Eu digo que o ProUni funcione como uma manei-
ra de você fazer uma artimanha dentro das con-

sou totalmente a favor
de que se estabeleçam

cotas para ensino público e
para negros nas escolas
particulares (JOÃO FERES)
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tas do Estado, através das quais você dá o perdão
fiscal para as Universidades e consegue que de
alguma maneira os recursos sejam para educa-
ção. Ou seja, através de uma perda de arrecada-
ção no Ministério da Fazenda você consegue cri-
ar um maior incentivo na educação. Eu não sei se
o ideal não seria arrecadar esse dinheiro e inves-
tir nas Universidades públicas. Agora, politica-
mente, sabemos que seria muito mais difícil.

A segunda questão é que sou totalmente a favor
que se estabeleçam cotas para ensino público e
para negros nas escolas particulares, ainda que o
ProUni em si não vá resolver, porque as maiores
Universidades privadas no Brasil não têm quali-
dade. É a Universidade pública forma as elites, as
pessoas que vão ocupar os cargos de maior pres-
tígio. Isso é uma medida que, de fato, tem o im-
pacto um pouco  menor nas questões das desi-
gualdades.

Qual é o limite máximo das ações afirmativas? É
produzir entre os não-brancos os mesmos níveis
de igualdades que existe entre os brancos. A ação
afirmativa tem esse limite. Nesse sentido, o ProUni
contribui de maneira limitada. Todo o problema
é possibilitar a ascensão social através da Universi-
dade. Enfim, o ProUni contribui? Contribui. Mas de
maneira limitada.

JOEL RUFINO
- Todo programa
funciona se tiver
fiscalização. A
principal fiscaliza-
ção deve ser dos
interessados, no
caso o movimento
negro, os partidá-
rios das cotas. Eles
têm que se organi-
zar minimamente
para fiscalizar e cobrar do governo. O Estado só
funciona se for cobrado, se não for cobrado cai na
burocracia, cai na corrupção. É uma forma de cor-
rupção usar dinheiro de isenção fiscal para favo-
recer parentes, pessoas que não precisam de aju-
da financeira, o mesmo que aconteceu com o pro-
grama Fome Zero e Bolsa Família. Como você vai
acabar com isso? Pela fiscalização. Controlar e fis-
calizar a qualidade dos cursos que estão sendo
oferecidos é uma outra ação importante.

MAGALI ALMEIDA - O ProUni é um progra-
ma que tenta ampliar a participação do pobre e
afro-descendente da escola pública ou privada,
mas, na verdade, ele não muda muito a história
da nossa trajetória não. Porque os negros sempre
estudaram na Universidade particular. Como está
sendo implantado, ele é meio falacioso. Primeiro
porque faz com que o governo invista no setor

privado ao invés de ampliar as vagas nas Univer-
sidades públicas. Agora não muda muito a nossa
trajetória porque grande parte da população ne-
gra, quando se forma, é nas Universidades parti-
culares mesmo. Existem estudos que mostram
que, na década de 70, ampliou-se a participação
dos negros no ensino superior, justamente no mo-
mento em que a indústria da educação estava em
efervescência, as Universidades privadas no pe-
ríodo da ditadura. Se você for verificar, no mes-
mo período, as mulheres negras entram na Uni-
versidade muito mais do que as mulheres bran-
cas. Só que a qualidade do ensino das Universida-
des privadas é muito ruim. Sem falar na vida uni-
versitária. Fazer uma Universidade não significa
apenas estar nela dentro de uma sala de aula
porque uma Universidade é muito mais que
ensino: é ensino, pesquisa e extensão.

Eu acho que é perigoso defender esse programa
sem fazer as ressalvas que fiz, porque ele vem jus-
tamente para se opor à política de ação afirmati-
va das Universidades e atende a alguns argumen-
tos que apontam para a política de cotas. Eu te-
nho muito receio quando vejo uma matéria onde
o MEC diz que esses estão contemplados no ensi-
no superior, que foi a última pesquisa que saiu,

mostrando que a
gente já está na
nossa proporção
de 47% no ensino
superior,  o que da-
ria margem para
não mais se discu-
tir a política de co-
tas no ensino supe-
rior público. E no
Brasil há sempre
um jeitinho para
ludibriar a justiça
social. A elite  bra-

sileira é muito egoísta.

MARINA BARBOSA - Como estratégia para
assegurar o acesso universal, o ANDES-SN sus-
tenta a sua posição quanto à necessidade de polí-
ticas estruturais para garantir os direitos sociais.
O eixo da política afirmativa está centrado na ofer-
ta de educação básica de qualidade socialmente
referenciada prioritariamente em territórios em
que a renda é menor e os equipamentos urbanos
e níveis mais débeis. A definição desses territóri-
os não é simples, merecendo estudos adicionais,
por envolver a consideração de muitas variáveis.
A caracterização desses territórios de maior ex-
clusão estrutural é necessária, pois são nestes que
as políticas afirmativas devem ser praticadas
prioritariamente.

As escolas públicas localizadas nessas áreas de
maior concentração da exclusão devem contar

É inequívoco que o
ProUni é uma das medidas
sociais com maior impacto

imediato que já se fez em
políticas educacionais neste
país (RICARDO HENRIQUES)
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com o apoio federal objetivando assegurar maior
jornada escolar, ensino noturno regular e de qua-
lidade e infra-estrutura compatível com a eleva-
da função social dessas escolas. As Universida-
des públicas e os CEFETs devem desenvolver obri-
gatoriamente programas de suporte pedagógico
sistemático a essas escolas e, necessariamente,
garantir acesso diferenciado aos alunos proveni-
entes dessas unidades, conforme definição dos
colegiados competentes.

No gozo da autonomia universitária, as institui-
ções devem buscar estratégias para assegurar
acesso a descendentes dos povos originários, às
comunidades quilombolas e a movimentos soci-
ais do campo, no sentido de fortalecer as inicia-
tivas desses segmentos de ocupação democrá-
tica do território, respeitando o meio ambiente
e a diversidade cultural do povo.

Ao longo de 2005 e 2006, as Universidades de-
vem construir uma alternativa ao processo do
vestibular, considerando, para isso, as metas de
crescimento da oferta da educação superior pú-
blica e gratuita. A meta deve ser a extinção pro-
gressiva do vestibular por meio de avaliações
realizadas pelas instituições de ensino supe-
rior em articula-
ção com as redes
de ensino básico.

M A N A S S É S
FONTELES - Não
tenho dúvidas ne-
nhuma de que o
ProUni foi um dos
programas mais
acertados do go-
verno. Foi muito
combatido pelas
Universidades pú-
blicas, mas é um erro de avaliação dos nossos
amigos da Universidade pública, principalmente
das federais, porque a Universidade pública não
tem capacidade de reagir  com a mesma velocida-
de que o sistema privado reagiria. Tenho alunos
sofrendo com o sistema privado porque não po-
dem terminar, eu vou esperar dez anos para criar
vagas para incluir esse pessoal. Essa geração já
passou, então eu tenho que incluir hoje.  O
ProUni é uma maneira correta, foi o progra-
ma mais bem desenhado do governo.

Nós sabemos que o sistema público do Brasil é
historicamente lento, tanto que o que mais cres-
ceu no país em matrícula foram as estaduais e as
particulares; as federais cresceram muito pouco
pelo tempo que estão operando, as estaduais são
muito mais recentes. A interiorização foi respon-
sabilidade das estaduais, a expansão das matrí-
culas foram sobretudo as particulares que fize-
ram e nessa expansão das matrículas existe uma
grande quantidade de gente excluída pelo dinhei-

ro, pelos recursos, ou pela etnia. O ProUni é um
grande programa. Acho que ele não deve durar
também, deve ter uma vida limitada e depois que
se aproveite tudo isso que foi desenvolvido
para dar oportunidade para que essas pesso-
as façam também a pós-graduação. Acho que
o ciclo tem de ser completo, da creche a pós-
graduação.

NELSON MACULAN - A SESu está empenha-
da em inverter o quadro da educação superior no
Brasil, onde, hoje, do total de alunos matricula-
dos nas IES do país, 71% estão em instituições
privadas  e, apenas, 29% deles se encontram nas
instituições públicas federais, estaduais e muni-
cipais.

As ações do Ministério da Educação para a am-
pliação do acesso ao ensino superior irão gerar,
até 2008, cerca de 760 mil novas vagas, incluin-
do o Programa Universidade para Todos
(ProUni), a criação de três novas Universida-
des e a expansão de 31 campi federais,  em
todo o país.

O ProUni  não é  o único mecanismo que estamos
criando para a democratização do ensino superi-

or no país;  a ele
somamos o FIES,
o P.L. 3627/04, o
Anteprojeto da
Reforma Univer-
sitária  e a Expan-
são das IFES -
medidas estas que
contribuem para
a democratização
e, portanto, a in-
clusão no ensino
superior.

RAQUEL VILLARDI - É uma pena que o go-
verno federal tenha optado pela utilização das
vagas ociosas das instituições privadas em detri-
mento do investimento massivo no alargamento
de sua rede de instituições públicas. Mesmo na-
queles espaços onde vemos iniciativas de criar
novas Universidades, fala-se muito pouco das
melhores formas de aplicação dos recursos pú-
blicos, na medida em que ele  não aproveita as
instituições e a infraestrutura já disponíveis, o seu
parque de formação superior. Ele poderia ser
muito mais bem aproveitado. Nós mesmos pode-
ríamos ter pelo menos um cinco cursos diferen-
tes a mais. A gente já tem competência instalada
para isso mas não abre por falta de recurso. Nesse
sentido, como a gente sabe que todos os indica-
dores apontam para uma formação de maior ex-
celência nas instituições públicas do que nas pri-
vadas, me parece que essa alternativa tenha sido,
pelo menos parcialmente, equivocada. Eu reco-
nheço que é uma alternativa mais rápida porque

simplesmente alargar a
oferta de vagas do ensino

superior não é suficiente para
enfrentar o problema da

formação dos milhões de
jovens (RAQUEL VILLARDI)
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as vagas já estão aí, os cursos já existem. Ela é
uma alternativa de aplicação mais rápida e por-
tanto de resultado mais rápido, mas ela jamais
poderia ter sido implementada sem uma contra-
partida de investimento no alargamento das ins-
tituições públicas, de tal maneira que essas vagas
fossem migrando das instituições privadas para
as públicas automaticamente. Vejo ainda algo que
me preocupa muitíssimo, que são as vagas ocio-
sas. Elas são uma sinalização de que a nossa esco-
la básica vai muito mal, como aliás todos os de-
mais indicadores também já haviam apontado.
Portanto, simplesmente alargar a oferta de vagas
do ensino superior não é suficiente para enfren-
tar o problema da formação dos milhões de jo-
vens desse país. Ou a gente vai fazer política séria
que efetivamente responda às necessidades da po-
pulação e contribua para o enfrentamento das
desigualdades sociais, ou a gente vai ficar o tem-
po inteiro fingindo que está fazendo política. Es-
tabelecemos um ponto de corte de 45% e as vagas
sobram.

RICARDO HENRIQUES - Sim, de forma
categórica. É inequívoco que o ProUni é uma
das medidas sociais com maior impacto ime-
diato que já se fez
em políticas edu-
cacionais neste
país.  O que este
programa faz é
disciplinar um
processo de in-
centivos fiscais
que se dava às
U n i v e r s i d a d e s
privadas, permi-
tindo, diante de
um quadro insti-
tucional remeti-
do à lei de filantropia,  que se assegure que
estas instituições privadas cumpram de for-
ma real e mensurável a contrapartida dos in-
centivos que eles recebem. A criação do
ProUni pelo Ministro Tarso Genro permite que
as Universidades privadas ofereçam política
pública, social, com reserva de vagas para alu-
nos de escola pública de baixa renda que pas-
saram por um processo seletivo de mérito
como o Enem. Talvez seja uma das maiores
políticas inclusivas que nós geramos nos últi-
mos anos. Em torno de 110 mil alunos entra-
ram ano passado, dos quais 36 mil são negros.
Não se pode criar uma falsa polêmica sobre o
conteúdo público destes recursos e incenti-
vos fiscais. Eles não podem ser pensados como
um fundo público que pudesse ser alocado em
outra Universidade.  A taxa de aprendizagem
escolar das instituições privadas que aplica-
ram o ProUni, passado um semestre de avali-

ação, já aumentou, porque a média de desem-
penho dos alunos que entraram pelo progra-
ma é maior do que a média dos outros.

ROBERTO LEHER - O ProUni é uma enor-
me fraude. Este programa foi criado como uma
modalidade de parceria do setor público com
o setor privado. Isso a partir de um pressu-
posto que o Ministério da Fazenda já traba-
lhava de que a Universidade privada é mais
eficiente e portanto é melhor colocar dinhei-
ro lá do que nas públicas. O Ministério fez um
esboço do projeto onde, em troca de impos-
tos e contribuições, as Universidades cederi-
am uma fração de suas vagas. A fração inicial
seria de 25%, aí os empresários resmungaram
no Congresso e deram umas duas ou três en-
trevistas na Veja dizendo que o projeto tinha
problemas. O governo decidiu, então, através
de medida provisória pelo percentual de 10%
de bolsas integrais. No parlamento, o que era
10% virou 4.25%. Qual é a fraude do progra-
ma? Nós temos hoje no Brasil  aproximada-
mente 1650 instituições de ensino superior
privadas, das quais 1300 são empresariais,
portanto pagam impostos e contribuições.

Um estudo do
MEC mostra que
a quantidade de
recurso que uma
instituição dessas
tem que alocar na
forma de impos-
tos diz respeito a
25% da sua recei-
ta.  As fi lantrópi-
cas e as comuni-
tárias de fato já ti-
nham isenções
permitidas pela

constituição. O caso aqui seria regularizar a
filantropia de maneira dura e restringir mui-
to as suas condições, mas o que se viu foi uma
liberalização. As intituições privadas têm
mobilizado em média R$18 bilhões por ano.
A arrecadação do Estado gira em torno de R$
2 bilhões, porque temos que considerar que
nem todas são empresariais e repassam 25%,
existem as comunitárias que contribuem com
10%. Esse dinheiro é para criar não mais que
100 mil vagas. Os Reitores das Universidades
federais fizeram uma proposta em 2003 di-
zendo que com R$1 bilhão se poderia criar
imediatamente 300 mil novas vagas nos cur-
sos noturnos. Se tivesse em jogo a quantia mo-
vimentada pelo ProUni, poderíamos criar,
num prazo de dois ou três anos, um milhão de
vagas nas Universidades públicas.  Não é só
uma diferença abissal em relação ao número
de vagas públicas e privadas, 1 milhão de um

O ProUni é uma enorme
fraude. (ROBERTO LEHER)
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lado e 100 mil do outro. Essas 100 mil vagas
nem sequer são vagas de verdade. O primeiro
artigo do ProUni permite que uma instituição
privada ofereça um curso seqüencial. Eu per-
gunto que política de esquerda é essa que pres-
supõe que os pobres tenham educação de po-
bre. O curso seqüencial não deveria nem dar
diploma e sim certificado.  Como você vai
diplomar alguém que fez 7 ou 8 disciplinas? É
óbvio que isso é demagogia para iludir os mais
pobres. O governo resolveu fazer uma grande
negociata com o setor privado isentando-o  de
impostos e contribuições, fazendo uma belís-
sima e comovente propaganda. O ProUni além
de existir em cursos de menor prestígio, podem ser
cursos de curta duração.

ADVIR  - Qual é sua opinião sobre a se-
gunda versão da proposta de Reforma Uni-
versitária do governo federal? Particular-
mente, o que opina sobre a decisão de ofe-
recer um prazo de dez anos para a implan-
tação de cotas nas IFES?

FREI DAVID - A
questão da inclu-
são do negro e do
pobre está ideolo-
gicamente forte no
texto desta versão
entregue a LULA.
Só não está prático.
Os "10 anos" reve-
lam isto. O MEC
funcionou como
catalisador das vá-
rias pressões de to-
dos os setores. As
IFES, que tem pouca reflexão sobre a importân-
cia da inclusão dos pobres e negros, pressiona-
ram muito o MEC e conseguiram este texto como
resultado. O movimento social já tem outras es-
tratégias traçadas e temos a certeza da vitória em
nosso objetivo.

GUSTAVO PETTA - Alguns avanços signifi-
cativos estão apresentados nesta proposta, prin-
cipalmente no que diz respeito ao financiamento,
à autonomia e à democracia nas instituições pú-
blicas. Também há a garantia da vinculação dos
75% que garante autonomia administrativa e fi-
nanceira, o que poderá, depois, transformar-se
de fato em autonomia pedagógica e científica nas
instituições federais. O financiamento  subvincula
as verbas dirigidas para a educação 75% além da
retirada da folha de pagamento dos inativos das
verbas que já eram destinadas à educação. Alguns
mecanismos de maior controle sobre o ensino

privado, um limite ao capital estrangeiro onde
não existia. Acreditamos que o governo, nes-
ta segunda versão, ficou mais tímido em rela-
ção ao ensino privado.

Nós fizemos uma crítica ao governo em relação
à mudança no prazo para implementação das co-
tas. A resposta que o governo nos deu diz que isso
não mudaria porque já existe um Projeto de Lei
próprio no Congresso Nacional que prevê a
implementação imediata ou, no mínimo, em qua-
tro anos, do sistema de cotas. Agora, é contradi-
tório. Como você tem um projeto que fala uma
coisa e outro que fala outra? Nós tivemos uma
visão crítica com relação a esta mudança e este
prazo maior. Um prazo, por exemplo, de quatro
anos para se chegar aos 50% de todos os alu-
nos seria um prazo razoável. A gente deveria,
nesse caso, ter uma atenção maior em relação ao
projeto de lei que está sendo discutido no Con-
gresso Nacional.

HELEN BARCELOS - Dez anos é um prazo
muito longo. Porque o povo negro já esperou tem-
po demais para isso. A Universidade não precisa
de tanto tempo para se adequar e  receber a gen-

te. Essa adaptação
acontece quando a
gente entra, quan-
do a gente está lá
dentro. Deixa en-
trar que a gente vê
como é que vai fi-
car. O primeiro
passo é entrar, de-
pois a gente vai
resolvendo as
coisas menores.
Acho que o argu-
mento de que pri-

meiro tem que estruturar a Universidade e de-
pois abrir aos alunos é para ganhar mais tem-
po do que realmente ter interesse em receber
o aluno.

JOÃO FERES - Sobre a Reforma Universitária
destaco o aspecto da reserva de vagas. Acho que
o governo está fazendo política no sentido de
aprová-la. Esta reforma tem vários pontos, um
dos negociáveis é a reserva de vagas para es-
cola pública, principalmente para negros. Eles
sabem que isso é uma questão que encontra
reação, rejeição dos políticos,  deputados e
senadores.

JOEL RUFINO - Eu não sei opinar exatamente
sobre a proposta em si, mas essas propostas que
jogam para o futuro, que adiam, transferem, ge-
ralmente são para não fazer. Quando se está de-
terminado a fazer, se faz prontamente. Dez anos é

A questão da inclusão
do negro e do pobre está

ideologicamente forte
no texto desta versão
entregue a LULA

(FREI DAVID)
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a metade de uma geração. Provavelmente, o go-
verno começou a enfrentar dificuldades na opi-
nião pública.

MAGALI ALMEIDA - A mídia noticiou bas-
tante o fato da reforma ter retirado a palavra “ne-
gros” das escolas públicas, o que foi um retroces-
so. Mas como a luta está apenas começando e a
juventude vai acordar para a necessidade de um
Brasil mais democrático, plural e justo, vejo que
isso é só o início de uma grande luta. Ainda temos
um longo caminho a percorrer. Estamos organi-
zando uma grande Marcha chamada “Zumbi mais
dez”, onde esperamos botar bastante gente na rua
para mostrar que não queremos mais dez anos e
que, diante de tanta violência e falta de política
pública para juventude, é inconcebível a gente,
como intelectual, defender a prorrogação de uma
política de igualdade para daqui a dez anos. Espe-
ro que os intelectuais brasileiros das Universida-
des públicas reflitam sobre essa medida e que a
gente rompa com a couraça que é fruto de uma
concepção extremamente escravocrata. Diria
que o negro ainda está nesta posição não só por-
que vivemos mais de 300 anos de escravidão,
mas também porque reproduzimos cotidianamen-
te essa relação es-
cravocrata.

MARINA BAR-
BOSA -  No mesmo
dia em que a área
econômica anun-
ciou o maior supe-
rávit primário da
história, equiva-
lente a 7,26% do
PIB, o MEC apre-
sentou por vídeo-
conferência a nova
versão do Anteprojeto que “Estabelece Normas
Gerais da Educação Superior” sem a previsão de
novos recursos para as instituições públicas de
ensino.

Confirmando as análises anteriores do ANDES-
SN, após fazer alguma pressão, o setor privado
levou todas. As suas mantenedoras estão inteira-
mente livres de regulamentação. Na nova versão
do texto, foram excluídas a criação dos conse-
lhos administrativos e a necessidade de eleição
direta de dirigentes das Universidades e dos cen-
tros universitários particulares. As condições
para a criação e transformação de IES privadas
em Universidades continuam generosas. Se a ins-
tituição optar por ser Universidade especializada
(ou tecnológica), a conquista do status de Uni-
versidade será banal. Embora preveja 25% ou 12%
de doutores, conforme o caso (Universidade ou
Universidade especializada), o prazo para cum-
prir essa meta é amplo o suficiente para alcançar a

meta sem investimentos bruscos: oito anos.
O repasse de verbas públicas para as institui-

ções privadas comunitárias está previsto de modo
completamente aberto (Art. 14). Cumpre regis-
trar que as instituições comunitárias podem ser
confessionais ou filantrópicas. Os empresários
que apostaram nos centros universitários tam-
bém têm motivos para comemorar. Já que é
proposto que essas exót icas  inst i tuições  se-
jam institucionalizadas de modo definitivo
com amplas prerrogativas de autonomia.

A nova versão foi mais cuidadosa ao associar o
fazer acadêmico ao mercado. O texto é mais sutil,
evitando uma associação mecânica e linear dos
fins da Universidade ao mercado e ao entorno lo-
cal. Contudo, um exame mais de perto revela
enormes retrocessos. As reivindicações do AN-
DES-SN, no que se refere ao financiamento, foram
completamente desconsideradas. A rigor, o finan-
ciamento das IFES encolheu em relação à versão
anterior de dezembro de 2004. As instituições
públicas federais sem um novo padrão de financi-
amento terão de fazer milagre para multiplicação
das vagas. Nesse contexto, insere-se a regulamen-
tação da EAD e o retorno triunfal das fundações
de apoio privadas.

A ausência de um
novo padrão de fi-
nanciamento para
as instituições de
ensino superior
públicas é determi-
nada pela política
econômica que li-
mita gastos soci-
ais e revela a
d e s c o n s i d e r a ç ã o
do MEC a propos-
tas vindas de dife-
rentes entidades

em relação à sustentação das IFES.
O Anteprojeto estabelece, ainda, que o Poder

Executivo encaminhará em dois anos projeto de
lei instituindo novo plano de carreira do magisté-
rio superior das instituições federais de educa-
ção superior. Mas a nova carreira pode ser por
instituição, algo explicitamente admitido no
Anteprojeto. O único ponto comum previsto
para as carreiras específicas diz respeito tão-
somente ao piso salarial.

O ANDES-SN não medirá esforços para a cons-
trução de amplas frentes unitárias e combativas,
que resistam ao cerco que se fecha contra a edu-
cação pública. Neste contexto, as lutas são
insubstituíveis.

MANASSÉS FONTELES - Acho que a propos-
ta melhorou, algumas coisas não melhoram e nós
vamos ter que trabalhar mais. O CRUB discutiu e
vai participar intensamente disso. A proposta

essas propostas que jogam
para o futuro, que adiam,
transferem, geralmente

são para não fazer.
(JOEL RUFINO)
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melhorou porque tinha muita bagagem política
dentro dela: política sindical, política corporativa,
terminava não ajudando ninguém, era interesse
de cada corporação. Isso foi tirado e foi permiti-
do que cada Universidade decidisse; nesse ponto
melhorou. Melhorou também a intervenção mui-
to grande que se estava fazendo no sistema parti-
cular, porque você tem o seu estabelecimento de
ensino e não tem direito nem de administrá-lo,
em essência o primeiro projeto levava a isso. E
levava a isso de uma maneira completamente
discriminatória, não importava se você era  PUC,
Mackenzie ou o Metodista, que são organizações
sérias e têm um programa de inclusão muito gran-
de. Agora eles tiraram essa intervenção e eu acho
que ela melhorou, mas ainda precisa ser traba-
lhada. Temos muito que discutir. O CRUB vai fa-
zer parte do pequeno grupo que vai trabalhar nes-
sa fase final e acredito que, a partir desse docu-
mento, que está melhor escrito, as inconstitucio-
nalidades foram retiradas - havia muitas. Um ju-
rista famoso, Marcelo Borges, chegou a dizer que
tinham mais de 40 inconstitucionalidades no pri-
meiro projeto, então não houve um cuidado do
ponto de vista jurídico. Isso melhorou. Porém,
ainda está muito
longo, são 72 arti-
gos. Vamos compa-
rar com a LDB. A
LDB foi muito mais
eficiente, atingindo
muito mais objeti-
vos com muito me-
nos artigos.

Acho que foi um
avanço preservar a
autonomia e con-
ceder o prazo de
dez anos. Permi-
tiu-se que, em aproximadamente dez anos, que
eu não acho um prazo muito longo, porque possi-
bilita que se alcance os diversas regiões do Brasil,
existem mais de duas mil instituições universitá-
rias. Veja bem, ele não está dizendo que vai fazer
só no décimo ano; é “até”. A tendência disso é
fazer uma massa crítica que comece a empurrar
na direção mais favorável.

Não tenho dúvidas quanto a possibilidade de
parcerias entre público e privado no ensino su-
perior e o melhor exemplo disso é o ProUni. Um
aluno do ProUni pode estar hoje no curso de Di-
reito do Mackenzie e é muito difícil entrar nesse
curso,   um dos três melhores do país.

NELSON MACULAN  -  O Anteprojeto de
Reforma da Educação Superior é a constitui-
ção de um marco regulatório do Sistema Fe-
deral de ensino e visa a impedir a mercanti-
lização da educação.

O Anteprojeto torna a Universidade uma enti-

dade mais republicana, reafirmando-a como es-
paço público e plural de produção de conheci-
mento e saberes, de diálogo e interação com a
sociedade civil.

No que se refere ao prazo de introdução do sis-
tema de reserva de vagas, nas instituições de edu-
cação superior, a própria definição da política de
ação afirmativa define seu caráter temporário.

O P.L. 3627/04 também estipula o prazo de dez
anos para revisão do sistema a ser implantado. O
prazo de dez anos não é para a implantação da
reserva de vagas, mas sim, o prazo necessário para
que as IFES cumpram o atendimento à propor-
ção objetivada de pelo menos 50% do total de es-
tudantes matriculados, em todos os turnos e em
todos os cursos de graduação, constituídos inte-
gralmente por alunos  egressos do ensino médio
público, respeitada a proporção regional de seg-
mentos sociais e étnico-raciais, historicamente
discriminados.

Assim, para o cumprimento deste crono-
grama, as Universidades terão que, já no pró-
ximo ano, iniciar os seus programas de ação afir-
mativa.

R A Q U E L
VILLARDI - A se-
gunda versão de
Reforma Universi-
tária é significati-
vamente mais con-
servadora do que a
primeira, infeliz-
mente. A minha
posição pessoal é
de que as políticas
afirmativas são ab-
solutamente ne-
cessárias porque,

em primeiro lugar, acredito na perspectiva de
ascensão social pelo caminho da educação; em
segundo lugar porque eu reconheço que a educa-
ção pública que se oferece nesse país é desigual,
ela não tem a mesma qualidade para todos; e em
terceiro lugar porque você não pode fazer com
que as pessoas entrem numa competição como
iguais se você reconhece num momento anterior
a questão da desigualdade. Entendo que o acesso
à educação superior é fundamental para que a
gente tenha condição de buscar as possibilidades
de renda da população brasileira e de uma forma-
ção mais abrangente. Todos nós sabemos as cor-
relações que existem entre trabalho e renda. Di-
ante disso,  uma Reforma Universitária que se li-
mita a reproduzir aquilo que as leis todas que a
gente têm já dizem não serve para nada. Ela não
muda a cara do ensino superior  desse país. Essa é
uma reforma que só atende às elites. É esse nosso
projeto de nação? Daqui a 4 anos qual vai ser a
política educacional do país, você sabe? Chutar o

Marcelo Borges chegou a
dizer que tinham mais de 40

inconstitucionalidades
no primeiro projeto

(MANASSÉS FONTELLES)
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prazo para dez anos significa não fazê-lo. Deixar
isso para 2015, no meu entendimento, é a mesma
coisa de ter abdicado de implementar política afir-
mativa. A Uerj tem o maior percentual de cotistas
de todo país. A Uneb foi a precursora e tem hoje
cerca de 4 mil estudantes, é pouco mais da meta-
de do que a gente tem. Temos 7 mil. Em seis me-
ses teremos 10 mil. Todo mundo fala maravilhas
do modelo da UNB, que é realmente muito inte-
ressante, mas o quantitativo de vagas é ínfimo,
até o início do ano, eles tinham cerca de 300 cotis-
tas. A única instituição que está próxima da Uerj
é a Uneb, e mesmo assim muitos mil abaixo. Nós
estamos no centro da cena, temos obrigação de
fazer dar certo. E quando eu digo “nós”, estou fa-
lando “nós” como instituição. São os estudantes
que têm que ter um empenho,  saber que vão  li-
dar com a diversidade e que não podem desistir.
São os docentes que tem que perceber que é ne-
cessário um novo olhar sobre esses alunos e per-
ceber seu papel social na formação desse aluno.
Somos nós da administração que temos de dizer
incansavelmente que não estamos recebendo os
recursos para esse fim. Porque a Assembléia
Legislativa aprovou para ano passado R$ 8 mi-
lhões e 750 mil. Desses R$ 8milhões e 750 mil
Reais recebemos pouco mais que R$1 milhão, 1.44
milhões. Aprovou para este ano R$12 milhões e
meio, e tudo que a gente consegue receber são
1380 bolsas de R$190,00 por mês. A gente não
recebe nada, além disso. Então o governo não e-
xecutou o orçamento no ano passado e não vai
executar esse ano. A governadora, no início do
ano, instituiu o passe livre para os estudantes de
ensino médio das instituições federais e não deu
o passe livre para os estudantes das Universida-
des estaduais; estudantes dela. É disso que estou
falando: nós temos uma luta conjunta. E temos obri-
gação de fazer dar certo.

RICARDO HENRIQUES - O anteprojeto faz
uma inovação que enfrenta um dos nós estratégi-
cos de uma política de acesso e permanência na
Universidade pública, que é colocar como meta
um processo de convergência entre todos os tur-
nos e todos os cursos para os alunos egressos de
escolas públicas com destaque para o recorte ét-
nico-racial. Ao promover esta convergência, o
anteprojeto respeita a autonomia universitária e
uma sinalização normativa que afirma que a dívi-
da histórica educacional tem que se traduzir de
forma diferenciada em todos os cursos e portan-
to não se justifica discriminação entre cursos. O
anteprojeto é, então, um avanço do ponto de vis-
ta da construção de uma agenda educacional do país.

ROBERTO LEHER -  Continua o problema,
porque não há uma articulação entre o acesso e a
recuperação do ensino médio. Essa proposta tem
um ponto positivo que é a autonomia das institui-
ções de discutir a melhor forma de adotar as co-
tas. Porém, o prazo de dez anos não é correto,
porque precisamos de políticas para o Brasil de
hoje. Não dá para fazer os pobres, negros, estudan-
tes da periferia e de cursos populares esperarem mais
uma geração. Não dá para esperar. O projeto não
enfrenta a questão central e demonstra um pro-
fundo descompromisso com a mudança da estru-
tura social, que o governo tinha a responsabilida-
de de fazer, ainda que fosse de maneira molecular
e tímida. Um exemplo é o sistema de pontuação
da Unicamp para estudantes de escolas públicas
que é um meio mais democrático do que as cotas.
Poderia até ser mais ousado se tivesse articula-
ção ou convênios com escolas e pré-vestibulares
carentes e populares.
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No final de outubro de 2004 a Uerj, através do
Laboratório de Políticas Públicas - LPP,

realizava o seminário Dois anos de políticas de
cotas: balanços e perspectivas.

A primeira universidade do país a adotar as
cotas como política de ação afirmativa parava
para avaliar os resultados de um complexo
programa de acesso e ampliar o debate que
colocou a Universidade do Estado no foco de
uma grande polêmica nacional. Era também a
oportunidade para refletir  a democratização
do acesso e a permanência nas universidades
brasileiras em conjunto com especialistas,
movimentos organizados, reitores, corpo

docente e discente.
Nas palavras de Pablo Gentilli, coordenador
do programa Políticas da Cor na Educação
Brasileira, o seminário não desejava ser a

palavra final no assunto, mas “um alerta para
a necessidade dos processos de avaliação”.
Gentilli também ressaltou a importância de

registrar a memória destas políticas e
interligar as experiências, aproveitando os

diferentes acúmulos de discussão.

Osegundo
passo:avaliar
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Ivete Alves
do Sacramento
Reitora da Universidade

do Estado da Bahia

A Deus toda honra, toda glória e louvor por
estarmos vivos e vivendo este momento his-
tórico. Muita satisfação e uma emoção enor-
me. Uma emoção que diz de uma etapa, de
uma vitória e de uma luta que nós estamos
ganhando. Luta essa que é fruto de outras  lutas e
que hoje nós somos atores da nova etapa.

 Eu quero começar esta intervenção lendo
uma carta que eu recebi um dia após ser anun-
ciada na televisão a adoção das cotas para
afro-descendentes oriundos de escolas públi-
cas sediadas no Estado da Bahia pela Univer-
sidade da Bahia.  Eu queria pedir atenção. Vou
ler uma carta simples manuscrita e ela tem
um autor, porém é anônima.

“Salvador, 23 de julho de 2002. Distinta
crioula, (com distinta entre aspas). Achei ri-
dícula a sua pretensiosa aparição na BATV
esta manhã enfocando os 40% de vagas para
os negros. Vá te catar, mulher! Se eles esva-
ziam as salas de aula e lotam as cadeias é por
instintos e maldades, típicos da raça negra,
que não tem educação e princípios e nem
querem ser gente. Invés desta idiota ques-
tão, por que não criar mais bibliotecas, pos-
tos policiais e trabalho? Quem sabe não está
aí a questão? Negro só gosta de pagode, de-
vassidão, músicas idiotas, mexer a bundinha,
violência, falta de modos e perversidades,
pode crer. No meio de uns, tem um até que se
salva, que seja digno de ser chamado de gen-
te. O resto é só confusão. Deus me livre. Vocês
é que andam e viram e ficam mexendo na fe-
rida, que nunca vai ter cura, afinal, essa man-
cha já está encruada entre nós. Tomara que
estes 40% não passem e mostrem a vocês que
não é culpa dos brancos e sim da burrice
deles, afinal, ser gente é privilégio de pou-
cos, não é para todo mundo. Que eles se
esforcem, se eduquem, se limpem e aí se-
rão bem-vindos com outros olhos. Assi-
nado Heitor”.

Chocaram-se? Essa foi uma das cartas que
eu recebi neste período. Nós tivemos cora-
gem, através do conselho universitário da
Uneb de implantar as cotas de 40% para  afro-
descendentes que tivessem estudado nos úl-
timos 3 anos em escolas públicas sediadas no
Estado da Bahia. Por que eu trouxe esta carta
hoje aqui no dia que se comemoram dois anos
da implantação das cotas aqui na Uerj? Por-

que eu quero passar também a responsabili-
dade da manutenção das cotas para todos
vocês que estão nesta luta. Nós estamos fa-
zendo a nossa parte porque cada brasileiro
deveria fazer a sua parte em direção à igual-
dade racial e à igualdade de oportunidades
para todos. Quero falar um pouco como pri-
meira Reitora negra do Brasil, militante do
movimento negro que, assim como vocês,
com esforço próprio, chegou ao topo da edu-
cação no Estado. O mais difícil não é chegar, é
manter-se. E manter-se com qualidade e com
dignidade. Todos chegaram. Temos essa vitó-
ria e temos esse auditório como sonhamos ter:
diversificado. Não aquele auditório que nós
estamos acostumados a ter nos dias das for-
maturas, mas um auditório que tem dois anos
com a esperança de chegarmos à formatura
com os mesmos 40%, 50% que entraram. A
primeira batalha nós já ganhamos, que foi
mostrar ao Brasil e ao mundo que é possível
trazer  para a universidade os excluídos, aque-
les que nasceram não para ter essa visão
(aponta a carta que leu), porque essa visão é
de quem nasceu com 100% de oportunidades,
essa é a visão de que o negro tem que perma-
necer neste patamar, porque para eles o futu-
ro era este, mas para nós não. Para nós, que
entendemos que a oportunidade é para todos,
independente da origem, da raça, estamos
aqui para lutar, numa luta que não começou
hoje e agora.

Vocês que entraram orgulhosamente por
mérito, pelas cotas, têm o dever de dar res-
postas para que esta carta não se torne reali-
dade. Os 40% que não vão passar, não são in-
teligentes. Mostrar que na Uneb e aqui na Uerj
isto não é verdade. Os nossos números têm
demonstrado um resultado totalmente in-
verso. Primeiro, eu credito à ignorância, à
falta de conhecimento da história do Bra-
sil, muitas e muitas das bobagens que temos
ouvidos de pessoas “esclarecidas”. Esclarecidas
entre aspas, porque nunca se debruçaram sobre a
realidade sócio-econômico-racial brasileira. Nós
tivemos coragem - digo nós da Uerj e da Uneb - de
expor a universidade pública estadual ao crivo da
sociedade. Nós temos a responsabilidade de dar
uma resposta positiva, tanto corpo docente quan-
to discente. Mas aí me perguntam se isso não é
responsabilidade do Estado: “aqui não é estadu-
al”? “Não seria o Reitor e o governo os responsá-
veis em prover meios para a gente sobrevi-
ver”? Também. Mas o nosso sucesso depende
da continuidade e da oportunidade para ou-
tros; é uma responsabilidade social e não só
governamental; é dever de todos.

Fiz o maior sacrifício para vir de Salvador
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até aqui. Peguei o avião, precisei vir dopada. Mas
era um momento ímpar, porque eu estaria com
os meus iguais, com aqueles que acreditam num
mundo melhor e que,  a partir deste passo, ou-
tros virão. O acesso não é tudo, é uma das muitas
lutas. Abrir a porta para uma universidade pú-
blica não é tudo, se essa universidade não tiver
qualidade para se manter e exercer plenamente
sua autonomia; o que não existe sem autonomia
de gestão e sem autonomia financeira. Não basta
abrir a porta se o estudante não tiver condições
para permanecer - porque não só aqueles que
entram pelas cotas têm dificuldades econômi-
cas para se manter. É a maior parte dos estudan-
tes de escolas públicas, principalmente na nossa
universidade, da Bahia, que está no interior, em
cidades pequenas, onde o estudante não teria
nenhuma outra oportunidade se não fosse aque-
la universidade pública. A responsabilidade não
é só governamental. Cada um de nós, sobretudo
os docentes, tem uma responsabilidade. O nosso
olhar tem que ser diferenciado, bem como a nos-
sa dedicação. Mas aí vem aquela questão de que
o estudante da escola pública não tem condições
de acompanhar o curso. Não é isso que nós
estamos verificando nos resultados da Uneb. Os
resultados da Uneb são equivalentes. Há alguns
casos até que o estudante cotista é o melhor da
turma (aplausos). “Mas o estudante que entrou
pelas cotas vai ser tão pressionado que vai aban-
donar o curso”, dizem alguns. Não é isso que
estamos verificando na Uneb. A evasão do cotista
é menor em relação ao estudante que entrou pelo
sistema tradicional. Vem também a outra idéia
de que haverá racismo e um apartheid dentro
da universidade. Não é isso também que estamos
verificando na universidade. Nós estamos colo-
cando o debate da igualdade racial. Todas as idéi-
as e fantasias que existiam antes da Uneb e da
Uerj implementarem as cotas foram por água
abaixo. Todas as fantasias de que o mérito seria
o principal elemento para entrar na universida-
de. Que mérito? Vocês já repararam que antes os
vestibulares eram planejados e organizados pra
estudantes oriundos de cursinhos particulares?
Por isso, a Uneb, antes das cotas, começou a dis-
cutir a organização do vestibular com base nas
habilidades do ensino médio e não nas habilida-
des daqueles que teriam mérito de ter nascido
em berço de ouro.

Hoje temos uma ministra negra cuidando
exclusivamente desta questão. É uma vitó-
ria e nós temos responsabilidade para com
esta ministra, porque ninguém, por melhor
que seja, trabalha sozinho e sem apoio.

Quero demonstrar uma preocupação que tive
hoje pela manhã, quando eu e o Professor Nival
participamos de uma reunião do Crub, o Conse-

lho de Reitores das Universidades Brasileiras.
Esse Conselho antes era composto, na sua

maioria, por universidades federais e estadu-
ais. Hoje, as universidades estaduais são mino-
ria. O ministro Tarso Genro, que eu apóio pela
coragem de incentivar as medidas afirmativas,
estava lá e, na sua fala, reafirmou seu empenho
em concretizar as cotas e a permanência nas
universidades brasileiras. Depois, numa segun-
da discussão com o secretário da SESu, um Rei-
tor de uma universidade privada disse conside-
rar um absurdo abrir as portas das universida-
des privadas aos estudantes carentes, afro-des-
cendentes e índios. São duas questões diferen-
ciadas. Nós, que temos consciência da falta de
acesso e de condições, não podemos ser contra
o ProUni. A discussão para que a universidade
pública possa exercer o seu trabalho é outra
coisa e nós estamos brigando cada vez mais pra
que a universidade pública se fortaleça. Mas não
podemos fechar os olhos para o fato de que há
um contingente muito grande que não conse-
gue vaga na universidade pública que, em sua
maioria, é preto, pobre e carente e está na uni-
versidade privada, cursa um semestre e aban-
dona o curso por falta de dinheiro. Nós precisa-
mos pensar numa forma de permanência deles
nestes cursos. Eu recebo muitas mães e pais cho-
rando porque seus filhos querem estudar, pe-
dindo transferência para a universidade públi-
ca porque não têm dinheiro para pagar. Temos
que prover formas e meios para aqueles que não
entraram nas públicas. Eu falo isso e todos pen-
sam que estou fazendo apologia à universidade
privada. Mas não, eu estou fazendo apologia a
uma realidade que existe e que nós também te-
mos que enfrentar. Os nossos estão lá. Minha
mãe, por exemplo, estudou com muito sacrifí-
cio na Católica. Como ela, têm muitos estudan-
tes carentes que não conseguiram passar para
uma pública e estão lá.

A minha grande preocupação e grande frustra-
ção hoje é a questão da permanência, do apoio à
continuidade do estudo. Precisamos desenvolver
projetos, encaminhar projetos e os órgãos de fo-
mento precisam pensar com mais cuidado neste as-
sunto. Hoje, na Uneb, são 4800 estudantes negros.
Antes das cotas tínhamos só 115. Aqui, enquanto o
governo estadual pensou numa bolsa, lá em Salva-
dor ignora-se que a Uneb implementou as cotas.

A questão do racismo e da desigualdade racial
não tem ideologia, porque ela é separada. Se você é
negro ou afro-descendente, você é visto de manei-
ra diferente. Não adianta misturar as lutas, porque
não vai dar certo; cada um tem a sua bandeira.

Quero agradecer a vocês pelo esforço e lem-
brar da responsabilidade dos cotistas pelo su-
cesso desta medida.  Muito obrigada.
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Matilde Ribeiro
Ministra Chefe da Secretaria Especial
para Políticas de Promoção da
Igualdade Racial / Governo Federal

Todo este programa, todo este debate, toda
essa efervescência nacional é em função do
alunado, da população brasileira.

Essa universidade tem sido, através de suas
diversas representações, através do Magnífi-
co Reitor, através do Programa Políticas da
Cor, através dos docentes, um campo profun-
do de diálogo e formulação de atividades con-
juntas. E é por isso que estou aqui, para dar
continuidade a esse debate, considerando es-
ses dois anos de aniversário da implemen-
tação da política de cotas aqui nesta universi-
dade. Também estive no primeiro aniversá-
rio, mas os dois anos que se comemoram aqui
e hoje são sinal de que a experiência está dan-
do certo, e repercute para o Brasil. Não foi à
toa que, a partir do trabalho feito com as duas
universidades estaduais, Uerj e  a Uneb, re-
presentada aqui pela Reitora Ivete Sacramen-
to. Essas duas experiências trouxeram a pos-
sibilidade concreta, a confirmação de uma
luta, de um debate que vinha se travando há
muito tempo na sociedade. Parabéns para to-
dos nós, principalmente parabéns para essa
casa que hoje está comemorando o aniversá-
rio desta tão importante ação.

A Secretaria Especial da Política de Promo-
ção de Igualdade Racial é um organismo do
governo Lula e existe há menos tempo que a
política de cotas aqui na Uerj. A SEPPIR com-
pletou em setembro um ano e meio de exis-
tência. Quando iniciou seus trabalhos, ela já
recebeu como tarefa provocar o diálogo en-
tre essas experiências em curso. Minha pri-
meira ação neste sentido foi procurar a Reitora
Nilcéia Freire, hoje Ministra do governo fede-
ral, e a Reitora Ivete Sacramento, que pron-
tamente responderam ao meu chamado. Ini-
ciamos, a partir daí, um diálogo e já naquele
momento verificamos os acertos e erros des-
te processo e levamos essa ponte - já em cur-
so - para dentro do governo federal. Várias
iniciativas já tinham sido desenvolvidas nes-
sa trajetória, está aqui o Zulu representando
a Fundação Cultural Palmares, ligada ao Mi-
nistério da Cultura, que já vinha estabelecen-
do esta aproximação com as duas universida-
des, e também com outros organismos do go-

verno federal. Portanto, a SEPPIR, desde o iní-
cio, procura potencializar essas experiências
e se colocar no debate e na ação, buscando
cumprir o seu papel.

Todo esse processo foi o ponto de partida
para que a sociedade brasileira hoje faça esse
debate, muitas vezes controvertido, muitas
vezes cheio de desvios, muitas vezes com con-
tradições, mas já temos um ponto de partida,
que é a possibilidade de essa nossa sociedade
reconhecer a dívida histórica que tem com a
população negra e com a população indígena.
Este reconhecimento - para chegarmos às
condições em que estamos, ou seja, tratando,
em 2004, deste assunto - foi produto de mui-
ta luta anterior, e creio que temos de dar to-
dos os créditos dessa luta ao movimento ne-
gro brasileiro que, aliado aos diversos seto-
res da sociedade, há muito tempo vem traba-
lhando com a ótica de que não há democracia
com a exclusão social de cerca de 50% da po-
pulação brasileira, que é a população negra, e
de uma parcela muito pequena da população
indígena - os dados mostram a nossa vergo-
nha nacional, a quase dizimação dessa popu-
lação. Mas também, de qualquer forma, ao lon-
go de sua resistência, não se viu contemplada
a partir de seus direitos à cidadania.

Creio que a nossa sociedade hoje começa,
através de suas instituições públicas e priva-
das, a reconhecer a existência do racismo de
maneira mais direta e precisa.  Na tempo de
nossa existência, enquanto nação e país, nós
acabamos ocultando essas desigualdades e
lutas de resistência dessas populações aqui
mencionadas, ocultando o papel das institui-
ções na superação dessas mesmas desigual-
dades.

Para mim, no papel de Ministra - com his-
tórico de militante do movimento negro e do
movimento feminista brasileiro -, creio que
para a Miriam Leitão, enquanto economista,
com a posição que tem, creio que para Ivete,
creio que para o Reitor, as perguntas são sem-
pre muito recorrentes, sempre as mesmas,
sempre óbvias. Uma delas é se a imple-
mentação de políticas de ações afirmativas não
contribuiria para um distanciamento entre
negros e brancos, para criação de privilégios
para negros em detrimento de brancos e tam-
bém para o temerário conflito racial brasilei-
ro. Eu digo que essas perguntas são óbvias
porque elas refletem ainda o pensamento con-
servador, um pensamento retrógrado e a rea-
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ção de uma sociedade que demorou muito
tempo para publicizar o reconhecimento do
racismo e dessas desigualdades. Para essas
perguntas óbvias, no campo de um pensamen-
to conservador, certamente as respostas são
também óbvias. E essas respostas óbvias de-
vem se basear nos nossos índices sociais, nas
nossas pesquisas através de nossos reconhe-
cidos institutos de pesquisa como IBGE, como
IPEA, DIEESE, como tantos institutos que es-
tão demonstrando, há décadas, que as desi-
gualdades existem de maneira vexatória, que
os alunos negros e indígenas estão fora das
universidades públicas, que entre os alunos
que concluem o ciclo universitário, uma par-
cela ínfima é negra. Os dados estão aí para
quem quiser ver, no entanto essas reflexões
ainda não convencem uma boa parcela da
população brasileira. No campo das institui-
ções públicas, eu creio que é importante afir-
marmos a política de uma maneira mais siste-
mática, mais contínua. As políticas de ação
afirmativas têm um período curto na nossa
história. Temos uma história ainda muito pe-
quena de intervenção dos organismos públi-
cos nesta questão, com marco histórico de
crescimento a partir dos nos de 1980. A SEPIR
estruturou um fórum intergovernamental de
promoção de igualdade racial. E esse fórum
faz um chamamento às outras esferas da ad-
ministração pública a um trabalho continua-
do para o conjunto, um trabalho em forma de
rede, considerando-se o fórum um espaço ho-
rizontal. Não está ali colocada uma situação
de hierarquia entre os níveis de governo, mas
sim um chamamento para um trabalho con-
junto e este fórum tem atuado em torno de
políticas públicas, mas com foco na área edu-
cacional para as ações afirmativas, especifi-
camente a implementação da lei n° 10 639,
que é a lei assinada pelo presidente Lula em 9
de janeiro de 2003 que obriga o ensino de
nossa história no ensino médio e fundamen-
tal. As respostas dos governos estaduais e mu-
nicipais como eu disse são ínfimas. Basta ver-
mos comparativamente. Nós temos no Brasil
5561 municípios e participam do fórum 50.
Temos 27 estados e o Distrito federal, e parti-
cipam do fórum sete governos estaduais. En-
tão dá para ver que o número de experiências
catalogadas - podem existir algumas que não
estejam catalogadas, que não tenham ainda
se apresentado - que já firmaram seu compro-
misso efetivo com as políticas no campo da
promoção da igualdade racial é praticamente

vergonhoso, se considerarmos a totalidade
dos municípios. Esperamos poder ampliar o
número de municípios e de governos estadu-
ais que se comprometam com a implemen-
tação dessas políticas através da criação de
organismos. Então essa é uma pequena expe-
riência que teve início no final dos anos 80 e
ainda avança pouco  numericamente. No en-
tanto, é importante reafirmar que, mesmo em
condições numericamente precárias, nós te-
mos que admitir que há um reconhecimento
da importância dessas políticas. E este reco-
nhecimento expressa-se também através do
governo federal, com a criação desta própria
secretaria que eu coordeno, considerada uma
experiência ímpar, uma experiência nunca
existente no nosso país, uma experiência em
fase de construção, mas que demarca um pen-
samento inovador de um ente governamen-
tal e expressa uma atitude propositiva que
pode contribuir para conquistas em termos
de futuras políticas de Estado, e não apenas
políticas de governo.

Somando-se a isso, creio ser importante re-
gistrar também o esforço que vem sendo feito
por vários setores da sociedade, e neste mo-
mento me solidarizo aqui com a emoção do
Frei Davi, porque sei que não é fácil. Quando
nós encampamos as trincheiras e lutas, nos
depararmos com barreiras muito profundas
e muito medíocres. No entanto, faz parte do
jogo. E, nesse sentido, é importante ressaltar
que temos pela frente duas situações bastan-
te estimulantes para visualizar um futuro um
pouco menos penoso, porque tramita no Con-
gresso Nacional um Projeto Lei -  construído
pelo governo federal, em conjunto com enti-
dades sociais como Educafro e as próprias ins-
tituições de ensino, entre outras - um projeto
lei que cria a obrigatoriedade das instituições
de ensino público de, no processo de admis-
são dos alunos, considerarem 50% dos alu-
nos oriundos da escola pública e, neste âmbi-
to,  a consideração precisa de negros e indíge-
nas, em todas as unidades da federação.

Tanto o governo quanto a sociedade terão
que pensar como será o diálogo a ser travado
neste contexto.  Na semana passada, ao parti-
cipar de um debate como este, diverso como
este, na UNB, estavam presentes o Ministro
do Supremo Tribunal Federal, o Procurador
Geral da República, o governo federal, repre-
sentado pela SEPPIR e pelo MEC, além de ou-
tras autoridades, e ninguém se posicionou
contra o sistema de cotas ou contra as ações
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afirmativas na educação ou em outras áreas.
A pergunta então que nos cabe fazer é: se há,
de certa forma, se não um consenso, pelo me-
nos uma visão coletiva da importância deste
processo, por que emperra? Por que não
avançamos? Esta pergunta, acho, nos compe-
te fazer, não apenas neste fórum, mas tam-
bém nos espaços cotidianos de trabalho, para
vermos nossos próximos passos, nossas pró-
ximas medidas.

Outro aspecto se refere ao Estatuto da
Igualdade Racial, que é um outro instrumen-
to extremamente importante, também ainda
em definição na Câmara Federal. Este Estatu-
to é entendido pela SEPIR como  peça funda-
mental para garantia das políticas públicas
voltadas aos grupos desfavorecidos, em es-
pecial para a população negra brasileira. O
Estatuto da Igualdade Racial é uma peça fun-
damental para transformar ações cotidianas,
sejam elas governamentais, sejam de parce-
ria governamental e sociedade civil, transfor-
mando ações cotidianas em políticas que vie-
ram para ficar. O estatuto dá status de políti-
ca de Estado à questão da igualdade racial.
Nele, há um capítulo exclusivo falando sobre
a política de cotas, no mesmo formato do Pro-
jeto de Lei para as universidades públicas.
Além disso, há outro instrumento que é o
ProUni, que tem sido monitorado e debatido
através da ação do MEC com o apoio da SEPIR.

Creio que, apesar de termos esses proces-
sos em curso, não dependem só de nós, por-
que dependem da pauta do Congresso Fede-
ral,  dependem de negociação política, de con-
vencimentos e de acordos entre forças soci-
ais e políticas deste país. Isso não tem inibido
a ação das universidades públicas. Hoje, a re-
vista Isto é publicou matéria sobre a denún-
cia de um aluno que teria sido discriminado
por um professor, mas, na mesma matéria, há
uma lista, creio que ainda incompleta, das ex-
periências positivas que estão em curso. A
matéria relata que já há processos aprovados
para implementação das cotas, em âmbito
estadual, no Amazonas, Bahia, Londrina,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Ja-
neiro e, em âmbito federal,  em Alagoas, Bahia,
Brasília, Paraná, São Paulo e Vale do São Fran-
cisco. Nós temos um número muito maior de
experiências em debate, em curso. Penso que
estes fatos demonstram que nós precisamos
aprovar leis e definir políticas públicas, mas
nós precisamos também de ousadia. Ousadia
das instituições, isolada ou conjuntamente,

como ocorreu nesta universidade e na Uneb,
visando provar que é possível. Provar que
podemos mudar as posições. Já se falou que
havia uma forte posição contrária e que hoje
estamos aqui comemorando a experiência.
Então é necessário, como sempre, desafiar o
que parece natural, desafiar o que parece pon-
to final e,  com isso, criar novas possibilida-
des, criar novos paradigmas.

O Lula emocionou a nação brasileira, dizen-
do que se sentia muito honrado em receber
aquele diploma de presidente, porque ele ha-
via sonhado pela vida inteira em ter diploma
e estava extremamente honrado. É muito im-
portante percebermos que a criação de opor-
tunidades muda o cenário, muda a fotografia
das instituições, muda a posição das pessoas
nas instituições.

Eu sei, porque sou ministra do governo
Lula, que estas propostas são bastante difí-
ceis de serem executadas na prática. Eu sei
que há uma expectativa de que as ações do
governo sejam rápidas, que sejam emergen-
ciais, que respondam às necessidades confor-
me são colocadas pela sociedade civil.Mas sei
também que os governos espelham momen-
tos da conjuntura política, que são retratos
de negociações políticas. E do lugar de onde
falo hoje, devo dizer a vocês que o meu traba-
lho é eminentemente um trabalho de negoci-
ação para implementação da política pública.
A SEPIR tem a missão no governo Lula de co-
ordenar as políticas de governo para a pro-
moção de igualdade racial. Ela não tem a prer-
rogativa de execução das políticas públicas.
Portanto a negociação é construída dia a dia,
com cada um dos outros organismos, com o
MEC, com o Ministério do Trabalho, com o
Ministério da Saúde, com as estatais, com as
instituições de ensino. Então, deste lugar, eu
creio estar lançando um desafio para o meu
próprio cotidiano, mas entendo que não po-
deria ser diferente, porque esta secretaria é
resultado da ação do movimento social brasi-
leiro e é resultado do reconhecimento do go-
verno federal de que deverá haver um espa-
ço, não apenas para fomentar o diálogo com a
sociedade civil, mas um espaço de elabora-
ção de política, um espaço de travar interna-
mente, no governo, uma reflexão sobre essas
questões decantadas aqui por nós, tão esque-
cidas na história do Brasil. Este meu depoi-
mento objetiva reafirmar a importância de ex-
periências como a que se deu na Uerj, de sau-
dar os alunos cotistas, de parabenizar a cora-
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Mirian Leitão
Jornalista

A implementação do sistema de cotas na
Uerj provocou a explosão de um debate que
tem sido, às vezes, muito doloroso e difícil.
Imagino o quanto os negros, lendo determi-
nados argumentos e artigos, não tenham se
ofendido. Até eu, como jornalista, me ofendi
com a grosseria de alguns argumentos. Mas, o
importante, eu acho, e eu tenho uma visão
muito otimista do que está acontecendo no
Brasil, é que há um debate. O maior inimigo
de tudo, de todos vocês, o maior inimigo
do país, do futuro do Brasil, é o silêncio.
Porque o silêncio nos consumiu mais de
um século. No silêncio, nós eternizamos
desigualdades que são intoleráveis.

O Brasil não se revoltou diante das desigual-
dades. Fizemos um pacto que tornou fácil para
os racistas brasileiros permanecerem sendo
racistas. Como não era explicitado, como não
tinha segregação, não tinha ônibus para bran-
co e negros, todo mundo ficou dizendo “isso
aqui é um país maravilhoso, estamos todos
juntos. No carnaval, você precisa ver, mistu-
ra todo mundo”. Nós ficamos criando essa fan-
tasia e havia textos e gente séria escrevendo,
ajudando a compor a ideologia de que éra-
mos um país que tratava este assunto de uma

gem deste grupo que vem aqui tocando esta
experiência e de me colocar como uma reta-
guarda e como alguém que também pode e
deve, a partir destas experiências, levar os
conceitos e as proposições para o interior do
governo federal. Estamos vivendo um mo-
mento muito importante no país, e eu tenho
convicção que nenhum governo se faz valer
ou é eficiente sem este trabalho conjunto e
sem este aproveitamento, no bom sentido, das
coisas que são construídas pela sociedade ci-
vil, pelo conjunto das instituições brasileiras,
em nome da democracia, em nome da jus-
tiça e em nome de um Brasil melhor. Por-
tanto, creio que este marco de dois anos
de experiência pode e deve ser mais um
motivador para que convoquemos os se-
tores a favor e contra esta realidade para
que possamos avançar no propósito de um
país efetivamente democrático e cidadão.

forma diferente, mais humana e mais moder-
na do que outros países. A gente olhava para
os outros países com desprezo e pensava que
tinha construído um país diferente. Passamos,
assim, mais de 115 anos achando absoluta-
mente normal o absurdo que é a sociedade
brasileira, em que você chega num restauran-
te e só há brancos; chega numa universidade
e só havia brancos até muito recentemente e,
agora, ainda assim, em algumas só há bran-
cos; chega nas boas escolas, só há brancos; na
diretoria das empresas, só há brancos. En-
fim, passando por todos os ambientes, um
branco brasileiro pode passar uma vida
inteira sem ter que conviver numa situa-
ção de igualdade com os negros. Eles só se
relacionam em situações de hierarquia e
como superiores.

Certa vez, fui falar num seminário na FIENG
(Federação da Indústrias de Minas Gerais) e
disse que não adiantaria falar de responsabi-
lidade social se as empresas só têm branco na
diretoria, só branco é admitido e é promovi-
do. Então, disparei: “vamos falar sério aqui,
responsabilidade social não é ter um “apoio-
zinho” de um programa ali, é mais do que isso,
é olhar para dentro de si e verificar como es-
tão sendo os critérios de contratação e de pro-
moção dentro da empresa”. Depois eu desta-
quei alguns dados e números que mostram
essa imensa desigualdade e, mais do que isso,
a permanência da desigualdade. A desigual-
dade racial brasileira é uma desigualdade du-
rável e diante disso os sociólogos ensinam que
é preciso tomar uma medida mais enérgica
como, por exemplo, as ações afirmativas.

O problema brasileiro é muito difícil, por-
que nós construímos, com sutileza e força, as
distâncias sociais, e temos uma capacidade de
reprodução dessa distância tão poderosa, que
o tempo vai passando e nós não estamos en-
carando os fatos.

Nos Estados Unidos, houve um momento
em que a Rosa Parker disse “não, eu não vou
sair desse ônibus, eu não vou sentar atrás, eu
quero ficar aqui” e a partir disso explodiu o
grande e glorioso movimento dos direitos ci-
vis. Aqui não houve isso, porque ninguém
proibiu a Rosa Parker, as pessoas constrange-
ram de uma forma não explícita os negros para
que eles não ousassem atravessar as frontei-
ras sociais. Então, por exemplo, a mãe da
Roberta Rodrigues, aquela atriz, diz assim “eu
nunca fui ao shopping, porque eu tenho ver-
gonha”. Por que ela tem vergonha? Essa frase
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mostra a profunda consciência da natureza do
problema e do inimigo que nós estamos
enfrentando. Ele constrange, não segrega.
Constrange para segregar como conseqü-
ência, como se fosse natural colocar as
pessoas em compartimentos e estratos.

 Esse debate veio entrando muito lentamen-
te na pauta brasileira, no decorrer de trinta
anos ou mais. Uma vez eu perguntei para o
Abdias Nascimento: “Qual foi a primeira vez
que o senhor participou de algum movimen-
to?” E ele respondeu: “Isso foi antes de 1930”.
Quer dizer, ele está nessa briga há mais de se-
tenta anos. Mas só muito recentemente a im-
prensa começou a registrar.

Nós perdemos outras oportunidades: nos
anos 50 tivemos movimentos importantes. O
jornal Quilombo, o Teatro Experimental do
Negro, por exemplo, poderiam ter sido mo-
mentos em que a sociedade brasileira apro-
veitasse a oportunidade e rediscutisse de for-
ma sincera a sua natureza e os seus defeitos
para construir uma nação sem esses defeitos.
Construir a evolução da nação. Mas o Brasil
perdeu essa chance.

A Uerj deu uma lição no país, em vários sen-
tidos. Porque, primeiro, as cotas chegaram de
uma forma autoritária, mostrando que deter-
minados políticos erram até quando tomam a
direção certa. Aí, a Uerj, de uma hora para a
outra, teve que implementar a lei e não sabia
nem como. E cumpriu a ordem e começou a
trabalhar para aperfeiçoar isso e o debate que
se fazia era de que a Reitora Nilcéa Freire ha-
via sido conquistada no campo de batalha,
mas, na verdade, o acadêmico é isso. Quando
ocorre alguma coisa com a qual ele não con-
corda ou ainda não ouviu, ele pára, ouve e
estuda. Foi o que também o professor Nival
disse que fez. O que mostra uma academia com
capacidade de crescimento, dinâmica e não
estática ou paralisada diante do acontecimen-
to. Conhecer e crescer no conhecimento é
exatamente isso.

Como jornalista, eu abri meus ouvidos para
os negros brasileiros e ouvi muitas histórias,
ouvi muitos dados, muitos argumentos e fui
ouvindo e me convencendo de que eles esta-
vam absolutamente certos nessa e em outras
brigas. Essa briga vai se estender pelos próxi-
mos anos e décadas, porque há várias etapas
de construção dessa diversidade.

Foi importante também, e a Uerj detonou
esse debate e obrigou muita gente a sair do
armário. Muita gente teve que dizer o seguin-

te: “eu sou contra, porque isso, assim, assim
...”. Teve que explicitar. É importante que os
adversários se explicitem e digam de forma
cada vez mais contundente o que eles pensam
e assim vamos ter um diálogo sincero. Da
insinceridade nós estamos cansados. A
insinceridade foi dizer:“isto é uma democra-
cia racial”. Isso era uma mentira, isso era fal-
so. “Estamos todos juntos, somos todos ne-
gros”, esses vários chavões que foram sendo
criados. Ou então, essas tentativas de divisão:
“pardo é pardo, preto é preto, mas o negro, o
que é o negro?”. Eu fiz esse trabalho num dos
artigos que eu escrevi. Eu peguei dezesseis
indicadores sociais de pardos, como diz o
IBGE, e aqueles mesmos indicadores dos pre-
tos, com também diz o IBGE, e os brancos. E
concluí o seguinte, há uma enorme distância
entre brancos e pardos e brancos e pretos e
há quase nenhuma distância entre pretos e
pardos. Sociologicamente, trata-se do mesmo
grupo social, eles são os negros. Essas discus-
sões de terminologia,  elas todas são vazias,
mas ajudaram e criaram incentivo para se
pensar e estudar mais, para se pesquisar mais
e ouvir mais pessoas. Por exemplo, costumam
dizer que as cotas são cópia da idéia america-
na. Vamos estudar melhor! Aconteceu na Áfri-
ca do Sul, na Austrália, na Malásia. Todos os
países que têm desigualdades raciais perma-
nentes constróem mecanismos de apressar a
integração e de produzir situações em que
estejam juntas pessoas de etnias diferentes a
fim de se construir a tolerância.

Tolerância não nasce do nada. Tolerância
nasce exatamente da necessidade de convi-
vência, quando você vê uma pessoa diferente
de você e convive com ela. Aí começa a cons-
trução da tolerância, senão todo mundo pre-
fere se olhar no espelho e ver apenas os seus
iguais. Nós estamos num momento de cons-
trução da tolerância e isso me deixa muito oti-
mista.

Jovens amigos meus, sobrinhos e filhos,
costumam dizer, quando a gente senta naque-
las reuniões de domingo, quando eu conto que
fui presa na luta contra a ditadura, eles falam
assim: “Vocês é que eram felizes. Vocês tinham
causas para lutar”. Eu costumo dizer para eles,
e vou dizer pra vocês, que as causas não aca-
baram. Em absoluto, as causas não acabaram.
A nossa luta era apenas a luta óbvia, de uma
ditadura que nos tirava o oxigênio e nós tí-
nhamos que lutar por oxigênio. Mas, agora, a
luta é muito mais difícil, muito mais comple-
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NivalNunesdeAlmeida
Reitor da Uerj

Existe uma escola de samba aqui perto
que diz que não é melhor nem pior, só é
diferente. A Uerj também é diferente. Ela foi
pioneira na consulta para Reitor após a dita-
dura, que só não  foi realizada por causa de
uma cassação do Supremo Tribunal Federal.

Várias ações da universidade são para as
atividades finalísticas, porque consideramos
que o melhor é formar o nosso aluno e produ-
zir a nossa ciência. Ciência esta que vem de
todo o Estado do Rio de Janeiro, porque te-
mos campi em São Gonçalo, Rezende, Caxias,
Nova Friburgo e também na Ilha Grande, com
um centro de estudos ambientais.

A Uerj também é diferente na conjugação
dos estudantes que ela acolhe em seu vesti-
bular. Se historicamente ela está avançando
na política, também avançou na sua inclusão
e na sua inserção social. Apenas 11.6% dos
nossos alunos vêm da Zona Sul e Barra da
Tijuca. 38% vêm da Zona Oeste. A Uerj tam-
bém foi pioneira em ensino noturno e hoje 2/
3 dos seus cursos são à noite e um número
significativo dos nossos alunos são trabalha-
dores. Em regiões como Caxias, em alguns
cursos de licenciatura chega a 68% o nú-
mero de estudantes afro-descendentes. É
um momento de ascensão social. A univer-
sidade tem três mil alunos só em São Gon-
çalo e atende também a Baixada Fluminen-
se, região carente e necessitada de avanço
social. Esses dados são interessantes, porque
são anteriores às cotas. Em 2002, já tínhamos
esse trabalho e essa visão.

Queria fazer um resgate histórico, porque
às vezes, de tanto falar, comete-se uma injus-
tiça. Eu tive a honra de viver um momento
histórico e estou vivendo hoje novamente. No
Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Ex-
tensão (CSEPE), nós discutimos cotas como
política de ação afirmativa, porque fomos
pautados por uma demanda social, pela
Educafro e por outros movimentos sociais.
Não foi a Uerj que foi contra uma ação afirma-
tiva.  Eu era Diretor do Centro de Tecnologia e
Ciências e conselheiro universitário por este
Centro.  O problema naquele momento era que
o Governo do Estado não queria fazer uma
política de estado, mas uma política de go-
verno, como agora, que está colocando uma
universidade na Zona Oeste sem qualquer

xa, muito mais firme e muito mais promissora. É
a luta pela construção da diversidade brasileira,
porque essa luta ficou paralisada há mais de cem
anos. Nós tivemos 300 anos de escravidão e 100
anos de silêncio e constrangimento sobre os ne-
gros. Por isso eu quero dizer para vocês, jovens,
que estão aqui numa universidade que abriu as
suas portas ao novo, a uma proposta diferente,
abriu as suas portas aos alunos e quer mantê-los
aqui com outros programas e outros desafios que
surgem, vocês têm o privilégio de conviverem,
brancos e negros juntos, e juntos poderem com-
parar experiências, comparar visões de mundo,
pensar num Brasil futuro de uma forma conjun-
ta. E vocês têm, ainda, o privilégio de estar no
momento em que essa luta ganha impulso e essa
luta não vai parar. Eu digo porque eu já vivi bas-
tante e a gente vai ganhando a experiência e a
informação que o tempo vai acumulando, então
eu sei que essa briga está só começando, eu sei
que essa briga pegou embalo, eu sei que esse as-
sunto entrou na pauta, que haverá muito choro e
ranger de dentes, muita discussão, muito artigo
que vocês vão ficar furiosos. Mas é assim, é na
explicitação do conflito que se constrói a solu-
ção. Em um debate recente lá no Globo, estava o
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e fiz
para ele essa pergunta que em geral muita gente
faz quando se discute esse assunto. Eu falei, “olha,
tem gente que acha que as cotas, as ações afirma-
tivas e essas discussões todas vão provocar o con-
flito racial que nunca houve no Brasil, o que é
que o senhor acha?”. Ele falou: “O fato de não ter
havido conflito racial no Brasil faz com que, nes-
se momento, a discussão das cotas e das ações
afirmativas sejam não uma ameaça, mas uma
oportunidade de construir um outro país, com
menos desigualdade e sem conflito”. O fato de
não termos tido um conflito, apesar de tudo o
que aconteceu, nos faz sonhar com um país em
que essa construção se faça sem ódio racial, mas
sim com a capacidade do Brasil de resolver o pro-
blema. Mas não podemos elidir mais o conflito. O
Brasil tem esse defeito, ele foge do conflito. Quan-
do não pode fugir do problema, ele constrói uma
solução pacífica. E que seja essa. E vocês farão
parte dessa grande luta da construção da diver-
sidade do Brasil. Portanto, ao estudarem, vocês
estarão fazendo exatamente isso; ao estarem aqui
durante estes três dias discutindo, vocês estão
fazendo exatamente isso, estão participando da
grande luta do povo brasileiro para a construção
da sua diversidade. A diversidade é a nossa for-
ça, não é a nossa fraqueza.
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amparo de planejamento ou meta a atingir.
Talvez daqui a pouco vamos ter aumento de
salário a R$1,00. Essa é uma preocupação
grave na universidade porque toca no princí-
pio da autonomia. E o que a gente discutia na-
quele momento era a autonomia da universi-
dade, autonomia de gestão financeira, admi-
nistrativa, acadêmica e, principalmente,  aon-
de nós queríamos chegar, que era uma dis-
cussão com toda a sociedade. Tivemos três
leis: a lei de 50% para estudantes oriundos de
ensino público, depois  40% para negros e par-
dos e, por último, 10% para deficientes físi-
cos. Houve uma inquietação na sociedade. Na
Escola Superior de Desenho Industrial, a ESDI,
que é uma escola tradicional, a primeira da
América Latina, tivemos cerca de 78% das
vagas destinadas à reserva. Isso foi um pro-
blema que nós vivenciamos na universidade.
Ao invés de ser uma luta coletiva, porque ti-
vemos várias audiências públicas inclusive
aqui na Capela Ecumênica e também aulas de
cidadania dentro e fora da Uerj. Tudo no
aprendizado. E a universidade e seus conse-
lhos estavam abertos naquele momento ao
aprendizado, tanto é que nós, em conjunto
com os movimentos sociais, conseguimos
aperfeiçoar a legislação. Daquelas três leis, nós
conseguimos uma única lei, que é a atual, que
reserva 20 % para negros, 20 % para estudan-
tes da rede pública e 5 % para deficientes físi-
cos e minorias étnicas – idéia do Professor
Jairo, que trouxe a carta da Unesco para o
Conselho. Isso foi amplamente discutido no
CSEPE,  com a autonomia, como deveria ser
feito, assim como a Uneb fez, antecipando o
Executivo. Aqui, vamos dizer assim, saiu “for-
çado”, mas a direção da universidade nem
seus conselhos, em momento algum, gostaria
de deixar bem claro, entraram com liminar
de inconstitucionalidade. A Uerj não fez isso.
Nós fomos para o Conselho, discutimos e ve-
rificamos que era possível, acreditamos nas
possibilidades.

A universidade é plural, tolerante, aberta e
apta a discutir coletivamente o que a gente
pode oferecer de melhor para o nosso povo,
seja ciência, sejam nossos saberes, seja a for-
mação do cidadão crítico e responsável, além
de fazer a extensão cultural e tecnológica.
Estamos de braços dados com o nosso povo,
em especial com o povo fluminense. Eu não
vou tecer comentários sobre as ações afirma-
tivas, porque são princípios que estamos es-
tudando e serão discutidos em outros mo-

mentos deste seminário. Mas é significativo
entender as cotas como meio de implementa-
ção dessas ações afirmativas. Hoje, felizmen-
te, estávamos no debate com o ministro Tarso
Genro e já verificamos um avanço. Num pri-
meiro momento, ou ele não se expressava
muito bem ou nós o interpretávamos errado,
ele dizia que a questão das cotas era relativa.
Hoje, não. O Ministro coloca à frente do seu
Ministério, ao lado dos quatro itens princi-
pais, que são inclusão, alfabetização, ensino
tecnológico e a reforma do ensino superior,
as políticas e ações afirmativas, a qualidade
de ensino, a política de acesso, e a permanên-
cia. Esses são eixos fundamentais que expo-
mos para o Governo do Estado e para as esfe-
ras, municipais ou federal.

Eu lembro a vocês que felizmente o Estado
do Rio de Janeiro está estudando uma regula-
mentação do sistema do ensino estadual para
que a gente tenha uma política de Estado para
o ensino fundamental, médio e superior, por-
que está atrasado e poucos estados do país
têm uma regulamentação deste porte. Por
isso, essa inquietação quando discutimos po-
lítica de acesso. Nós da Uerj temos também a
felicidade de sermos pioneiros num vestibu-
lar reconhecido nacionalmente que não mede
aprendizagem, porque vestibular não é para
isso. Tentamos entender ou selecionar aqueles que
têm habilidade ou competência para freqüentar
uma universidade.

Queremos entender o que podemos sinali-
zar para o ensino básico em aspectos de
contextualização ou de um ensino mais razo-
ável para que aquele indivíduo que acaba o
ensino básico tenha possibilidade de exercí-
cio de sua cidadania, mas também capacida-
de de ingressar num curso universitário. Ou-
tra questão que gostaríamos de salientar, e
que a Ivete já lembrou, é a permanência. Ora,
nós levamos isso recentemente para a Alerj
para discutir com os deputados, porque, em-
bora o governo do estado tenha sinalizado com
1000 bolsas num primeiro momento, de
R$190,0, esse dinheiro não veio. E nós sabe-
mos que quem vem da Baixada Fluminense,
onde nós temos cerca de 7% dos alunos, de
São Gonçalo, mais de 6% são de Caxias e de
regiões como Nova Iguaçu. Pegar dois ônibus
para vir pra universidade é complicado, por-
que o ônibus é intermunicipal e o custo é ele-
vado, R$190 reais já não chega. Quando nós
fazemos nosso vestibular, ofertamos anual-
mente 5500 vagas, das quais 45% são para a
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reserva de vagas, ou seja, em ordem de gran-
deza 2500 alunos são oriundos das cotas. Essa
reserva de vagas é para alunos carentes, além
de tudo. O limite para essa carência era
R$300,00 até 2003, recebemos cerca de
1000 alunos com renda per capita de R$ 180,
00. Não são nem os R$ 300. Nós brigamos
com o  governo do estado, temos até a sensi-
bilidade do Secretário (de Ciência e Tecnolo-
gia) Wanderley de Sousa, mas há uma dificul-
dade econômica e isso é uma verdade. A pro-
fessora Raquel (Raquel Villardi, sub-Reitora
de graduação) chorou:  “Como é que vamos
manter nossos meninos na escola?”. De 2500
alunos restam 1500 alunos sem bolsa. Aque-
le aluno que freqüentou uma escola na Baixa-
da Fluminense, que não é mantida pelo poder
público e fez a terceira série às vezes até num
cursinho ou numa comunidade, também é ca-
rente. Nós temos cerca de 2000 alunos com
renda abaixo de 300 reais per capita. Então,
o que nós estamos enfrentando? Na licencia-
tura nós temos uma história e tradição de con-
seguir trabalhar isso, mas num curso como
Medicina ou Enfermagem, que são cursos de
horário integral, nós temos outra preocupa-
ção além do transporte, que é a alimentação
deste aluno. Alguns alunos, e isso já antes das
cotas, desmaiavam no 12º andar, porque ou
ele comia ou pagava a passagem. Muitos vêm
à faculdade até o 20 dia do mês, e depois do
vigésimo dia não vêm mais porque o dinheiro
no final do mês está acabando. Então, Ivete,
não é só na Bahia, os estudantes do Grande
Rio também necessitam de apoio. Nós preci-
samos pelo menos de 2000 bolsas para alu-
nos carentes. Se fizermos a conta, mantido
esse perfil, dentro de 4 anos, metade dos alu-
nos destas universidades vão ter poder aqui-
sitivo baixo. Não é demérito, mas nós deve-
mos ter uma política de Estado que ajude este
aluno, senão a evasão começa a ser destaca-
da, a ter visibilidade. Mas felizmente nós fize-
mos duas pesquisas, uma foi analisando 2003
e outra 2004. Num primeiro momento, os alu-
nos cotistas estavam muito à frente dos ou-
tros. Porém, nós verificamos que havia um
problema sério de falta de conhecimento em
algumas matérias. Nós não vimos discrimina-
ção com os professores ou com os colegas,
tivemos problemas sim com a falta de base
em alguns cursos. Por exemplo, no curso de
Engenharia, onde se você não tiver uma base
em matemática, fica difícil enfrentar discipli-
nas como cálculo. E nós, discutindo e aperfei-

çoando o que foi feito na gestão passada,
estamos ministrando disciplinas instrumen-
tais em matemática, em português, inglês e
informática. Isso não é tapar o sol com a pe-
neira. Até mesmo os outros alunos estão
vivenciando e também tomando estas aulas.
Quando se coloca a reserva de vagas, a diver-
sidade é interessante porque é um processo
coletivo de descoberta do outro, a interação
é significativa. Na época da campanha eleito-
ral, sempre me perguntavam por que eu era a
favor de cotas. Eu respondia: “Porque eu
aprendi. Antes não sabia, mas eu fui a vários
seminários e descobri o que eram políticas
afirmativas”. Eu desconhecia, era professor
da Faculdade de Engenharia, trabalho com
números e talvez por isso meu discurso seja
assim. Mas a gente começa a entender os prin-
cípios que nortearam essa política de ação afir-
mativa. Então, diziam para mim que eu tinha
razão porque antes existia muita gente “de
nariz empinado” e agora há um coletivo mais
interessante porque se partilham vários co-
nhecimentos. Mas, para avançar neste senti-
do, aquele aluno de Enfermagem que eu citei
há pouco e que precisa ficar o dia todo na fa-
culdade também necessita de um laboratório.
E só agora, lamentavelmente, nós estamos
com a perspectiva de R$1 milhão e 300 mil
reais para chegar nos nossos cofres para con-
cluirmos algumas compras em bibliotecas e
implementar laboratórios de informática. Isso
para  que todos aqueles que não têm seu com-
putador em casa tenham inclusão digital den-
tro da nossa universidade. Só agora o gover-
no do estado está liberando, mas eu queria
registrar que ele não está sendo bonzinho.
Essa é uma realidade que foi aprovada em de-
zembro do ano passado numa luta coletiva.
Eu já era reitor e houve negociação com a co-
missão de ciência e tecnologia para uma ru-
brica de R$8 milhões e meio, sendo R$4 mi-
lhões e meio do fundo de pobreza e mais 4
milhões da  fonte 00, que é do Tesouro do
Estado. Não houve desembolso para gente,
nós agora estamos conseguindo uma descen-
tralização da Faperj para implementar essas
atividades. Ou seja, precisamos de uma polí-
tica de acesso digna para toda sociedade flumi-
nense. A nossa qualificação tradicional tem
um modelo que não é  para cursinho, é para
entender as habilidades e competências da-
quele futuro uerjiano, daquele futuro policial
militar, bombeiro ou estudante da Universi-
dade do Norte Fluminense (Uenf), porque
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nosso vestibular atinge essas quatro institui-
ções. Precisamos também de autonomia, por-
que, sem ela, não conseguimos implementar
nossas políticas, ficando à mercê de reivindi-
car ou ficar com o pires na mão para conse-
guir desenvolver atividades essenciais para
nossos estudantes, não só os de graduação,
mas os da pós e aqueles da extensão. A
importância que o aluno de cotas dá ao se-
tor público é visível. Vou finalizar com um
exemplo. Houve uma viagem de alguns
alunos de uma unidade que eu não vou ci-
tar o nome com dois ônibus pagos pela Rei-
toria. Os alunos cotistas tinham muito
mais respeito com aquele dinheiro gasto
do que os estudantes que não entraram
por cotas, que acham que aquilo é uma
festa.  Quando estamos num seminário
ou numa atividade cultural,  existe um
gasto do poder público e indiretamen-
te do povo que sustenta essa universida-
de. Isso é um aspecto qualitativo, que não
está  quantificado.

Outro aspecto é verificar aqui mesmo, no
nosso teatro (Teatro Odylo Costa, Filho), onde
fazemos atividades do grupo Lúmini, que é
composto por estudantes da Uerj,  a emoção
dos nosso alunos de reserva de vagas. Eles fa-
lam: “Reitor, muito obrigado”; e outro diz: “Foi
a primeira vez que eu fui ao teatro”. Os alunos
que não dispunham, por exemplo, da possibi-
lidade de freqüentar um balé no Teatro Muni-
cipal, passam a ter esta possibilidade, são atin-
gidos pela  política de extensão universitária.
E ele certamente vai trazer benefícios ao povo
fluminense, porque universidade não é só ci-
ência e tecnologia, também é formação
humanística, para que se possa enfrentar de-
safios e ajudar o povo do nosso estado e do
Brasil,  numa corrente positiva que amplia ho-
rizontes para todos nós e para futuras gera-
ções de nossos irmãos. Muito obrigada.
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No começo de julho de 2005, a Uerj realizou, através do
Programa Políticas da Cor do Laboratório de Políticas

Públicas, o Primeiro Workshop de Procuradores
Jurídicos das Universidades Públicas Brasileiras, com o

objetivo de discutir as questões sócio-jurídicas
relacionadas aos programas de ação afirmativa já

implementados no ensino superior do país. Com isso, a
Uerj possibilitou que os representantes jurídicos das

universidades públicas, vindos de todo o país, se
reunissem para buscar um aprimoramento político-

institucional dos programas de inclusão em seus
estabelecimentos de ensino. Esta foi uma oportunidade
ímpar na reflexão sobre o fortalecimento e legitimidade

das políticas afirmativas no ensino superior.
A seguir, publicamos dois importantes momentos desta

discussão, os depoimentos de Luís Fux,
Ministro do Superior Tribunal de Justiça e de Carlos

Roberto Siqueira Castro, Professor Titular da Faculdade
de Direito daUerj

As políticas de ação
afirmativa no ensino superior:

 contribuições
do campo jurídico

questõesjurídicas
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Luís Fux
Ministro do Superior
Tribunal de Justiça

O Brasil foi o país que por mais tempo fez
prevalecer a escravatura. Foram quatrocen-
tos anos de escravidão, que afastaram com-
pletamente o país do cenário internacional.
Então, o Brasil, nessa análise da questão raci-
al, precisa, necessariamente, passar por um
resgate histórico. Nós, julgadores, não pode-
mos formular nem um julgamento a respeito
dessa questão sem fazer a anamnese de que o
Brasil viveu, e vive ainda, um mito da demo-
cracia racial e que foi caracterizado  perante
o mundo inteiro como uma sociedade escra-
vocrata. Na análise destas questões tem
que haver sempre o triunfo constante da
lembrança sobre o esquecimento, a inter-
pretação teleológica e sistêmica dos or-
denamentos, de sorte que se leve em  con-
sideração fatores e circunstâncias histó-
ricas, políticas e sociais.

A questão das cotas tem que ser julgada sob
esse enfoque, que leve em consideração essas
circunstâncias históricas e jamais se pode apa-
gar da memória dos povos que se pretendem
justos os atos repulsivos do passado, que atra-
vés de torpezas inomináveis incentivaram
práticas raciais.

Sob o ângulo psicológico, a criança afro-
descendente é criada com um estigma: os na-
vios negreiros, os movimentos negros. Ela não
tem auto-estima e aquilo acaba refletindo no
âmbito profissional, claro, e no ensino e na
educação. Daí, a razão pela qual essa inefici-
ência judicial e legal levou à criação de ações
afirmativas, que são ações supralegais.

Uma ação afirmativa pode ser uma ação ju-
dicial. Uma ação, por exemplo, que uma
advogada moveu contra um magistrado que
teve com relação a ela um tratamento
insinuatório foi uma ação afirmativa no seu
sentido ideológico. Ações civis públicas e
ações populares contra leis que criem discri-
minações são também ações afirmativas. Mas
as ações afirmativas são ações que competem
ao poder central liberal, ao legislativo e ao
poder executivo. O Estado não pode ficar as-
sistindo passivamente essa questão das desi-
gualdades, ele precisa não só determinar a não

discriminação como também possibilitar que
ela não ocorra. Ele tem que agir afirmativa-
mente através de ações afirmativas. Criação
de mercado de trabalho, inclusão social,  às
vezes até com estratégias que têm  no mundo
todo, não há problema nenhum, como pre-
miação de  empresas que têm no seu quadro
um número maior de afro-descendentes e
concursos com cotas.

Uma ação afirmativa nesse sentido das co-
tas, qual resultado a que ela conduz? Em pri-
meiro lugar, ela não leva a universidade ao
aluno, ela leva o aluno à universidade e faz
com que ele conviva em um ambiente absolu-
tamente heterogêneo. Há aqui esse parado-
xo: quem estuda em colégio público não che-
ga na universidade pública. Só chega na uni-
versidade pública quem estudou em colégio
particular, que é exatamente quem não pre-
cisa. Esse paradoxo é invencível: quem estu-
da em escola pública não chega à universida-
de pública, isso num sentido majoritário.
Quando deveria ser exatamente o inverso.
Mas, o que que se afirma? O menino e a meni-
na que estudaram em colégio público, quan-
do chegaram na sala de aula heterogênea,
onde vai ter uma metade de elite privilegiada
e a outra metade de desfavorecidos. Como
vão sobreviver? Esse é o primeiro argumento
sofismático.

Segundo, “criar uma cota para os afro-des-
cendentes não é uma forma de discrimina-
ção?” Esse é demais. Desde Aristóteles e de
Rui Barbosa, o princípio da isonomia exige
tratar igualmente os iguais e desigualmen-
te os desiguais. Então, aqui o professor
Maurício Motta trouxe uma obra de um
grande pós-positivista, Ronald Dworkin,
que diz o seguinte: a superação da discri-
minação impõe um ônus tolerável, porque
exige uma outra discriminação, mas num
nível tolerável, que ao longo do tempo vai
mitigando. Isso aconteceu nos Estados
Unidos. Eles tiveram essa habilidade.

Mas não pode, por exemplo, ser como fize-
ram aqui no Rio de Janeiro, que estabeleceu
uma cota de 90%. Isso cria uma aversão soci-
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al à aceitação dessa pulverização. É preciso
que isso seja levado a efeito de uma forma a
conscientizar a sociedade que o ideário da
nossa nação promete uma sociedade justa e
solidária, com a erradicação de todas as desi-
gualdades e para que isso ocorra nós temos
que conviver numa sala de aula com quem
nasceu em berço esplêndido e quem não nas-
ceu em berço esplêndido e quem nasceu,
como a sociedade é justa e solidária, vai cola-
borar e a universidade vai ter instrumentos
capazes de fazer com que na linha de chegada
todos cheguem na mesma hora.

Nós vivemos uma era do jusnaturalismo,
que se baseava num direito que residia no
coração reto dos homens,  segundo o qual até
os animais sabiam o que era direito e o que
não era direito. Essa escola cresceu tanto que
acabou dando ensejo à escola positivista. Se-
gundo o positivismo, já que todos nós sabía-
mos o que é direito e o que não é, deveríamos
colocar no papel tudo o que é direito, que é
aquilo que o homem sabe. E essa escola, como
não poderia deixar de ser, engessou o pensa-
mento jurídico. “A justiça está na lei”, tudo se
resolvia pela lei. Dali  surgiram: “os pactos
foram feitos para serem cumpridos”, “a lei
iguala, ela é suficiente”. O juíz, segundo
Montesquieu, tinha que ser apenas a boca da
lei, não podia fazer nada, ele tinha que se pro-
nunciar nas palavras da lei, porque as pala-
vras da lei são as palavras da Justiça. O gran-
de bem que o positivismo fez à humanidade
foi exatamente dar base ao ordenamento ju-
rídico do III Reich, que em nome da lei come-
teu uma barbaridade que assombrou o mun-
do inteiro. E aqueles juízes do III Reich foram
julgados no Tribunal de Nuremberg e foram
condenados porque cumpriram a lei, porque
justiça não é algo que se aprende, é algo que
se sente.

Hoje, depois desse positivismo, a justiça
não está nas leis. A justiça deve ser prevista
nas leis. É preciso ler as leis com os olhos da
justiça. Por isso criou-se esse novo movimen-
to do pós-positivismo, que já era um movi-
mento desenhado pelo professor Miguel Reale,
com sua teoria tridimensional, mas basica-
mente, porque eles são mais jovens, pelo pro-
fessor Ronald Dworkin e o professor Roberto
Alexy, que estudaram essa questão de que
todo o ordenamento é cimentado por princí-
pios, que são normas acima da lei. A nossa
constituição diz assim: “ A República é funda-
da no princípio da igualdade de todos e da dig-

nidade da pessoa humana”. Então, não há a
possibilidade de resolvermos um problema
humano sem passar pela dignidade da pessoa
humana. O pós-positivismo, que é hoje o mo-
mento jurídico que nós vivemos, privilegia os
princípios maiores que realizam um debate
entre o direito, a ética e a legitimidade.  Uma
solução justa é uma solução erigida à luz de
princípios. Quer dizer, como pode ser injusta
uma solução bem traçada à luz do princípio
da igualdade, da dignidade da pessoa huma-
na, da razoabilidade? Basta isso e é suficiente.
Qualquer juíz que der uma decisão calcada
nesses princípios estará dando a essa decisão
um suporte jurídico e insuperável.

Só que, hoje, a isonomia não é a isonomia
do século XIX, não é a isonomia da Revolução
Francesa, que botou fogo no mundo. Hoje a
igualdade é uma igualdade que admite uma
discriminação justa contra a discriminação in-
justa. As soluções dependem de uma certa
mitigação dessa questão da discriminação e
às vezes a solução cria uma discriminação,
mas uma discriminação tolerável para poder
superar a discriminação injusta, através des-
sa proposta da solução com base na anamnese.
Nós temos um duplo sentido da isonomia: a
igualdade é “todos são iguais perante a lei” e
os desiguais devem ser tratados desigualmen-
te. Hoje não há a menor dúvida, qualquer
tratadista do tema da isonomia, qualquer
constitucionalista, nacional ou estrangeiro,
vai fazer essa afirmação. A vida digna, a pró-
pria Constituição estabelece, é um dos funda-
mentos da República. A desigualação a pre-
texto da igualdade, esse discurso mitológico
das elites, ele não convence absolutamente a
mais ninguém. Hoje nós sabemos que é mais
do que necessário que haja essa discrimina-
ção justa. O princípio da razoabilidade nor-
teia as soluções sobre esses princípios da
isonomia, e da dignidade da pessoa huma-
na, que eu acho que são os princípios que
resolvem esse problema das cotas.

Então, à luz do princípio da isonomia, da
dignidade, da razoabilidade, obedecendo a
critérios de julgamento do nosso Supremo
Tribunal Federal e da Suprema Côrte ameri-
cana, que tem produzido belíssimos acordos
sobre ações afirmativas em todos os níveis,
deficiência, racismo, eu diria que a questão
das cotas se soluciona com a sua efetiva im-
plantação, absolutamente necessária. Não se
pode abandonar essa luta, ela é fundamental,
mas levando em consideração também a ques-
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tão de que o incapaz economicamente não é
só o afro-descendente. E mais ainda, criando-
se essa política de cotas, ainda sob o pálio da
razoabilidade, de tal sorte que a população
afro-descendente não sofra um certo repúdio
pelo fato de estar eliminando a meritocracia -
que é uma estratégia nossa. Até porque, isso é
favorável à população afro-descendente,
onde se vai exigir o mérito, como Frei David
me disse, os alunos são muito bons, estão lá
as notas da PUC, que comprovam isso. Por-
que eles pegam essa oportunidade e levam até
o fim.

Essa questão das cotas é uma questão de
justiça, é também um sonho de quem tem a
justiça correndo no seu sangue, não precisa
ser afro-descendente. Eu dispenso a pesquisa
que me considerou afro-descendente, eu não
preciso disso para achar justa essa luta. Ela é
um sonho, porque a justiça é um grande so-
nho e aqui foi dito por um Frei, a vida é luta, é
luta e sonho e ninguém melhor para corporifi-
car a luta e o sonho do que dois afro-descen-
dentes que lutaram. Um morreu sem assistir
a vitória e o outro está assistindo agora. O pri-
meiro foi Martin Luther King, naquela cami-
nhada para Washington do Madison Square
Garden. Ele disse: “eu tive um sonho. Um dia
os homens nasceriam iguais e lutariam jun-
tos, trabalhariam juntos”. Outro foi Nelson
Mandela, no dia do seu julgamento no Con-
gresso africano, quando foi condenado a 28
anos. Ele disse: “o ideal da minha vida é o ide-
al da igualdade; eu imagino que todos os ho-
mens sejam iguais no sentido de terem as mes-
mas chances e as mesmas oportunidades e por
esse sonho eu sou capaz de viver, mas tam-
bém de morrer”. Isso, no fundo, é a nossa
vida, e aí me vem à mente um velho canci-
oneiro  popular com a canção do tamoio,
“a vida é luta arreída, viver é lutar, a vida
é combate que aos fracos abate e aos for-
tes só faz exaltar”.

Carlos
Roberto
Siqueira
Castro
Professor Titular da Faculdade

de Direito daUerj

O que eu verifico nesse campo de questões
é que há, sem dúvida, uma batalha, uma guer-
ra declarada entre visões conservadoras, se-
não aristocratas, que representam os senti-
mentos egoísticos, castiços, incrustados na
cultura social, de um lado, e, de outro lado,
nós temos um território que é novo, que
irrompeu no plano da sociologia e das idéias
políticas com alguma densidade no Brasil já
no século XX, isto sem nenhum desapreço das
contribuições heróicas dos séculos anterio-
res, que procuraram empunhar a bandeira de
um novo paradigma social. Um paradigma que
demonstra algum compromisso com as gene-
rosidades mais sinceras do ser humano e tam-
bém que procura encontrar na via pacifica-
dora do direito um trampolim mais ou menos
legitimado para as inclusões sociais tão ne-
cessárias e para reparação de injustiças tão
notórias.

Quero dizer-lhes, em preliminar, que eu não
acredito que a via da positivação do direito
seja o único caminho via para a redenção do
movimento negro, nem no Brasil nem no mun-
do. Acho que o instrumental jurídico pode
cumprir um papel importante para o avanço
civilizatório, mas ele não deverá jamais ser
exclusivo. Os movimentos sociais, a política
reivindicatória e transformadora, e bem as-
sim o grande embate filosófico em todos os
quadrantes da existência não raramente exer-
cem um papel de aceleração histórica até
mesmo mais vital e mais eficiente do que o
próprio instrumental jurídico. Eu verifico que
há esse enfrentamento entre dois territórios,
vamos dizer assim, o território do direito, que
por tradição é um território conservador, e o
território da política, com todos seus mati-
zes. Não quero dizer que o território da políti-
ca seja necessariamente progressista. Mas são
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dois territórios que sempre procuraram estar
eqüidistantes. A questão racial, portanto, cria
um ambiente para a grande imbricação entre o
direito e a política, que é fundamental para toda
essa discussão. Se nós tratarmos a questão das
políticas afirmativas apenas sob o prisma jurí-
dico, eu digo aos senhores que não sabemos
aonde iremos chegar. Esse campo de questões
bem exprime as relações sempre tensas entre o
direito e a sociedade, a caracterizar o fenôme-
no que designamos de constitucionalismo de
resultado. Percebe-se, aqui, nitidamente, o
abandono do classicismo isonômico, das gene-
ralizações igualitárias, e em especial a busca de
instrumentos de aplicação e interpretação da
Constituição capazes de enfrentar o imobilismo
conservador e de prestigiar as políticas públi-
cas mudancistas e de transformação social.
Nesse sentido, altera-se a dimensão e o próprio
eixo de referência da igualdade, substituindo-
se a idéia da não-discriminação formal pelo ideal
da não-discriminação material. Porque o prin-
cípio jurídico da igualdade é a não-discrimina-
ção formal, impõe-se a superação desse eixo
teórico e sua substituição pelo eixo da não dis-
criminação material, ou seja, social e econômi-
ca. E tudo isso é justificado sob o argumento de
que as políticas sociais fazem com que se atin-
jam objetivos que normalmente não seriam al-
cançados com qualquer outra medida visando
o combate à discriminação racial histórica. É
de destacar que o que se pretende com a ado-
ção das políticas afirmativas, em realidade, é a
promoção dos princípios da diversidade e do
pluralismo de forma que venham a se operar
transformações tanto nos comportamentos indivi-
duais quanto na mentalidade coletiva e da socieda-
de como um todo.

A política de ações afirmativas, em maté-
ria de classificação legislativa com base no
elemento racial, no Brasil, é uma política
que procura dar efetividade ao princípio do
pluralismo e do multiculturalismo na soci-
edade brasileira, que é um princípio consti-
tucional, gravado na constituição. Sob essa
visão mais abrangente permite-se não se
apegar (ao menos inteiramente) na ótica
reducionista do resgate das seqüelas da es-
cravidão. Isso é sem dúvida um argumento
poderoso. Mas não fiquemos apenas nesse
argumento, que seria o do escravagismo
persistente da sociedade brasileira. Creio
importante também enfatizar o fortaleci-
mento do pluralismo e do multiculturalis-
mo que é ínsito a uma sociedade revestida
de pluralidade social e cultural.

É válida a discriminação benigna ou a ação
positiva, se há um interesse público imperioso.
Se não há uma justificativa pública determinan-
te, então a classificação seria inválida. O princí-
pio da igualdade, nessa profundidade em que
estamos a tratar, tem a ver com a hiposuficiên-
cia ou com a hipersuficiência da norma classifi-
catória.

O conceito de ações positivas está constitucio-
nalizado no Direito Brasileiro. Estou a referir-me
sobre o conceito, (e não falo apenas de ações positi-
vas em favor dos afro-descendentes), de ações posi-
tivas em geral. Isso nós verificamos em vários dis-
positivos constitucionais. O artigo 37, inciso VIII,
define que “a lei reservará percentual de cargos em
empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência”. Eis aí a constitucionalização da ação
positiva. E outro caso, que às vezes é um pouco es-
quecido, mas que é tradicional no Direito Brasileiro,
tem a ver com a questão dos ex-combatentes, dos
integrantes da Força Expedicionária Brasileira,
como previsto no artigo 53 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias: “Ao ex-combatente
que tenha efetivamente participado das operações
bélicas durante a II Guerra são assegurados os se-
guintes direitos: 1. Aproveitamento no serviço pú-
blico sem a exigência do concurso público”. Vejam
a que ponto é estendida essa discriminação benig-
na, sabido que a exigência do concurso público é
norma obrigatória por força do artigo 37 para a
investidura em cargo público. Pessoas portado-
ras de deficiência e ex-combatentes consti-
tuem, pois fatores para a formulação constitu-
inte das ações  positivas, ou seja, para a sua posi-
tivação constitucional no Brasil.

Então, o que remanesce dessa discussão das
ações positivas em favor dos negros? Primeiro,
trata-se de uma política de inclusão social, é uma
política de implementação do artigo 3º da Cons-
tituição, voltada para a “erradicação da pobre-
za, da miséria, das desigualdades regionais, das
desigualdades sociais”; é uma política de
efetivação da proscrição do racismo, que é com-
promisso da política internacional no Brasil por
força do artigo 4º e dos os tratados internacio-
nais e convenções das Nações Unidas dos quais
o Brasil é signatário. E não podemos esquecer
que os direitos fundamentais que evolam dos
tratados sobre direitos humanos, hoje, por for-
ça da Emenda Constitucional 45, estão automa-
ticamente incluídos no elenco do artigo 5º da
Constituição respeitante aos direitos fundamen-
tais, todos eles alçados à categoria de “cláusu-
las pétreas”, ou seja, de caráter permanente e
insuscetíveis de supressão por via do processo
de reforma de Constituição.
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 que porto e em que mágo-
as se encontram e se per-
dem as palavras e os sons
de água da ficção e da mú-
sica das terras portugue-
sas? Onde se tocam, nos
tocam, leitores e ouvintes
dos diversos cantos do

mundo, a cada acorde do fado lento, entre aro-
mas pressentidos de erva-cidreira, ou certe-
zas, esperas, e, ainda, silêncios do nada?

Arrisco-me a ensaiar, ao longo deste texto, uma
proposta particularmente sedutora: fazer falar, a
um só tempo, música e palavra. Mais exatamen-
te, aproximar alguma música do luso fado dito
renovado à certa prosa da novíssima ficção por-
tuguesa, deixando coincidir temas e enredos, sons
e sinais, vozes e silêncios e, ainda, nas entrelinhas,
ecos da tenra memória de antigas idades de uma
nação rica em graves histórias e anunciados mi-
tos. Arrisco-me, enfim, a propor um diálogo fran-
co entre duas linguagens, construído com base
no que lhes é matéria de sentido e também de sen-
timento.

Ao cantar e contar a terra portuguesa, a com-
positora e cantora Dulce Pontes e o escritor José
Riço Direitinho parecem estar, mesmo sem o sus-
peitar, ou mesmo sem diretamente o querer, a
fazer falar, a um só tempo, todos os tempos, todas
as palavras e, ainda, todos os sons, d´além mar,
inclusive. O que se lê quando se deixa encantar
pela magia da escrita de suas palavras?

Está lá, nas canções de Dulce e nos contos de
Riço, o mesmo sentimento fundo do som a se re-
petir, em cada estrofe, ecoando nos desvãos dos
parágrafos, perfazendo inusitados gestos de es-
crita: alguma respiração suspensa, o fado dedi-

lhado no corpo que navega e ondeia, esquecendo
as margens, aprofundando-se, e, ainda, a voz e a
mão navegando as horas, semeando, sem pressa,
em exato compasso de espera, passando como
um rio passa, alcançando o porto, inclusive.

Como um rio a correr
para além do mundo

Esperar como quem sonha
um rio a correr,
um lírio aberto a ser na alvorada,
um caminho, uma estrada
para além-mundo.
Querer no silêncio do nada
O sentimento fundo.
(“Porto de Mágoas”)

Onde começa e termina um sonho? Ou o sonho
se confunde com o ar, vira quimera? Na terra, vira
semente. Na dança do fogo, fogueira e feitiço. Ou
sonho é matéria mesmo de águas, de mágoas, nu-
trindo a espera de quem ama?

Canta Dulce Pontes: “Esperar como quem so-
nha/ um rio a correr...”. Ouve-se o doce lamento,
ondeando, em busca do sentimento fundo do som,
que quase se vê, que quase se toca, de tão fundo,
tão sentido, abençoado som de água, por onde se
navega, como se já se pudesse suspeitar as espu-
mas e o mar, para além de suas sombras.

O sonho como tema, no seu álbum “O primeiro
Canto”, desfiado no canto-lamento, vira, também,
motivo imediato de acalanto. Dulce Pontes escre-
ve como quem embala para adormecer, e escolhe
a melhor fonte para cantar seu fado-novo: o rio.

É feito de águas que fluem, como se vê, o seu
canto. Vento, chuva, mágoa, solidão e água são
os seus elementos. Vasto, o seu desejo a se repe-

TEMPO DE ESPERA
O PRIMEIRO CANTO DE JOSÉ RIÇO E DULCE PONTES

MARIA ANGÉLICA ALVES
Professora Doutora em Literatura Brasileira

Professora Adjunta do Instituto de Aplicação da Uerj

E o tempo a envolver-se em minhas sombras,
neste amor que me amarra

Ao teu porto de mágoa,
Ao meu porto de mágoas.

(Dulce Pontes, Leonardo Amuedo)
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tir nos versos das canções: “Quem me dera ser o
mar...”(Fado-mãe) ou “E trago o mar dentro de
mim...”(Garça Perdida), ou, ainda, como em “On-
deia” que traz o subtítulo “Água” e que reproduz,
em seus violinos, violas e harpas, o som de ocea-
nos profundos, mas, sempre, amorosamente, na-
vegáveis.

Sobre “Ondeia”, Dulce, em tom lírico maior, en-
saia a tradução de seu mergulho em letra fabricada
como exercício de iluminação da canção, canto,
por si só, misto de grito e silêncio, voz e piano, o
mais puro som:

Ondeia

Procurei um som que pudesse equivaler à
expressão mais
Ancestral que conseguia exprimir.
Procurei uma prece pela água e seus
movimentos.
Procurei a voz e submergi na dor e na força
da corrente.
Procurei a cascata e nadei feita salmão
contra a corrente.
Encontrei um índio de olhos rasos de água,
com a bandeira do
amor no gesto e no canto.
Soltei o grito pela paz.

(Pontes, 1999)

A terra e as sementes são, também, elementos
desse fado que canta o homem esquecido do sul
do Tejo. A canção da gente das margens, “É tão
grande o Alentejo”,  trata, agora, de uma antiga
espera. Mais precisamente do abandono real da
terra e do homem, que, em primeira pessoa, afir-
ma: “No Alentejo, eu trabalho/ cultivando a dura
terra,/vou fumando o meu cigarro, vou cum-
prindo o meu horário/lançando a semente à
terra.” A espera do sonho, traduzida nas se-
mentes lançadas e no germinar somente sus-
peitado ou no gerúndio que move a ação dos
homens, em andamento contínuo, ganha a di-
mensão da permanência, revelando uma nova
e forte referência em sua produção: a canção
popular.

O movimento de resgate da tradição reitera-se
na escolha de outra cantiga portuguesa, “Ai
Solidom”, de ritmo salteado e rima adivinhada:
“Se passeares no adro – ai solidom solidom/ no
dia do meu enterro – ai ai ai/ diz à terra que não
coma – ai solidom solidom/ as tranças do meu
cabelo – ai ai ai”. No refrão, o solitário já se-
duzido pelas graças da senhora, apela, entre
terno e malicioso: “ Ó bonequinha agora ago-
ra, ó bonequinha/ ó bonequinha agora já/ se
te apanhasse aqui sozinha, ó bonequinha/

dava-te um beijo na carinha,/ ó bonequinha,
ó bonequinha.”

Em “Suíte da Terra”, a profundidade das raízes
confirma a fecundidade das sementes. Canta-se a
vida e ela é verde, como verde é o cheiro, como o
que se sente em torno é verde, como o fado de
Dulce, enfim, que se canta, como efeito de uma
predestinação: “cantarás um fado novo” na terra
em eterna espera, despertada, um dia, porém, pelo
vulcão, no novo tempo, inevitável, cultivado, com
as “mãos calejadas”, na alma e na terra.

A canção da terra anuncia o renascimento e,
para isso, congrega todos os sentidos e todos os
elementos: água (“Oh montanha verde/ nascente
de água vida/ do verde que sinto, do verde que
cheiro,/ do cheiro que é verde”); terra (“Sul-
car a terra, semear,/duas mãos calejadas/ al-
mas caiadas, raiz profunda,/semente fecun-
da”; ar (“Nas asas do Açor/sobrevoar as ca-
sas,/ sublimar a dor/ num bater de asas.”) e
fogo (“Magma de povo solar,/ cantarás um
fado novo”).

Se a alma fecundada faz nascer o canto primei-
ro, entre almas, em dança guerreira, à volta da
fogueira, dá-se o ritual coletivo de purificação:
“À volta desta fogueira/ todos saltam, todos dan-
çam, todos gritam;/ e nesta dança guerreira/ to-
dos temem, ninguém foge, todos ficam.”. A can-
ção, “Alma Guerreira”, cujo subtítulo é Fogo,
anuncia uma nova presença, personificada por um
tu reconciliador, por quem se vive, porque se ama.
A revelação do amor ocorre em cenário propí-
cio, a natureza em estado de festa e regozijo.

“Tu vais ficar e vais dançar
porque sem ti, sem ti,
sem ti meu amor eu não vejo o céu,
apaga-se a fogueira que esta dança guerreira
em mim acendeu.”

Começa o amor com a espera e, do mesmo
modo, termina a série de canções deste seu quin-
to álbum, “O primeiro Canto”. A canção “Pátio
dos Amores” anuncia a rememoração da história
de uma mulher. A história de uma vida repassada
num momento de solidão e de perigo, anuncia,
entretanto, uma frustração: “A todos pensei
amar,/ ai de cada um, ai de cada qual,/ mas ne-
nhum me soube dar/ esse verbo amar, que faz
tanto mal...” . Ao esperar, inutilmente, pelo ama-
do, descobre que “o homem já tem dono” e todas
as atitudes de espera só representaram um des-
vario. Com alusão nítida ao local mítico da Fonte
dos Amores e das Lágrimas e ao mito de Inês
de Castro, a Rainha morta e seu amor proibi-
do e impossível, a canção evoca a difícil conjuga-
ção do verbo amar, movida a trágicos ais, a invo-
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cações a Deus e a expiações de culpas e remorsos.
Reconcilia-se o sujeito da espera com o amor,

numa fusão inevitável, em “Porto de Mágoas”.
Ali se dá o encontro do rio com o mar :“E as
rotas que se perdem sem querer,/se o mar não
o quiser,/há sempre o espanto e a espuma.”.

No porto, ficamos, ao som da guitarra portu-
guesa, lançados às margens do rio-mar, embala-
dos por suas poderosas águas. O rio que flui para
o espaço aberto do caminho que leva para o além-
mundo, insurge-se contra os limites do espaço e
do tempo. Quer avançar, enfim, além das con-
tingências. É rio e é também poderosa ima-
gem da cosmicidade das águas que leva às re-
giões mais profundas e secretas da alma. A
materialidade prevista do tempo e dos espa-
ços se converte, aqui, em intemporalidade e
em vastidão.

Em exercício de escrita e revelação dos senti-
mentos fundos anunciados nas canções, Dulce
Pontes escreve, no encarte do CD, ensaiando uma
releitura do sentido das letras e próprios acor-
des. Diz: “Amar é preciso. Os fogos todos no pei-
to, outra vez o vulcão dos sentidos. A água e o ar
como elementos que nos sublimam, que nos su-
portam, que nos fazem flutuar.” A experiência
amorosa comparece a esse ritual de revelação das
origens, resultando em atitude de permanente
busca e espera.

O poeta Fernando Pessoa ao se reconhecer so-
nhador em tempo integral a quem a realidade
nunca pareceu motivo suficientemente
comovente para despertar o interesse pela sua
vida exterior, revela, irredutível, em seu Livro
do Desassossego: “Nunca pretendi ser senão um
sonhador.(...) Nunca amei senão coisa nenhu-
ma(...) Do amor apenas exigi que nunca deixasse
de ser um sonho longínquo.” Em seguida, con-
clui, enfático: “Ah, não há saudades mais doloro-
sas do que as das coisas que nunca foram!” (Pes-
soa, 1999, p. 121)

E o que dizer, enfim, da saudade e de sua forte
presença no álbum “O Primeiro Canto”? Das fon-
tes originais familiares, Dulce Pontes guarda do-
ces lembranças de sua história de vida, evocan-
do, através da reminiscências, os sentimentos que
integram o ser em alvoroço, fragmentos do calei-
doscópio que compõem a sua alma. Da mãe, do
pai, dos avós músicos e dançarinos, as lembran-
ças vivas e amadas: os movimentos e canções em
dueto da mãe Anabela, da dança à espanhola em
cima da mesa da avó Adelaide, do avô Antônio “a
tocar a concertina e a dançar o Fandango com
duas facas atadas aos tornozelos, pé ligeiro, bai-
larino exemplar”, o pai “com a força da terra a
cantar o Alentejo da nossa alma”. Juntando os
cacos e fatos, portanto, Dulce se conta, num tex-

to-legenda, biografia-síntese, concedendo ao lei-
tor-ouvinte outras formas de dizer-ouvir-tradu-
zir o seu canto.

Para a cantora, “O primeiro Canto”, produzido
em 1999, é o seu disco mais delicado, ou como o
define Miguel Sousa Tavares, no próprio álbum:
“Aquele em que a voz é um instrumento ao servi-
ço de uma sensibilidade, da “vontade de comuni-
car” – o que é, afinal, o essencial daquilo que a
move”. Nesse disco, segundo suas observações, a
cantora e compositora mostra que faz do fado
apenas mais uma referência para o seu trabalho,
contrariando a crença generalizada que a clas-
sifica como uma nova Amália Rodrigues. Dul-
ce, para Tavares, também por sua escrita e
seleção dos temas dos álbuns supera qualquer
expectativa. Está atenta a tudo que a rodeia:

O disco parte de uma minuciosa descida às
fontes da música popular portuguesa, com um
exaustivo trabalho de recolha de sons, vozes e
instrumentos – desde o som dos passos na dan-
ça tradicional do fandango até aos coros dos
cantares rurais do Alentejo, a região mais po-
bre e esquecida de Portugal.  (Tavares, 1999)

Dulce Pontes e sua equipe tentaram ainda atin-
gir as fontes do som, afirma Tavares, ao recons-
truir instrumentos musicais e ao fazer um disco
puramente acústico, sem o recurso dos
sintetizadores e das guitarras elétricas, mas utili-
zando-se, fundamentalmente, da voz de Dulce,
“...como o fio que une influências culturais tão
diferentes, demonstrando que a sua nudez inici-
al, a música é uma linguagem própria e universal
e a voz é apenas mais um instrumento ao serviço
dessa unidade.” (Ibidem)

Põe-se  “O Primeiro Canto” a tocar e a voz de
Dulce Pontes enche imediatamente a sala e toma
conta de todo o ambiente. Se experimentamos
afastarmo-nos e vaguearmos pela casa, sentire-
mos que a sua voz nos segue, envolvente, densa,
intensa. Como fogo e terra, ar e água, tudo reuni-
do, como no princípio de todas as coisas. (Ibidem)

Experimento afastar-me e o que escuto é ainda
a voz de Dulce. E, mesmo no silêncio posterior à
faixa da música que termina, restarão os ecos da
voz que procura e grita pela paz . Restará no ar a voz
ecoando, ondeando, desfazendo em mágoas, as pala-
vras de água, como um rio a correr para além do
mundo.

TEMPO DE ESPERA

O belíssimo conto “Monólogo com Erva-
Cidreira” integra A Casa do Fim,  primeiro livro
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de José Riço Direitinho, publicado em Lisboa, na
primavera de 1992. Já na epígrafe, o autor  ele-
ge uma citação de A Fenda Erótica, de Hélia
Correia: “...o amor é uma coisa rara, difícil de
encontrar, e que só aparece a poucos, por aca-
so, e uma vez por século, se tanto, como ou-
tros fenômenos igualmente inexplicáveis...”.

Raro amor e rara fidelidade a esse amor consti-
tuem os motivos do conto, narrado a partir de
um único ponto-de-vista, o da mulher, persona-
gem central, destinada a guiar a sua vida a partir
das percepções do mundo que a rodeia.  À som-
bra, tudo vê e tudo faz para realizar o que sabe ser
o seu destino. Como está certa de que o homem
que ama vai chegar, arranja a casa e espera, por
pura intuição de um fado a cumprir. Ela sabe, (só
ela sabia), que se ele chegasse, seria para sempre,
o amor esperado, “...era para casar comigo, mes-
mo antes de o ter visto ou de alguém me ter feito
o retrato dele”(CF, 47):

No conto, a recorrência ao cheiro da erva-
cidreira revela significados precisos, transmiti-
dos pela sabedoria popular que o associa à femi-
nilidade e ao amor. Quando, pela primeira vez, o
homem chegou à vila, a mulher, e somente ela,
sentiu o cheiro da erva cidreira e soube que esta-
va predestinado a casar-se com ela. Outros eram
os cheiros que a cercavam nos limites de sua casa
na vila: o sangue das galinhas depenadas, seu chei-
ro a trampa e, além do cheiro de carne morta das
aves, a imagem da “enxúndia nojenta” (CF,47).
Porém, diferentemente dos cheiros habituais,
percebe o anúncio da chegada do homem, atra-
vés do leve aroma à erva. E, somente para ele,
muda o vestido, solta os cabelos e se perfuma.

Quinze anos depois, está certa de que ele vai
retornar e o mesmo aroma da erva-cidreira ao
redor o confirma. Também este perfume só ela
sentia, reafirmando o caráter de singularidade da
experiência vivida e narrada. Em certas passa-
gens, a associação do cheiro de cidreira ao amor
e ao desejo se explicita, intensificando-se à medi-
da que aumenta o amor, a consciência do corpo e
do desejo.: “...tudo o que se passou nessa tarde
me provocou um desejo que eu nunca tinha sen-
tido por ninguém. Todo o meu quarto e as minhas
roupas cheiravam nessa noite a erva cidreira. Mas
era um cheiro que só eu sentia; ninguém, durante
o serão de festa, se lhe havia referido.” (CF, 49)

Em sua única fala no conto, o homem, inicial-
mente destinado à irmã da protagonista, confir-
ma o poder da predestinação: “Sei que voltarei
para casar, mas contigo, soube disso quando olhei
os teus olhos pela primeira vez.”(CF, 50). Aquela
que, no conto, dispõe-se, sempre, à sombra para
olhar e admirar, servindo-se da narração dos fa-
tos para seduzir também o leitor com a história

surpreendente e lírica do amor, nesse momento,
em retrospecto, se deixa olhar e recolher a reve-
lação daquele que não precisou ver - nem mesmo
em retrato -  para saber que era seu. Do homem, é
quase tudo o que se sabe. Filtrados pelo olhar de
admiração da narradora, os contornos do perso-
nagem vão ganhando maiores definições: “ ...eu
tentava ficar sempre na sombra, nas costas dele,
admirando-lhe o tom da voz e os modos delica-
dos com que fazia todos os gestos.” (CF, 48).

Também, em passagens de outros contos do
livro, como em “Nasci a cheirar a tomilho”,
anuncia-se a ação inegável do destino sobre
as personagens que se confessam atadas a seus
meandros: “Por vezes o destino prega-nos
partidas, e eu, desde pequeno, sempre me sur-
preendi com o meu” (CF, 67). Dele, recebiam
sinais que funcionavam como premonições
sobre o que iria acontecer em suas vidas. Di-
ante da certeza, restava esperar com paciên-
cia, deixando que a vida seguisse seu rumo
natural: “Sou um homem de oitenta e muitos
anos. A vida vivi-a conforme ela foi queren-
do, nunca torci o caminho ao meu destino.”
(CF, 71). No conto, o cheiro de ervas sentido
no ar anuncia pressentimentos. O cheiro a to-
milho, a anunciar o nascimento, a cura, a mor-
te, reafirmava, assim, a crença nas premoni-
ções. Também o cheiro acre a azeite tulhado
relembrava passagens e sentimentos como a
morte trágica do pai.

Desdobram-se, nos contos de A Casa do Fim,
os efeitos da presença da terra e dos poderes de
seus elementos sobre a vida das pessoas, assim
como as crenças: as corujas que cantam em unís-
sono, anunciando a morte, ou o bando de andori-
nhas a celebrar despedidas na descida do ataúde
da mãe à terra, o chá de laranjeira para amainar a
febre. Ou, no conto “Sinais” em que, admiravel-
mente, o narrador trabalha com a sabedoria do
povo do interior, enfatizando a força mágica e
telúrica que guia, fatalmente, os destinos do povo.
Estão lá enumerados os sinais de um futuro de má
sorte ou as fórmulas de se “ensombrar o futuro”
recolhidas da sabedoria ancestral e, desta forma,
anunciadas: nascer com o cordão umbilical enro-
lado no pescoço, ver a luz do mundo ao meio-dia;
o costume de vestir-se a mulher, após o parto,
com uma roupa defumada com loureiro verde e
grãos de trigo; trazer a foice debaixo do catre da
mulher grávida para afugentar os espíritos das
trevas e as bruxas. A Casa do Fim trata desses
tantos sinais – os das desgraças e outros - , de
estações  e de ciclos inspirados por memórias
sombrias de vida e morte .

A história de vida de José Riço Direitinho es-
clarece o emprego freqüente de referências ru-
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rais em suas narrativas. Nascido em Lisboa, em
1965, licenciou-se em Agronomia, na especiali-
dade de Economia e Sociologia Rural e, desde
1985, vem produzindo textos de ficção, tendo sido
muito bem recebido pela crítica. Após a sua es-
tréia, com o livro de contos A Casa do Fim, vem
sendo considerado uma das vozes mais represen-
tativas da nova geração de ficcionistas portugue-
ses. Aventurando-se pelo romance, Riço publica,
em 1994,  Breviário das Más Inclinações e O Re-
lógio do Cárcere, sendo este último agraciado
com o Prêmio Villa de Madrid 1998.

Em seu livro de estréia, José Riço parece estar
a reafirmar, em seus contos, o pensamento do
ensaísta Eduardo Lourenço sobre o lugar ocupa-
do por Portugal no restante do mundo europeu.
Em suas narrativas estão presentes, sob a forma
de ficção, os três signos definidores da cultura por-
tuguesa: a melancolia, a saudade e o sonho.

O espaço rural privilegiado nas narrativas de
Riço é singular e mais se parece com a idéia de
uma terra imaginada a partir de um “excesso de
memória mitificada”, tal como defende Lourenço
ao discorrer a respeito da idealização de Portugal
feita pelos portugueses e europeus, em geral. A
terra portuguesa, por conseguinte, instala-se no
restante do mundo moderno europeu como uma
“reserva de sonho”. (Lourenço, 2001, p.59). Essa
“sobrecarga de sonho” cria, inevitavelmente,
uma dificuldade de lidar com a realidade, in-
clusive com a realidade européia, sem perder,
contudo, o que caracterizaria, enfim, a expres-
são da mitologia da cultura portuguesa: “...um
certo grau de arcaísmo, um certo perfume de
vida que se lembra ainda do seu passado ru-
ral...”. (Ibidem).

Pode-se falar, segundo Lourenço, de um tem-
po mítico português expresso pelos signos da es-
pera e da esperança. A saudade e a melancolia
resultariam da herança de um destino marcado
pelo sentido de uma “promessa de duração eter-
na” (Lourenço, 1999,  p.89), como nos assegura o
ensaísta. O tempo português se revelaria, assim,
também no conto de Riço, como o tempo do so-
nho e da espera.

  “Monólogo com Erva-Cidreira” é uma narra-
tiva curta, contida e densa, na medida exata do
assombro diante do que se realiza com perfeição,
como texto singular e comovente. Sem sobras,
sem excessos, sem vozes, sem ecos, apenas um
monólogo, quase sussurrado, à sombra. Nas
mãos, o livro pequeno e precioso entreaberto,
respiração suspensa, silêncio: A Casa do Fim. Sua
leitura termina, mas o cheiro de cidreira conti-
nua no ar. Também continuam no ar a promessa
de amor e a certeza da solidão, que constituem,
nas narrativas de seu autor, os sinais reveladores
do que a vida é capaz de nos dar, independente de

toda e qualquer vontade. Adiante,  o tempo que
passa como o rio passa. Junto ao rio, a casa, uma
mulher que espera e narra, à sombra, a própria
espera, fazendo crer aos leitores que ainda há de
chegar a chuva que ativará, como de costume, o
cheiro das ervas.

NO PORTO, O ETERNO
LAMENTO DO FADO

 Os primeiros cantos de Dulce Pontes e José
Riço continuarão a  preencher o ar com seus
sons fundos e cheiros pressentidos de amor e
de mágoas. Palavras que se lêem, sons e pala-
vras que se tocam, nos tocam, leitores e ou-
vintes dos cantos de tão vasto mundo.

 Dulce e Riço, em vigoroso e terno acalanto,
preenchem-se de rimas, no ritmo de silêncios in-
ventados. Conjugam o tempo da espera no amor
e na solidão, que se realiza, unicamente, como
fado, destino. Deste modo, ousam repetir, sem
disfarce ou pudor, a sina anunciada dos portu-
gueses, o mote de suas canções, o eterno lamento
do fado, as mesmas fontes, o mesmo rio .

A terra espera. Toda a gente espera. Enquanto
passa o tempo, também as palavras passam. E,
decerto, as imensas mágoas. Seu canto primeiro
acaba, porém continua a ecoar dentro, fundo,
como a pedir aconchego, escuta, olhar e coração.
Águas e margens. E um porto, inclusive.
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população que necessita se deslocar pela cidade.
A falta de transporte público de qualidade esti-
mula a expansão do uso de transporte individual
provocando congestionamentos, conflitos entre
a circulação de pedestres e veículos, condições
precárias de segurança da frota, riscos de aciden-
tes, excesso de emissão de ruídos e gases, aumen-
to dos tempos de viagem e do consumo de com-
bustível, etc. Além disso, o tráfego de veículos
automotores altera a paisagem urbana transfor-
mando os espaços de circulação de pedestres e
áreas verdes, de uso comunitário, em estaciona-
mentos potenciais. A falta de estacionamentos es-

timula a demolição de imóveis
residenciais em áreas já comerci-
ais para a transformação dos lotes
em estacionamentos, aumentando
os vazios urbanos e eliminando da
paisagem referências arquitetô-
nicas importantes. Agrega-se ain-
da outros impactos não tão visíveis
em curto prazo, através da implan-
tação de novo sistema viário justa-
posto à estrutura urbana pré-exis-
tente (implantação de viadutos, tú-
neis, vias expressas) e até impac-
tos de natureza operacional, como
a criação de novos serviços de
transportes, remanejamentos de li-
nhas, terminais e mesmo de im-
plantação de nova estrutura
tarifária.

Outro ponto importante do tráfego de veí-
culos nos grandes centros urbanos está rela-
cionado à poluição do ar. O impacto ambien-
tal decorrente da poluição do ar teve início
após a Revolução Industrial, quando as ativi-
dades desenvolvidas em indústrias, termoe-

CONTRIBUIÇÃO DAS EMISSÕES VEICULARES
NA POLUIÇÃO HÍDRICA DIFUSA EM ÁREAS URBANAS:

ESTUDO DE CASO DO TÚNEL
REBOUÇAS, RIO DE JANEIRO

Flávio Louchard de Menezes
Professor Assistente do Instituto de Química

Thereza Christina de Almeida Rosso
Professora Adjunta da Faculdade de Engenharia

A Urbanização e o Transporte Urbano

desenvolvimento e as formas de
uso e ocupação do solo pos-

suem relação direta entre a
estrutura urbana, as condi-
ções de transporte e a cir-
culação de veículos auto-
motores de qualquer cida-
de ou centro urbano. Esta
relação causa impactos
que podem ser definidos
como o conjunto dos efei-
tos decorri-

dos em um
desses sistemas

por ações pro-
duzidas uns sobre os

outros e vice-versa (Farret, 1984).
Tais impactos afetam a acessibili-
dade e repercutem de maneira di-
reta na vida política, econômica e
social da comunidade local em
uma estreita relação de difícil deli-
mitação. Sob o ponto de vista
ambiental, muito desses impactos
são negativos causando efeitos de-
letérios ao meio ambiente, à saúde
da população, sendo, na maioria
das vezes, irreversíveis e de difícil
correção.

Como apresentado em Menezes,
2004, observa-se no Brasil que o crescimento
contínuo das cidades freqüentemente não é acom-
panhado de investimentos em infra-estrutura fí-
sica e operacional ou em sistemas de transporte
público que possam ser considerados de qualida-
de satisfatória para o bom atendimento de toda a

A falta de
estaciona-

mentos
estimula a
demolição
de imóveis

residenciais
em áreas já
comerciais

acad
em

ia



ADVIR Nº 19 • Setembro de 2005 • 128

nagem urbana sendo encaminhado aos corpos
d’água receptores. Esses poluentes produzem
impactos negativos diversos, com conseqüênci-
as a curto e a longo prazos sobre o ecossistema
aquático.

A magnitude do impacto causado pelo lança-
mento da drenagem urbana depende de fatores
como: qualidade das águas do corpo d’água ante-
rior ao lançamento, capacidade assimilativa do
mesmo e, ainda, da quantidade e distribuição das
chuvas, uso do solo na bacia, tipo e quantidade
de poluente arrastado. Nesse sentido, os proble-
mas gerados podem ser subdivididos em seis gran-
des categorias: alterações estéticas, depósitos de
sedimentos, depleção da concentração de oxigê-
nio dissolvido, contaminação por organismos
patogênicos, eutrofização e danos devido à pre-
sença de substâncias tóxicas. Uma descrição de-
talhada de cada uma dessas alterações pode ser
vista em Menezes, 2004.

Avaliação das Cargas Poluidoras geradas
pelo Escoamento Superficial Urbano

A poluição por cargas difusas é um fenômeno
com origem no ciclo hidrológico. Inicia-se com o

létricas, construção civil e o próprio
tráfego de veículos, iniciaram a emis-
são de partículas e/ou gases, em mai-
ores quantidades, alterando significa-
tivamente a qualidade do ar nessas lo-
calidades.

Além de causar danos à saúde hu-
mana, à fauna, à flora e aos materiais
em geral, a poluição do ar1  vem sendo
considerada pela maioria dos países
como o principal agente de degrada-
ção ambiental do Planeta. Caracterís-
ticas climáticas ocorridas nas últimas
décadas evidenciam que as atividades
humanas contribuem efetivamente
para o aumento das emissões de
poluentes  para  a  atmosfera,  em
n í v e i s  capazes de favorecer uma
mudança climática em escala mun-
dial, com possíveis conseqüências
catastróficas para toda a humani-
dade.

Na Tabela 1 é possível observar as
principais substâncias consideradas
como poluentes do ar e suas respecti-
vas fontes de emissão. No Brasil, os pa-
drões nacionais de qualidade do ar são
fixados pela resolução de número 03,
de 28 de junho de 1990, da Comissão
Nacional de Meio Ambiente, CONA-
MA. Ressalta-se ainda que esta reso-
lução contempla níveis limites de concentrações
para caracterizar ocorrência de situações críti-
cas de poluição do ar, (Menezes, 2004).

No caso de veículos automotores, a poluição
ocorre através da combustão incompleta de com-
bustíveis fósseis utilizados principalmente como
fonte de energia. Os efeitos dessas emissões po-
dem ser observados tanto local, como regional
ou mesmo globalmente (Marcondes, 1994). Os
problemas locais referem-se à saúde da popula-
ção que é exposta aos gases poluentes, com cus-
tos diretos e indiretos para a sociedade. Nestes
casos, as crianças, os idosos e pessoas com doen-
ças respiratórias são os mais afetados. O efeito
regional acontece decorrentes de poluentes pri-
mários, podendo se deslocar a grandes distâncias
pelos ventos. A nível global, o aumento na atmos-
fera da concentração de determinados gases pro-
venientes do processo de combustão, tem pro-
vocado aquecimento global, comprometendo a
vida nos cinco continentes. Destaca-se ainda a for-
mação de chuvas ácidas, a ocorrência de inver-
são térmica e o efeito estufa.

Outro efeito observado pela poluição do ar de-
corrente das emissões veiculares está relaciona-
do aos lançamentos de poluentes nas redes de dre-

Fontes Poluentes

Fontes estacionárias Combustão

Material particulado,
dióxido de enxofre e
trióxido de enxofre,
monóxido de carbono,
hidrocarbonetos e
óxidos de nitrogênio.

Processo industrial

Material particulado
(fumos, poeiras,
névoas), gases (SO2,
SO3, HCl,
hidrocarbonetos,
mercaptanas, HF, H2S,
NOx).

Termelétrica

Material particulado,
gases (SOx,
hidrocarbonetos,
monóxido de carbono,
NOx).

Queima de resíduo
sólido

Material particulado,
gases (SO2, SO3, HCl,
NOx).

Outros
Hidrocarbonetos,
material particulado.

Fontes Móveis

Veículos gasolina/diesel
álcool, aviões,
motocicletas, barcos,
locomotivas, etc.

Material particulado,
monóxido de carbono,
óxidos de nitrogênio,
hidrocarbonetos,
aldeídos, dióxido de
enxofre, ácido
orgânicos.

Fontes Naturais

Reações químicas na
atmosfera. Por
exemplo:
hidrocarbonetos +
óxidos de nitrogênio
(luz solar)

Material particulado
(poeiras), gases (SO2,
H2S, CO, NO, NO2,
hidrocarbonetos),
poluentes secundários
(O3, aldeídos, ácidos
orgânicos, nitratos
orgânicos, aerossol
fotoquímicos, etc).

 Tabela 1. Principais substâncias consideradas
como poluentes do ar e suas respectivas
fontes de emissão.
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arraste dos poluentes atmosféricos pela chuva, e
o escoamento superficial direto será responsável
pelo transporte dos poluentes dispostos sobre a
superfície da área urbana até o lançamento final
no corpo receptor. A poluição por cargas difusas
é um fenômeno aleatório, assim como o evento
hidrológico responsável pela sua ocorrência.

As concentrações de poluentes no escoamen-
to gerado variam ao longo do evento hidrológico,
assim como variam as vazões, fazendo com que a
determinação da distribuição temporal das con-
centrações de poluentes, não seja uma das tare-
fas das mais fáceis. Pouco se conhece no Brasil
sobre tais concentrações e seus efeitos no ambi-
ente aquático.

Neste sentido, este trabalho apresenta-se com
características bem inovadoras. Durante o perío-
do de março a agosto de 2004, foram realizadas
cinco campanhas de monitoramento de dezoito
parâmetros, a saber: condutividade, pH,
alcalinidade total, óleos e graxas, sólidos totais,
sólidos em suspensão totais, demanda química de
oxigênio, compostos orgânicos voláteis (BTEX),
nutrientes (nitrogênio amoniacal e fósforo total),
metais pesados, cromo, cádmio, cobre, chumbo,
níquel, zinco, manganês e ferro, no eixo viário de
ligação entre as Zonas Norte e Sul da Cidade do
Rio de Janeiro, objetivando avaliar a influência
dos mesmos na qualidade das águas de drena-
gem pluvial e os possíveis efeitos no corpo
d’água receptos, no caso a bacia hidrográfica
da Lagoa Rodrigo de Freitas. Uma breve des-
crição da metodologia utilizada é apresenta-
da a seguir. Maiores detalhes podem ser ob-
servados em Menezes, 2004.

Metodologia adotada para Coleta e
Análises de Dados de Campo – Eixo
Viário do Túnel Rebouças, Cidade do
Rio de Janeiro

O local de amostragem teve papel importante
na metodologia adotada, uma vez que se fazia ne-
cessária a escolha de uma área urbanizada, cujas
condições climáticas fossem monitoradas e co-

nhecidas. Agrega-se a tais informações, a neces-
sidade do conhecimento de todo movimento de
tráfego controlado e cuja ação antrópica estra-
nha aos veículos, fosse bastante minimizada. A
escolha do eixo (corredor) rodoviário de ligação
entre as Zonas Norte e Sul da Cidade do Rio de
Janeiro, mostrou-se adequada nestes aspectos.
Ressaltam-se ainda as paralisações temporárias
realizadas nas operações de operação e manuten-
ção, facilitando a coleta de amostras. Uma vista
do conjunto eixo viário Lagoa / São Cristóvão e o
sentido de fluxo de drenagem das águas pluviais,
e conseqüentemente, dos poluentes carregados
por essas águas, é apresentado na figura 1.

Neste eixo viário, o tráfego de veículos é con-
trolado on line pela Primeira Divisão de Vias Es-
peciais, 1a DVE, da Coordenadoria de Vias Espe-
ciais, CVE da Secretaria Municipal de Transpor-
tes, SMTR. Possui ainda as condições climáticas
da região controladas através das estações
meteorológicas, também com monitoramento on
line, realizado pela rede da Fundação Instituto de
Geotécnica, GEO-RIO.

Os pontos de coleta foram concentrados na área
situada na Zona Sul, próximo a Lagoa Rodrigo de
Freitas, imediatamente na saída do túnel. Foram
realizadas coletas em 5 pontos, sendo 3 pontos
localizados no piso da rodovia, distribuídos ao
longo do eixo viário e 2 pontos de coletas em
bueiros, como detalhado a seguir. Observa-se ain-
da que, embora não fosse o principal objetivo
deste estudo, a localização dos pontos de
amostragens permitiu avaliar a influência do tipo
de pavimentação, uma vez que as duas galerias
do túnel possuem pavimentações diferentes,
sendo uma de asfalto e outra de concreto.

No eixo viário foi escolhido um ponto de
amostragem dentro de cada galeria e um pon-
to, em área aberta atingida pelo sol, localiza-
do na entrada da galeria L2 do Túnel Antônio
Rebouças, a aproximadamente cinqüenta
metros na saída do túnel, (lado da Lagoa). As
localizações dos pontos no eixo viário tive-
ram as seguintes denominações: a) ponto P1 -

localizado externa-
mente, a aproxima-
damente 50m do tú-
nel, com pavimenta-
ção de asfalto e rece-
bendo ação dos raios
solares, (Figura 2a);
b) ponto P2 - locali-
zado internamente a
cerca de 100 metros
da entrada (sentido
Jardim Botânico - São
Cristóvão), no interior
da galeria L2, cuja pa-
vimentação é de asfal-
to; (Figura 2c); c) pon-

Figura 1 - Vista do conjunto eixo
viário Lagoa – São Cristóvão, na bacia
contribuinte à Lagoa Rodrigo de Freitas.
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Os resultados dos parâmetros apresentados
neste trabalho retratam a situação de um seg-
mento da drenagem contribuinte da bacia da
Lagoa Rodrigo de Freitas, mas percebe-se o
quanto esses dados permitem refletir sobre as
questões que envolvem a qualidade das águas
de toda a bacia hidrográfica da lagoa.

Os objetivos deste trabalho foram plena-
mente consubstanciados nos resultados das
análises dos parâmetros de qualidade dos
efluentes, sendo atendidos na medida em que
revelou qualitativa e quantitativamente a con-
tribuição dos resíduos poluentes deixados
pelo tráfego de veículos na área de estudo.

Como forma de minimizar os impactos
ambientais causados por determinados suge-
re-se verificar a possibilidade de fazer um tra-
tamento primário visando reduzir a carga or-
gânica e diminuir os sólidos totais do efluente.
Neste caso, há que se ressaltar a não disponibi-
lidade de área para tal. Nesta região o mais in-
dicado seria a coleta desses efluentes e posteri-
or lançamento no sistema de disposição oceâ-
nica já existente no local, qual seja: o Sistema
de Disposição Oceânica (Emissário Submarino)
de Ipanema.
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propriedade e as atividades normais da comunidade.

to P3 - localizado internamente, no interior da segun-
da galeria (R2), cuja pavimentação é de concreto, tam-
bém a aproximadamente 100 metros da entrada.

Figura 2 -  Imagens dos pontos de coleta (a) Ponto de
coleta P1. (b) Ponto de coleta P2.

Os pontos de coletas nos bueiros foram localizados
nas extremidades do túnel, denominados pontos B1 e
B2, (ver Figura 3a, 3b e 3c).

Figura 3. Imagem dos pontos de coletas em bueiros.
(a) Grade aberta. (b) Grade fechada. (c) Localização.

As amostras foram realizadas quinzenalmente e ti-
veram dois processos distintos. Uma descrição deta-
lhada quanto à metodologia adotada, as condições
ambientais no período de amostragem.

Conclusões
Este trabalho, ainda que localizado, traz intrínseco

na sua estrutura uma abrangência bem mais ampla,
na medida em que permite fazer algumas previsões
do ponto de vista ambiental. Ressalta-se ainda sua
importância em termos de qualidade das águas de
outros corpos d’água receptores, sejam estes super-
ficiais ou subterrâneos, que estejam no mesmo con-
texto, e em outras áreas urbanas do Estado ou do País,
cujos volumes de tráfego médio diários são também
intensos.

No tocante aos aspectos metodológico da
amostragem de campo, destaca-se o cunho novo e
possivelmente inédito na forma adotada para
amostragens de águas de lavagem de pavimentação
na área de estudo. Este é um dos pontos relevantes
do trabalho uma vez que apresenta uma nova
metodologia de como fazer amostragens em áreas não
atingidas por eventos naturais de precipitação
pluviométricas, como túneis, galerias, corredores ro-
doviários subterrâneos.
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transformações
estruturais pelas
quais o capita-
lismo vem pas-
sando, ocorri-
das sob a égide
do processo de
globalização e

pelo ideário neoliberal, exprimem-se na chama-
da reestruturação produtiva, que implica mudan-
ças ou metamorfoses drásticas no mundo do tra-
balho, englobando, dentre outros fenômenos, a
fragmentação da classe trabalhadora, a
precarização das relações de trabalho, a
heterogeneização e complexificação do mercado
de trabalho. As conseqüências des-
te processo têm sido o aumento das
desigualdades, cujas expressões, den-
tre as mais gritantes, são a ampliação
do desemprego, aprofundamento
da concentração de riqueza e
alastramamento da miséria e da po-
breza.

Em termos mundiais, Santos
(2000), observa que os processos
de globalização da economia se in-
tensificaram enormemente nas úl-
timas décadas, condicionados pela
atribuição de uma primazia total às
empresas multinacionais enquan-
to agentes do “mercado global”,
pela desregulação dos mercados fi-
nanceiros, pela revolução nas co-
municações transcontinentais, pela erosão da efi-
cácia do Estado na gestão macro-econômica e
pelo avanço tecnológico das últimas três déca-
das. As conseqüências dessa globalização da eco-
nomia são, para o autor, o aprofundamento do
cisma global entre ricos e pobres. Como aponta-
do pelo próprio,  cerca de um bilhão de pessoas
(mais de 14% da população mundial) vivem em
pobreza absoluta, com rendimento inferior a 365
dólares por ano. Do outro lado, 15% da popula-

ção mundial produziu e consumiu 70% do rendi-
mento mundial (p.293). Continua, observando
que a esmagadora maioria dos países do Sul per-
deu com a globalização e com as transformações
de economia mundial, e uma parte deles atingiu
uma situação de colapso, com múltiplas manifes-
tações: perda de sua pouca soberania, ficando
mais e mais sujeitos aos programas de ajustamento
estrutural do Banco Mundial e do FMI; conturba-
ção interna, violência urbana, motins dos esfo-
meados, má nutrição e degradação do ambiente.

Em relação à América latina, Soares (2001) ob-
serva que a maioria dos países sofreu um grande
retrocesso em matéria de eqüidade, por conta do
ajuste neoliberal, de modo que no início da déca-

da de noventa sua distribuição de
renda era bem mais concentrada
que no final da década de 70. Con-
tinua a autora, afirmando que o in-
dicador de aumento da desigualda-
de na distribuição de renda foi a
acentuada disparidade entre o ren-
dimento dos 40% mais pobres –
que não atinge sequer a metade da
renda média nacional – do rendi-
mento dos 10% mais ricos – que
recebe mais de quatro vezes essa
média. Em seis dos países exami-
nados pela autora, essa diferença
aumentou no início dos anos 90,
quando a renda dos 10% mais ricos
superou em cerca de 10 vezes a dos
40% mais pobres (p. 339).

No Brasil, alguns indicadores nos ajudam a per-
ceber a situação desastrosa em que nos encon-
tramos. O relatório do Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento (PNUD) de 2000,
mostra que em nosso país a renda média dos 20%
mais ricos é 25,5 vezes maior que a renda média
dos 20% mais pobres – o primeiro grupo se apro-
pria de 63,8% da renda nacional, enquanto o se-
gundo detém apenas 2,5% do total. Dados do Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA

NEOLIBERALISMO E POLÍTICAS SOCIAIS:
ALGUMAS NOTAS PARA DISCUSSÃO

 Renato Veloso
Professor Assistente do Departamento de Política Social

Faculdade de Serviço Social Uerj.
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demonstram que em 2001, o percentual de brasi-
leiros situados abaixo da linha de pobreza era de
33,6% (incluindo 14,6% situados abaixo da linha
de indigência). Em relação à distribuição de ren-
da, em 2001, os 50% mais pobres concentravam
14,8% da renda gerada no país, enquanto o 1%
mais rico abocanhava 13,3% da renda. A Pesqui-
sa Nacional por amostra de Domicílios (PNAD) de
2002, 27,1% do total de trabalhadores recebe um
valor equivalente ou inferior a um salário míni-
mo; e 38,6%, possuem renda entre um e três salá-
rios mínimos. O rendimento médio da população
ocupada situa-se em torno 2,3 salários míni-
mos. Em relação ao desemprego, as taxas au-
mentaram drasticamente, passando de 2 mi-
lhões no final da década de 80, para 4,5 mi-
lhões em 1995, 7,6 milhões no final da década
de 90 e 7,8 bilhões em 2001.

Alguns autores chamam a atenção para um
“novo” tipo de pobreza, decorrente do aumento
do desemprego e da emergência e perpetuação
do chamado “desemprego estrutural”, que passa
a fazer parte do cenário internacional. Dados da
OIT, divulgados em janeiro de 2003, mostravam
que o mundo possuía cerca de 180 milhões de
desempregados, número que em 1990 estava na
casa do 100 milhões. Um aumento, portanto, de
80% em 12 anos, sendo as áreas mais afetadas a
América Latina e o Caribe. A OIT chama ainda a
atenção para a existência de 730 milhões de pes-
soas desempregadas ou subempregadas, que não
ganham mais de um dólar por dia. A Pesquisa
Mensal do Emprego, realizada pelo IBGE nas mai-
ores capitais do país, divulgou que em dezembro
de 2002 o índice de desemprego era de 11,7%.
Dados do Dieese/Seade, apontaram, para o mes-

mo período, o índice de 19%. Chama-se a aten-
ção, portanto, para o fenômeno denominado por
Pochmann (2001) de “epidemia do desemprego”,
o qual, ao que parece, segundo o próprio autor,
resulta endêmico.

Ao sistematizar os dados referentes à PME dos
anos de 1991 a 2002, pude construir um gráfico
que ilustra as tendências postas ao mercado de
trabalho: diminuição dos postos de trabalho for-
mais, com carteira assinada, e aumento na quan-
tidade de trabalhadores sem carteira assinada e
que trabalham por conta própria (ver gráfico).

O que se verifica, pelo gráfico acima, é que a
composição da ocupação se modifica, com o au-
mento da participação dos trabalhadores sem
carteira assinada e por conta própria, e a redução
dos trabalhadores com carteira assinada. Pode-
se, portanto, afirmar que a reestruturação pro-
dutiva no Brasil, entendida como um dos elemen-
tos presentes no conjunto de transformações que
vêm ocorrendo tanto na base material da socie-
dade capitalista quanto no campo das idéias e suas
inflexões no mundo do trabalho, é marcada pela
redução dos postos de trabalho, pelo desempre-
go dos trabalhadores do núcleo organizado da
economia e a sua transformação em trabalhado-
res por conta própria, trabalhadores sem cartei-
ra assinada, desempregados, precarização do tra-
balho etc.

Estes fenômenos têm por conseqüência a gera-
ção de reformas no sistema fiscal, em que se fa-
zem presentes os cortes nos gastos sociais e o ata-
que à universalização dos direitos sociais, a qual
daria lugar à focalização na pobreza e às chama-
das políticas de “nova geração”. É possível afir-
mar que a literatura especializada que aborda o

tema da políti-
ca social vem
a p o n t a n d o
para uma re-
gress iv idade
no campo da
proteção soci-
al, destacando
como uma das
principais ca-
racter í s t i cas
dessa regres-
sividade a pos-
tura de transfe-
rir para a soci-
edade civil a
responsabili-
dade por in-
cumbências e
a t r i b u i ç õ e s
que cabem ao

População ocupada de 15 anos ou mais
por tipo de ocupação
Fonte: IBGE

_____  com carteira assinada
_____  sem carteira assinada + conta
própria
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Estado. Como observou Laurell (1997), em rela-
ção ao Bem-Estar social a orientação neoliberal
sustenta que este deve ser entendido como algo
pertencente ao âmbito privado, sendo as suas fontes
naturais a família, a comunidade e os serviços priva-
dos, o que, de acordo como a autora, que estaria de-
marcando “um avanço em direção ao passado” (p.151).

Os aspectos até aqui apresentados ilustram al-
gumas das atuais expressões da “questão social”,
fenômeno inerente à sociedade capitalista e, nas
palavras de Iamamoto (2001) “indissociável do
processo de acumulação e dos efeitos que produz
sobre o conjunto das classes trabalhadoras”
(p.11). A própria realidade ao nosso redor vem
demonstrando, repetidamente, que estas expres-
sões se aprofundam cada vez mais. Basta olhar-
mos atentamente para as ruas pelas quais passa-
mos e observarmos o crescente número de pes-
soas vivendo, por exemplo, de catar latas vazias
no lixo ou, ainda, de catar o próprio lixo. Pode-
mos, também, observar a quantidade cada vez
maior de pessoas que “acampam” sob as diversas
marquises da cidade. E, por outro lado, podería-
mos, ainda, observar como se esgotam rapida-
mente as unidades postas à venda em lançamen-
tos imobiliários de luxo, ou a oferta de docinhos
cobertos com pó de ouro nas festas socialites. São
dados da vida real, empíricos, e que demonstram,
com a mesma dramaticidade presente nos índi-
ces e percentuais, a crueldade com que se expres-
sa a “questão social” na atualidade.

A conjuntura atual é de ataque às políticas so-
ciais, pelo menos no seu aspecto de direito social,
que, por isso mesmo, é de responsabilidade pú-
blica, sendo o Estado o garantidor de tais direi-
tos. O reconhecimento da política social como
direito social, ainda que integrante de uma estra-
tégia anticíclica do capital, como observou
Behring (1998), se dá a partir do pós-guerra, no
contexto fordista-keynesiano e sob influência do
pensamento marshalliano, importantíssimo para
a caracterização da cidadania como sendo com-
posta por direitos econômicos, políticos e sociais.

Tendo por principais características a
incondicionalidade, o caráter distributivo e a
universalização do acesso aos serviços sociais pú-
blicos, entendidos enquanto direitos sociais, logo
de responsabilidade social, a proposta de
seguridade social beveridgiana passou, após a vi-
gência dos chamados “anos de ouro” ou “trinta
anos gloriosos” do capitalismo, e com a chegada
de mais uma de suas crises estruturais, a partir da
década de 70, a ser duramente atacada. Com o
advento do projeto neoliberal, as conquistas so-
ciais, econômicas e políticas da classe trabalha-
dora passam a ser perseguidas e desmontadas, por
meio de estratégias como reestruturação produ-

tiva, reforma do estado e o aberto combate ao
trabalho, como apontou Montaño (2002).

Para o autor, no contexto atual de crise, o capi-
tal reage atacando fortemente o trabalho, com
vistas a aumentar os níveis de extração de mais-
valia, intensificando e diminuindo os custos de
produção pela redução de gastos atrelados ao sa-
lário. O aumento da exploração da força de traba-
lho permitiria a ampliação da concentração de
capital. De uma maneira geral, o neoliberalismo
pretendia acabar com a intervenção do Estado
sobre a economia, liberando o capital para livre-
mente se desenvolver e reproduzir.  Tal “libera-
ção” implicava redução, quando não eliminação,
dos direitos trabalhistas, por meio da chamada
desregulamentação, além da flexibilização das
relações de trabalho, o que teve por conseqüên-
cia o recrudescimento de fenômenos como
subcontratação, precarização, e horizontalização,
o que levou a maiores complexificação e
heterogeneização do trabalho, configurando as
chamadas metamorfoses do mundo do trabalho
apontadas por Antunes (1998). Tais fenômenos
levaram a um enxugamento do trabalho, à sua
liofilização (Antunes, 2000), gerando aumento da
desigualdade, da pobreza e das injustiças sociais,
e ocasionando sérias conseqüências para a for-
mação das identidades individuais, que, como
observou Telles (1994), são constituídas a partir
de suas conexões com o trabalho e com o conjun-
to de relações sociais acessadas por seu intermédio.

Se antes o contexto era de uma certa “seguran-
ça social”, a partir do novo processo de
reestruturação do capital (determinado tanto pela
crise de acumulação do capitalismo quanto pela
crise do socialismo real) este passa a ser de “inse-
gurança”, como destacou Mattoso (1998). Trata-
se, portanto, de um contexto no qual o trabalho
passa a sofrer duros ataques por parte do capital,
como forma de criar novas condições para que o
processo de acumulação continue , e para que as
taxas de produtividade e de extração de mais-
valia sejam elevadas.

As conseqüências desse sucesso neoliberal fo-
ram drásticas, destacando-se dentre elas o au-
mento das desigualdades sociais devido ao de-
semprego e à forte concentração de renda. Por-
tanto, o novo modelo de acumulação posto em
prática com a reestruturação do capital, a “acu-
mulação flexível”, para usar os termos de Harvey
(1993), fomenta o desemprego, a pobreza, e a
miséria, resgatando antigas formas de explora-
ção do trabalho (baseadas na extração de mais-
valia absoluta) e articulando-as com formas con-
temporâneas de exploração (baseadas na extra-
ção da mais-valia relativa). Como mostrou
Teixeira (1996), o fenômeno do “salário por peça”,
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que Marx analisou em O Capital e que serviu de
alavanca para o prolongamento do tempo de tra-
balho e rebaixamento dos salários, assume novas
configurações no atual contexto. De acordo com
o autor, as grandes corporações contam com uma
rede de pequenas e microempresas, espalhadas
ao seu redor. Tais corporações contam, assim,
com um enorme contingente de trabalhadores
domésticos, artesanais, familiares, que funcionam
como peças centrais de uma cadeia de
“subcontratação” e constituem-se como fornece-
dores de trabalho “materilizado”, trabalho este
vendido ao capital, sem que ele sequer seja reali-
zado nas instalações fabris.

Sob o neoliberalismo, as políticas sociais são
atacadas, sendo o alvo desse ataque, mais especi-
ficamente, o entendimento de tais políticas como
direito social, e, portanto, dever do Estado. Pode-
se afirmar que para o neoliberalismo, política so-
cial boa é aquela política que não é vista como
obrigação estatal, como exigência de cidadania e
como direito inerente à condição de cidadania
presente em todos os indivíduos. Baseada no pres-
suposto de diminuição da presença do Estado na
sociedade, a ideologia neoliberal passou, cada vez
mais, a estimular e implementar políticas de in-
gerência privada, o que teve como resultado uma
alteração na articulação entre Estado e socieda-
de no processo de proteção social, ocasionando

o rebaixamento da qualidade de vida e de cidada-
nia de consideráveis parcelas da população. De
acordo com o ideário neoliberal, ao Estado não
cabe responsabilidade pública na garantia de di-
reitos sociais aos cidadãos, sendo esta remetida
para organizações da sociedade civil.

Para Pereira (2000), os seguintes aspectos me-
recem ser observados no campo social, sob o
neoliberalismo: preservação e o aprofundamento
da fragmentação e descoordenação institucional;
demissão de milhares de funcionários públicos;
oposição sistemática à consumação dos novos
direitos constitucionais; resgate do
assistencialismo, do clientelismo e do populismo;
rejeição explícita do padrão de seguridade social
previsto na Constituição Federal de 1988;
seletivização e focalização das políticas sociais
(pp. 162-3). Assim, o modelo neoliberal prevê que
cada indivíduo vele pelo seu bem-estar ao invés
da garantia do Estado de direito, estimulando as
pessoas a se sustentarem pelo trabalho e não pe-
los benefícios, mesmo numa conjuntura de de-
semprego. É, portanto, neste cenário de “ajuste
neoliberal”, como pontuou Soares (2001), no bojo
do processo de “modernização conservadora”
(Tavares, 1992) que irão se processar as políticas
sociais, sofrendo um forte impacto das diretrizes
do mercado, cujas drásticas conseqüências reca-
em vigorosamente sobre os trabalhadores.
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Einstein sempre amou a Suíça, tendo se natu-
ralizado suíço, cidadania que conservou durante
toda a sua vida. Na Polytechnic School de Zurich
foi aluno dos professores de Matemática H.
Minkowski e A. Hurwitz. Hermann Minkowiski,
matemático, nasceu em 1864 na cidade de
Aleksotas, perto de Kaunas, na região do Mar Bál-
tico e faleceu em Göttingen no ano de 1909. Não
apresentava nenhuma predileção pelo aluno
Albert Einstein e ao ler os seus trabalhos sobre a
Teoria da Relatividade exclamou: “Imagine isto !
Eu nunca poderia esperar uma coisa tão inteli-
gente vinda daquele aluno”. A atuação científica
de Minkowiski foi muito importante, tendo rece-
bido o grande prêmio da Academia de Ciências da
França, em 1882, pelo seu estudo das formas
quadráticas. Introduziu na própria Teoria da Re-
latividade de Einstein a idéia de um Universo de
quatro dimensões, denominado de Universo es-

paço-tempo de Minkowiski.
Após a sua graduação, em 1900,

a vida de Einstein se tornou muito
difícil pois não conseguia emprego
nas Universidades, nem nos Insti-
tutos de Pesquisa. Conseguia dar
algumas aulas como professor
substituto e ministrava aulas par-
ticulares para sobreviver financei-
ramente. Era amigo desde a época
da Universidade de um suíço,
Malcel Grossmann, que se tornou
mais tarde um importante profes-
sor de Matemática. Grossmann
conseguiu para Einstein um mo-
desto emprego num Ofício Fede-

ral de Patentes na cidade de Berna. Neste pe-
ríodo ele realiza o seu primeiro casamento
com Mileva Marec, formada em Matemática.
Do casamento nasceram dois filhos Albert e
Eduard. No ano de 1919 ele se divorciou de
Mileva.

Nas horas vagas no Ofício de Patentes, Einstein
desenvolvia pesquisas em Física e idéias que iri-

A  TEORIA  DA
RELATIVIDADE - EINSTEIN

Jader Benuzzi
Físico, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas Físicas

e  professor aposentado do Instituto de Física da Uerj

Teoria da Relatividade teve uma
grande importância na História
do Átomo, pois permitiu que al-
guns fenômenos que não pode-
riam ser interpretados através
da Mecânica Clássica tivessem
uma explicação relativística.
De um modo geral, estes pro-
blemas da Física Atômica
envolviam sempre partícu-
las com velocidades maio-
res que um décimo da luz e
relações que associavam
matéria e energia.

Albert Einstein nas-
ceu em Ulm, na Alema-
nha, em 14 de março de

1879, e faleceu na cidade de Princeton, nos Esta-
dos Unidos, em 18 de abril de 1955. Descendente
de uma família judaica de classe
média, seu pai Hermann Einstein
era um homem de negócios que
nunca apresentou muito sucesso
nas suas realizações.

Em 1885, a família se deslocou
para Munich, onde Hermann
passou a dirigir uma pequena
empresa de engenharia elétrica,
que também fracassou.

Albert Einstein nunca foi con-
siderado um aluno brilhante pe-
los seus professores nas escolas
que freqüentou durante os cur-
sos primário e secundário, ten-
do realizado seu aprendizado
elementar com alguma dificuldade. Na primei-
ra vez que tentou ingressar na Politechnic
School, em Zurich, foi reprovado. Permane-
ceu por um ano, para se preparar melhor,
numa escola em Aarau, na Alemanha, tendo
sido admitido no ano seguinte na Swiss Fede-
ral Polythechnic School, onde permaneceu de
1895 a 1900.

Einstein
nunca foi

conside-
rado um

aluno
brilhante
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am revolucionar o panorama científico mundial.
No ano de 1905 ele envia para a revista Annalen
der Physik, três artigos de transcendental impor-
tância científica: o primeiro sobre o Efeito
Fotoelétrico; o segundo sobre o Movimento
Browniano; e o terceiro sobre a Teoria da Relati-
vidade, publicado na Revista Annalen der Physik
- 17, 891 (1905).

Pelos seus estudos do efeito fotoelétrico,
Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física em
1921.

A TEORIA DA RELATIVIDADE

Galileu, em 1623, mostrou a grande importân-
cia, para a Física, do estudo do movimento relati-
vo. Verificou que experiências físicas realizadas
com corpos em movimento num veículo que es-
tivesse em repouso ou em movimento retilíneo
uniforme, não indicariam ao observador se o ve-
ículo estava em repouso ou em movimento
retilíneo uniforme. Galileu com estas observações
mostrava que as leis da Mecânica eram
invariantes para sistemas de referência que se
deslocavam em movimento retilíneo e uniforme.
Newton retornou a estes problemas, mas, infeliz-
mente apresentou concepções que nos levavam
a existência de um espaço e de um tempo absolu-
tos e que são denominadas de transformações de
Newton-Galileu.

Willian Herschel foi o pai de uma família de as-
trônomos ingleses de origem alemã. Nasceu em
Hannover em 1738 e faleceu em Slough-
Buckinghamshire em 1822, tendo sido o verda-
deiro fundador da Astronomia Estelar e colocou
em evidência o deslocamento do sistema solar. A
prova de Herschel de que o sol e as estrelas estão
em movimento, fez com que muitos homens de
ciência concluíssem que não existe nenhum lu-
gar no Universo que esteja verdadeiramente em
repouso. Esta conclusão foi apresentada e defen-
dida em 1889, após estudos profundos pelo gran-
de matemático francês Henri Poincaré.

A grande conseqüência da concepção de
Poincaré era que as leis da Física são estudadas
na Terra, que os físicos consideravam em repou-
so. Todavia a Terra está em movimento em rela-
ção ao Sol, que também está em movimento.

As leis da Física poderiam ser consideradas cor-
retas num Universo onde não existe nenhum
referencial em repouso?

Esta pergunta foi respondida no terceiro tra-
balho apresentado por Einstein em 1905. O título
do trabalho de Einstein foi “Sobre a eletrodinâ-
mica dos corpos em movimento”. No texto,
Einstein apresenta problemas básicos da Física
com uma clareza impressionante. Einstein estava

convencido que as Leis do Eletromagnetismo
(Equações de Maxwell) deveriam ter exatamente
a mesma forma em quaisquer sistemas de refe-
rência, que se movem uns em relação aos outros
em movimento retilíneo e uniforme (Relativida-
de Restrita).

A Teoria da Relatividade de Einstein se apoiou
em dois postulados:

1. POSTULADO DA RELATIVIDADE.

As leis da natureza e os resultados de todas as
experiências realizadas em um dado sistema de
referência são independentes do movimento de
translação uniforme do sistema como um todo.
Mais precisamente, existe um conjunto infinito
de sistemas de referência Euclideanos equivalen-
tes que se movem com velocidades constantes
em trajetórias retilíneas, uns em relação aos ou-
tros, nos quais todos os fenômenos físicos ocor-
rem de maneira idêntica. Estes sistemas de refe-
rência são chamados de inerciais ou Galileanos.
(O postulado da Relatividade apresentado tem
uma redação bem próxima a que foi elaborada
por Poincaré);

2. CONSTÂNCIA DA VELOCIDADE DA LUZ.
A velocidade da luz é independente do movi-

mento de sua fonte.
Com os postulados da Relatividade dois mons-

tros sagrados da Ciência, O ESPAÇO E O TEMPO,
passavam a ser relativos ao movimento do
referencial perdendo as suas condições de ele-
mentos absolutos como considerava Newton.

Uma outra vertente para se chegar a Relativi-
dade, diferente do caminho percorrido por
Einstein, tem como grande protagonista Lorentz.

O ponto de partida desta vertente vai ser a co-
nhecida experiência de Michelson-Morley que co-
meçou a ser idealizada em 1881.

Albert Abraham Michelson nasceu em Strelno
na Alemanha (hoje Strzelno - Polônia), em 19 de
dezembro de 1852 e faleceu em Pasadena,
Califórnia, em 9 de maio de 1931. Inventou um
aparelho sensível, baseado no método dos espe-
lhos girantes, para medir a velocidade da luz com
muita precisão. Foi o primeiro americano natu-
ralizado que recebeu o Prêmio Nobel de Física
em 1907.

Edward Willian Morley nasceu em Newark, New
Jersey, em 29 de janeiro de 1838 e faleceu em 24
de fevereiro de 1923, em West Hartford,
Connecticut. Físico e Químico ficou mais conhe-
cido cientificamente pela realização de sua expe-
riência com Michelson que tinha a finalidade de
estudar o deslocamento da Terra em relação ao
hipotético éter.
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A EXPERIÊNCIA DE MICHELSON- MORLEY.
A interpretação dos fenômenos de reflexão, re-

fração, difração e interferência levou os físicos a
concluir que a luz apresentava uma natureza
ondulatória. A propagação das ondas luminosas
pareciam precisar de um meio para permitir a sua
propagação, como as ondas do mar e as ondas
sonoras necessitam da água e do ar, respectiva-
mente, para se propagar.

Dados da Astronomia mostravam que as ondas
luminosas atravessavam espaços nos quais havia
uma ausência total de matéria. Foi feita então a
hipótese da existência de um meio imaterial, de-
nominado “éter”, que deveria ocupar todo o es-
paço do Universo e que seria o leito natural das
ondas luminosas. Considerava-se o éter estacio-
nário e a Terra se deslocando neste meio sem pro-
duzir nele qualquer perturbação. Como a luz e a
Terra se moviam com velocidades definidas rela-
tivas ao éter que era estacionário, poderiam os
homens de Ciência desenvolver experiências en-
volvendo a propagação da luz, que permitiriam
deduzir a velocidade absoluta da Terra.

Uma das experiências envolvendo as veloci-
dades da luz e da Terra foi realizada por Michelson
em 1881. O resultado estranho desta experiência,
Michelson atribuiu a falta de precisão do
interferômetro utilizado na época, levando em
consideração que a velocidade da luz é, aproxi-
madamente, dez mil vezes maior que a velocida-
de da Terra. Juntamente com Morley ele repetiu
a experiência, em 1887, com um interferômetro
mais aperfeiçoado.

O interferômetro de Michelson-Morley foi co-
locado flutuando em mercúrio em virtude da sua
grande densidade (13,6 g / cm3), com a finalidade
de poder ser girado com grande facilidade. Quan-
do o sistema girava de noventa graus o braço do
interferômetro que era paralelo a velocidade de
deslocamento da Terra ficava perpendicular a esta
direção inicial. Entretanto, o outro braço passa-
va a ficar paralelo a velocidade de deslocamento
da Terra. Pelos cálculos de Michelson e Morley
estes diversos giros do aparelho deveriam acar-
retar variações nas figuras de interferência que
apareciam no visor P ou na placa fotográfica. To-
davia, nenhuma variação foi verificada dando a
impressão que a velocidade da luz não se compu-
nha com a velocidade da Terra.

O físico irlandês George Fritzgerald, dois anos
mais tarde, em 1889, com a finalidade de manter
a hipótese da existência de um éter estacionário
admitia que o braço do interferômetro, que esta-
va na direção do deslocamento da Terra sofria
uma contração longitudinal, diminuindo de um
fator , enquanto que o braço perpendicu-
lar permanecia com o mesmo comprimento. Sen-

do L o braço do interferômetro, o seu valor pas-
saria a ser em virtude da contração longitudinal:

Concluímos portanto que a distância entre dois
pontos no espaço tridimensional passaria a ser
função do referencial. Cinco centímetros num
referencial não correspondia a cinco centímetros
em outro referencial. O espaço não era mais ab-
soluto.

Uma esfera que se deslocasse com uma veloci-
dade próxima a da luz sofria uma contração lon-
gitudinal de um de seus eixos passando a ter um
formato esferoidal. Lorentz aceitou a hipótese da
contração longitudinal que passou a ser denomi-
nada de contração longitudinal de Lorentz-
Fritzgerald.

A grande procura de Lorentz era no sentido de
encontrar uma transformação de coordenadas
que ao se passar de um referencial inercial para
outro permitisse a invariança de forma das equa-
ções do Eletromagnetismo, o que chamamos ma-
tematicamente, em cálculo tensorial, de cova-
riança.

O conjunto de transformação de Lorentz, en-
volvia também uma equação relativa ao tempo,
que passava a depender do referencial, não sen-
do absoluto como declarara Newton.

É o seguinte o conjunto de transformação de
Lorentz, levando-se em consideração um deslo-
camento do referencial tri-ortogonal K’ em rela-
ção ao referencial tri-ortogonal K, com velocida-
de constante n:

x’ = g (x -nt )          (1)
y’ = y                         (2)
z’ = z                          (3)
t’ = g (t -            )     (4)

Sendo g  dado pela expressão:

g =                              (5)

Estas equações indicam que o espaço e o tem-
po não são mais grandezas independentes. O tem-
po medido no referencial K’ é diferente do tempo
determinado no referencial K.

Minkowski, antigo professor de Einstein no Ins-
tituto Politécnico de Zurique, introduziu a hipó-
tese de um referencial espacial - temporal de qua-
tro dimensões:

x1 = x,  x2 = y,  x3 = z  e  x4 = ict, sendo  i =  -1
1-n2/c2

L (n)=L
0

1-n2

c2

nx
c2

1

1 - n
2

c2
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Neste espaço de quatro dimensões Minkovski
denominou de intervalo de Universo ao ente
quadrimensional :

(ds)2 = (dx1) + (dx2 )2  + (dx3)2 - c2 (dt)2 ou
(ds)2 = (dx1)2 + (dx2)2 + (dx3)2 + (dx4)2

Tensorialmente poderemos escrever:
(ds)2 = g

mn 
dxm dxn

MATÉRIA E ENERGIA

A definição de força, segundo Newton, apre-
sentava uma expressão que até hoje nós utili-
zamos em Física. Para Newton força é a varia-
ção temporal da quantidade de movimento.
Matematicamente teremos:

 F =         P  sendo P = m . V logo

 F =           (m . V) = m.          V + V          m

A última parcela da expressão anterior só po-
derá existir no caso da massa variar com o tem-
po. Em Mecânica Clássica, na maioria dos proble-
mas a massa é constante, aparecendo assim a
equação fundamental da dinâmica na qual a força
é produto da massa pela aceleração, isto é :

 F = m         = V m.g

Não sabemos qual a razão que levou Isaak
Newton a escrever de maneira tão genérica a ex-
pressão da força. Ele já vislumbrava a hipótese da
massa ser função da velocidade como considera-
mos em Relatividade ?

Até hoje não temos uma resposta correta para
esta pergunta.

Na Dinâmica relativística a massa é função da
velocidade através da expressão:

                              m =

Na última expressão m é a massa de um corpo
com velocidade V, m é a massa de repouso e C é a
velocidade da luz. A variação da massa com a ve-
locidade mostra, como grande conseqüência, que
a conservação de massa desaparece, surgindo
uma lei mais geral relativa a conservação de ener-
gia. Por outro lado a variação da massa com a
velocidade leva a modificações de nossas concep-
ções a respeito de Energia. A energia total de um
corpo E será a soma de sua energia cinética T com

a sua energia de repouso m c, logo:

E = mc2 = T + m
0 

c2

A expressão da energia m c, que é a mais co-
nhecida do trabalho de Einstein nos mostra a gran-
de ligação que existe entre matéria e energia. Dela
nasce a grande e importante definição de Einstein:
“matéria é energia condensada”.

Sobre a relação existente entre matéria e ener-
gia é importante lembrar uma declaração feita
pelo próprio Einstein :

“Resulta da Teoria Especial da Relatividade
que massa e energia são diferentes manifesta-
ções de uma mesma coisa - uma concepção até
certo grau pouco familiar para o homem comum.
Todavia a equação E igual a MC2 na qual a ener-
gia é igual ao produto da massa multiplicada pelo
quadrado da velocidade da luz, mostra que uma
quantidade pequena de massa pode se conver-
ter em uma quantidade muito grande de energia
: que massa e energia são de fato equivalentes,
de acordo com a fórmula mencionada antes”. 1

A transformação de massa em energia, como
foi estabelecido na dinâmica relativística teve
grande aplicação no estudo da estrutura atômi-
ca.

O conceito de energia de ligação, no qual partí-
culas perdem massa, que é utilizada nas suas uni-
ões só poderia ser explicado dentro da teoria
relativística.
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O que faz Nise da Silveira para tentar reverter
essa situação? Trata os internos de pessoa para
pessoa; considera as produções delirantes como
exuberantes formas de comunicar as emoções;
possibilita a expressão de desejos, pensamentos
e emoções através de inúmeras modalidades de
atividades expressivas; desconstrói os principais
argumentos da psiquiatria tradicional (diminui-
ção da inteligência, demenciação, embotamento
afetivo) ao demonstrar que estavam arraigados
em preconceitos moralizantes; olha para além dos
sintomas e enxerga os aspectos saudáveis que im-
pulsionam o sujeito numa busca incessante rumo
à consciência; estabelece articulações entre a ci-
ência e a arte; inaugura uma instituição com as
portas abertas e faz, ainda, muito mais.

A psiquiatria libertária de Nise da Silveira foi
pensada dentro da prisão. Em 1933, após uma
rápida passagem pelo PCB, Nise da Silveira se de-
dica a um concurso para psiquiatra. Aprovada,
passa a morar nas dependências do hospital, no
qual uma interna levava-lhe café da manhã todos
os dias no quarto. Na mesa que servia de suporte
para que as duas mulheres se alimentassem pela
manhã, encontravam-se diversos livros, entre os
quais se destacavam aqueles considerados sub-
versivos, como À Luz do Marxismo. Em 1936,
denunciada por uma enfermeira que trabalhava
no hospital, Nise da Silveira é detida. Na prisão
encontrará respostas para suas preocupações
básicas no campo da psiquiatria: O doente mental
possui como característica o embotamento
afetivo? O modelo de internação é o mais adequa-
do para se efetuar um tratamento? Qual o benefí-
cio das atividades ocupacionais?

NISE DA SILVEIRA
Walter Melo

Doutor em Psicologia Social pela Uerj / Psicólogo do Espaço Artaud / Autor do livro
“Nise da Silveira”,  editado pela Imago e pelo Conselho Federal de Psicologia.

memória e ficção na obra de Graciliano Ramos

 poesia em epígrafe é de autoria de
Nise da Silveira e apresenta o poeta
como um ser livre que circula na
vastidão. À liberdade se juntam a
atividade e a afetividade como te-
mas centrais na obra desenvol-
vida pela psiquiatra alagoana.
Estes três importantes tópicos
desenvolvidos pelo pensa-
mento de Nise da Silveira lhe
surgiram de maneira contun-
dente durante a prisão que
sofreu no período da dita-
dura Vargas. A partir de
então, pensou num traba-
lho em saúde mental to-

talmente diverso daquele que conhecia e que lhe
havia sido ensinado: em lugar dos hospitais psi-
quiátricos com suas grades, pensou num trata-
mento com as portas abertas; em lugar dos cor-
pos vagando pelos pátios a esmo, imaginou seto-
res de atividades expressivas e laborativas; em
lugar dos frios métodos de tratamento e, pior ain-
da, do abandono, calculou um ambiente carrega-
do de afeto.

Desta maneira, Nise da Silveira criou institui-
ções como o Museu de Imagens do Inconsciente
e a Casa das Palmeiras. O minucioso estudo das
imagens do inconsciente, aliado à criação de um
dispositivo de tratamento totalmente diverso das
práticas centradas na internação psiquiátrica sub-
verte a terrível lógica que faz de pessoas meras
máquinas avariadas, de difícil conserto. Na mai-
or parte das vezes, os hospitais psiquiátricos fa-
zem jus à alcunha de depósitos humanos.

“Le poète de l’espace
Est un vrai vagabond

Il saute d’une planète à l’autre
En grandes enjambèes

Il ne porte ni bâton ni sac
Il est libre”
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A idéia de que o doente mental corta seus laços
com o mundo externo, sendo incapaz, portanto,
de fazer vínculos afetivos, foi desmentida logo de
início. Luíza, a interna do hospital que levava café
da manhã para Nise da Silveira, logo após a médi-
ca ser detida, procurou a enfermeira que fez a
denúncia e deu-lhe uma surra. Este fato muito im-
pressionou Nise da Silveira: “Eu não entendia nada
do que ela falava, mas ela estava entendendo o
que se passava” (apud Gullar, 1996, p. 41). A
vivência de ser detida, passando um ano e oito
meses trancada, cercada por grades por todos os
lados, tendo sua vida administrada nos mínimos
detalhes, fez com que percebesse as semelhanças
existentes entre o presídio e o hospital psiquiá-
trico: “A prisão lembrava muito o hospício, no
sentido do que imaginava ser o aprisionamento
das emoções” (Bezerra, 1995, p. 147). As pessoas
que se encontravam na Casa de Detenção esta-
vam ali pelo fato de os detentores da ordem con-
siderarem suas idéias subversivas e perigosas. O
silenciamento se dá pelo cerceamento da liber-
dade, assim como pela monotonia que o regula-
mento institucional imprime ao dia a dia dos pri-
sioneiros. Com a finalidade de combater o aniqui-
lamento pessoal, o grupo de prisioneiros organi-
zou uma série de atividades de diversas modali-
dades: “Todo preso procura uma atividade, se-
não sucumbe mentalmente” (Silveira, 1977, p. 9).
As atividades, porém, não podem simplesmente
fazer parte da administração dos corpos empre-
endida pela instituição, pois, se assim fosse, as
atividades constituiriam apenas mais um meca-
nismo de dominação.

Ao sair da prisão, Nise da Silveira não pôde
retornar ao trabalho por se encontrar exonera-
da, sendo anistiada em 1944. Nesta época, o hos-
pital psiquiátrico havia sido transferido para o
bairro do Engenho de Dentro e, neste período,
novos métodos de “tratamento” haviam surgido:
choque elétrico, coma insulínico e lobotomia.
Mais uma vez a prisão serviu de referência para
Nise da Silveira, que se recusou a aplicar o
eletrochoque por ver semelhança com os méto-
dos de tortura empregados na prisão, principal-
mente em Elisa Berger, sua companheira de cela.
Nise da Silveira optou, então, por trabalhar com
as atividades ocupacionais que, mais tarde, de-
nominará como método não agressivo, em
contraposição às novidades médicas da época.

Na prisão, Nise da Silveira passa a conviver com
pessoas que admirava e que se tornaram suas ami-
gas. O convívio diário com Olga Prestes, Elisa
Berger, Maria Werneck de Castro, Rodolfo Ghioldi,
Barão de Itararé e, principalmente, Graciliano Ra-
mos, fez da prisão uma de suas principais acade-
mias, como gostava de dizer. Graciliano pensou

em escrever um livro sobre a prisão e, para isso,
fazia anotações que, em momentos difíceis, eram
abandonadas. Nenhuma nota restou. Mesmo as-
sim, o livro foi escrito anos mais tarde, a partir de
suas memórias. A pena que escreveu o que viu
(visível ou invisível), percute a alma de amigos,
inimigos e, principalmente, a própria. Após o lan-
çamento do livro, doze pessoas que se transfor-
maram personagens deram depoimentos, dentre
elas Nise da Silveira que se refere ao amigo por
palavras que nos fazem lembrar ela própria:

“Compreende-se que uma pessoa assim afinada
para captar o bem nos mais variados comprimen-
tos de onda, fosse do mesmo modo sensível a quais-
quer manifestações de brutalidade, de perfídia, do
mal. Tinha, pois, que tomar medidas de defesa.
Vestir carapaça dura, enrolar-se em arame farpa-
do” (Silveira, 1954, p. 26).

Cadeia

A amizade iniciada entre Nise da Silveira e
Graciliano Ramos na prisão permaneceu por toda
a vida. Os dois alagoanos não se conheciam antes
de serem detidos, mas Graciliano já havia ouvido
falar sobre a generosa médica. Ao contrário da
maioria dos personagens do livro Memórias do
Cárcere, Nise da Silveira é sempre descrita de ma-
neira carinhosa. O primeiro encontro entre os
dois ocorreu no Pavilhão dos Primários.
Graciliano se encontrava na Sala 35 e Nise da
Silveira na Sala 4. Um dos prisioneiros chegou à
porta da cela de Graciliano e lhe disse que uma
das mulheres presas queria falar com ele.
Graciliano estranhou, mas seguiu o sujeito que o
conduziu até o fim da plataforma. O rapaz subiu
pelas grades, onde permaneceu algum tempo
numa conversa nas alturas. Ao descer, o sujeito
disse para o escritor subir. Graciliano vinha de
uma cirurgia recente e a subida parecia-lhe difí-
cil. Mesmo assim subiu. No alto, teve uma visão
panorâmica do presídio e, finalmente, percebeu
a presença da conterrânea:

“Uma voz chegou-me, fraca, mas no primeiro
instante não atinei com a pessoa que falava. En-
xerguei o pátio, o vestíbulo, a escada já vista no dia
anterior. No patamar, abaixo de meu observató-
rio, uma cortina de lona ocultava a Praça Verme-
lha. Junto, à direita, além de uma grade larga,
distingui afinal uma senhora pálida e magra, de
olhos fixos, arregalados. O rosto moço revelava fa-
diga, aos cabelos negros misturavam-se alguns fios
grisalhos. Referiu-se a Maceió, apresentou-se: –
Nise da Silveira” (Ramos, 1985, p. 176).

Graciliano conhecia Mário Magalhães, marido
de Nise da Silveira, mas na prisão não convinha
conversar sobre os que estavam do lado de fora.
O local inusitado para conhecer uma pessoa – na
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prisão, pendurado nas grades – causou surpresa
ao literato. Graciliano lamentou ver Nise da
Silveira presa, afastada de seu trabalho. Mesmo
sem conhecê-la, já ouvira falar da inteligência,
cultura e bondade da médica. A empatia foi ime-
diata: “Nunca havia aparecido criatura mais sim-
pática”, escreveu Graciliano Ramos (1985, p. 176).
Em alagoas, Rachel de Queiroz falou a Graciliano
sobre a grandeza moral de Nise da Silveira. Neste
primeiro encontro entre Graciliano e Nise, o es-
critor não contou para a nova amiga pendurada
as informações que possuía sobre ela. Numa ou-
tra ocasião, quando os dois se encontravam ado-
ecidos e estavam na enfermaria da Casa de Corre-
ção, Graciliano disse à Nise da Silveira o elogio de
Rachel de Queiroz. A reação da médica – “daque-
la pessoinha tímida, sempre a esquivar-se, a re-
duzir-se, como a escusar-se de tomar espaço”
(idem) – surpreendeu Graciliano. Nise da Silveira
disse-lhe que a opinião não era recíproca: “Não
acho nenhum caráter nela”, afirmou a médica
(idem, p. 495). Qual teria sido o desacerto entre
as duas? Silêncio.

O contato entre Graciliano e Nise, iniciado no
Pavilhão dos Primários, se estreitou na enferma-
ria da Casa de Correção. Graciliano chegou na en-
fermaria completamente arrasado. Se permane-
cesse no presídio da Ilha Grande morreria, mas
“vivia com uma teimosa resistência” (Ramos,
1985, p. 473). Nise da Silveira, por sua vez, che-
gou à enfermaria com “um desarranjo nervoso,
conseqüência provável dos interrogatórios lon-
gos. A timidez agravava-se, fugia-lhe às vezes a
palavra e um desassossego verdadeiro
transparecia no rosto pálido, os grandes olhos
moviam-se tristes” (idem, p. 493). Aos poucos,
porém, Nise da Silveira ficava à vontade na pre-
sença do amigo alagoano. Certo dia, Graciliano
encontrou Nise sentada, segurando cartas de ba-
ralho. Veio o convite para jogar crapaud, mas
Graciliano não sabia. Nise, então, ensinou-lhe as
combinações das cartas. Com o tempo, o aluno
começou a ganhar algumas partidas e Nise, rin-
do, dizia que ele roubava no jogo. Graciliano se
irritava: “Professora incapaz, utilizava esse recur-
so desonesto se perdia” (idem, p. 515). O gosto
pelo jogo fez com que o escritor sempre procu-
rasse um parceiro e lembrasse da professora:
“[Nise] deu-me as primeiras lições do jogo que
iria desviar-me das letras nacionais” (idem, p.
494). Desvio temporário, pois o próprio jogo de
cartas entrou para as letras nacionais em Memó-
rias do Cárcere.

Antes, porém, Graciliano já estava de volta às
letras, pois Angústia foi editado com o escritor
ainda na prisão. Heloísa, esposa de Graciliano,
levou-lhe alguns exemplares que o escritor ofe-

receu aos companheiros de prisão. Ao ler o tex-
to, no entanto, se arrependeu de ter presenteado
os amigos, pois os erros o irritaram bastante. A
pontuação errada e as trocas de palavras o deses-
peraram: não conseguia acreditar nos elogios –
“certamente agradáveis e falsos” (Ramos, 1985,
p. 506) – e imaginava o escárnio de intelectuais
como Castro Rebelo que, ao lhe emprestar um li-
vro de sua autoria, pegou uma gilete e meticulosa-
mente raspou uma vírgula errada – “Que diria o ho-
mem rigoroso das minhas vírgulas, deslocadas na ti-
pografia e na revisão, a separar sujeito de verbos, es-
tupidamente?” (idem, p. 507).

Na enfermaria ocorreu uma festa de comemo-
ração do lançamento de Angústia. O diretor da
Casa de Correção, o alagoano major Nunes, per-
mitiu que as prisioneiras Nise da Silveira e Eneida,
juntamente com Heloísa, arrumassem a cela de
Graciliano, enfeitando-a com vasos de flores. Foi
preparado um almoço e Heloísa conseguiu entrar
com uma garrafa de aguardente para o marido. A
princípio, Graciliano ficou apreensivo e resmun-
gou: “Que presepada é esta?” (Ramos, 1985, p.
509). Depois, almoçou, bebeu aguardente e sol-
tou a língua, recebendo os prisioneiros amigos
até meia-noite.

Estas horas descontraídas, com jogos de bara-
lho, conversas, leituras e até festa, serviam para
manter a integridade psíquica em ambiente tão
inóspito. A amizade garantia as condições míni-
mas de sobrevivência. Algumas cenas de puro
horror não abandonavam Graciliano e as conver-
sas com a amiga afastavam-lhe um pouco do mun-
do de pesadelos: “As conversas boas de Nise afu-
gentavam-me a lembrança ruim. A pobre moça
esquecia os próprios males e ocupava-se dos
meus” (Ramos, 1985, p. 515). Nem sempre, po-
rém, eram as misérias da prisão que atormenta-
vam o escritor. Dentro da prisão recebeu o elogio
sincero que Eneida fez depois de ler Angústia. O
livro foi lido de uma só vez e Eneida perdeu o sono.
No dia seguinte, ao se encontrar com o escritor,
Eneida definiu o livro numa palavra: pavoroso.
Alguns dias depois, Graciliano leu uma crítica num
jornal, que considerava o livro um formoso ro-
mance. A raiva tomou conta do escritor. Nise da
Silveira ao ver o amigo deitado, irritado com a
crônica elogiosa, trouxe o baralho e desviou
Graciliano do “desagradável sucesso” (idem, p.
507). Em meio ao jogo, Graciliano relembrou a
história de um advogado que pediu para Nise da
Silveira fazer o laudo de um cliente e, ao invés de
chamá-la de psiquiatra, saldou-a como grande
psicopata. O pensamento dos dois estava longe
das agruras da prisão: “Nise ria. Considerava-me
um dos seus doentes mais preciosos” (idem, p.
508). Graciliano possuía em Nise o amparo ne-
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cessário em sua estadia na prisão. Nise possuía
em Graciliano o amparo necessário em sua esta-
dia na prisão. Reciprocidade, amizade, semelhan-
ça de temperamento fizeram com que Nise da
Silveira assim se pronunciasse sobre o amigo:

“Nunca o vi inquietar-se sobre a possível hora
da liberdade. Não se assemelhava a esses viajan-
tes que no trem ou no avião agitam-se em inces-
santes movimentos improdutivos e perguntam a
cada instante: quando chegaremos? Graciliano
parecia um velho embarcadiço que não se impor-
tasse se o porto de desembarque estava perto ou
longe. Foi por isso um companheiro ideal de pri-
são. A mim ajudou muito, e deve também ter aju-
dado a outros” (Silveira, 1954, p. 26).

Dentro da prisão, o velho embarcadiço, por ve-
zes, aceitava o convite da amiga para irem ao ci-
nema. Para alguns, ferrenhamente agarrados à re-
alidade concreta, o convite pareceria fuga da rea-
lidade, idéia desbaratada. Grades e guardas re-
presentavam a verdade, a ordem das coisas. Cer-
to, as grades e os guardas estavam ali. No entan-
to, a verdade e a ordem das coisas deveriam ser
modificadas. Nise da Silveira passava um tempo
prolongado a matutar sobre os filmes que esta-
vam em cartaz. A médica e o literato exercitavam
o poder de transformação que o mundo imaginá-
rio pode propiciar. Nise da Silveira, na “viveza
dos enormes bugalhos” (Ramos, 1985, p. 185),
convidava Graciliano a participar do mundo de
Caralâmpia1.

Princesa Caralâmpia

Graciliano saiu da prisão no dia 13 de janeiro
de 1937, seguindo para a casa de José Lins do
Rego, onde passou alguns dias. Neste período, o
Ministério da Educação promoveu um concurso
de literatura infantil. Apesar de Graciliano Ramos
nunca ter escrito nada no gênero, o amigo que o
hospedava sugeriu a sua participação. Graciliano
conversou com Heloísa, que incentivou o marido
a escrever um conto para o concurso.

A literatura infantil não atraía Graciliano. Como
escrever para crianças com a secura das palavras?
Onde encontrar inspiração para escrever sobre o
mundo de sonhos e aventuras infantis, se o mun-
do que percebia era de uma realidade tão concre-
ta? As dificuldades eram muitas e Graciliano não
queria repetir fórmulas que, desde jovem, sabia
que não agradava aos pequenos leitores: “Odeio
o livro infantil porque sei que a criança não o com-
preende” (Ramos apud Moraes, 1993, p. 43), es-
creveu aos 28 anos de idade, sob o pseudônimo
de J. Calisto, no jornal O Índio, publicado pela
paróquia de Palmeira dos Índios.

A situação vivida recentemente no presídio,
não podia estar distante do processo de criação

de Graciliano Ramos: excluído por ter uma visão
diferente; despersonalizado; estigmatizado. Na
prisão, local de privações diárias, o olhar estéti-
co de Graciliano Ramos não podia ignorar os
ensinamentos de Nestor, preso no Pavilhão dos
Primários por arrombamento. Certa vez,
Graciliano encontrou o sempre sorridente Nestor
com ar sério, olhando uma gata, chamada
Malandrinha, enquanto o bichano dormia sob a
luz do sol. Nestor, com o rosto franzido, apontou
para a mascote do Pavilhão dos Primários e disse:
“Está ali quem sabe tirar cadeia” (Ramos, 1985, p.
512). Malandrinha estava livre. Forte aliada da
gata na tarefa de abrir passagem por entre as fres-
tas da cadeia, Nise da Silveira apresentava o mun-
do de fantasia da Caralâmpia, no qual o convite
para o cinema era também uma forma de tirar
cadeia.

A detenção de pessoas sem a abertura de pro-
cesso, como era o caso de Nise da Silveira e de
Graciliano Ramos, caracterizava a exclusão pura
e simples. A promiscuidade do presídio, as humi-
lhações diárias, a tortura física de alguns, a tortu-
ra psíquica de todos, os prolongados inquéritos
ou o silêncio total, a cotidiana invasão das idéias
e emoções mais íntimas, faz com que cada um crie
uma forma diferente de se defender. Nise da
Silveira, por exemplo, utilizou a imaginação:
“Para impedir a invasão incessante, dia e noite,
de sua intimidade e, principalmente, para esca-
par ao cotidiano horrível, a Dra. Nise da Silveira
construiu um lugar à parte onde se refugiar, pri-
vando apenas consigo mesma e alguns convidados
especialíssimos” (Ramos, 1979, p. 118).

Graciliano era um desses poucos amigos que
compartilhava o mundo de Caralâmpia. Dimen-
são que os dois visitavam de maneira divertida
na enfermaria da Casa de Correção e que conti-
nuou quando os dois já se encontravam livres.
No fundo da Livraria José Olympio existia uma
poltrona, onde Graciliano costumava receber os
amigos em longas conversas. Quando Nise da
Silveira chegava, os dois alagoanos destravavam a lín-
gua e a imaginação “numa conversa caralampíssima”
(Ramos, 1979, p. 153). Neste momento, as agruras do
circunspecto Graciliano dissipavam e a vida ganhava
um colorido inusual.

Este colorido inusual transpareceu no conto A
Terra dos Meninos Pelados. É claro que o mundo
de dificuldades, tema recorrente nas obras de
Graciliano Ramos, está presente. O conto começa
sem qualquer tipo de referência de onde se passa.
Sabemos, porém, da difícil aceitação que
Raimundo encontra por ter o olho direito preto e
o esquerdo azul, além de não possuir nenhum fio
de cabelo. A diferença era motivo de troça. Onde
já se viu pessoa com um olho de cada cor? A falta
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de cabelo dava margem para zombarias por parte
dos outros meninos que gritavam: “Ó pelado!” (Ra-
mos, 1982, p. 104).

Raimundo, o menino com um olho preto e ou-
tro azul, não se zangava com os outros garotos,
chegando a assinar Raimundo Pelado. Entretan-
to, ficava entristecido com a solidão e, triste, “fe-
chava o olho direito” (Ramos, 1982, p. 104), quan-
do aborrecido, “fechava o olho esquerdo” (idem).
Era difícil enxergar o mundo com os dois olhos
abertos. Sem ter com quem conversar, Raimundo
falava sozinho. Mais pilhérias.

A defesa de Raimundo era falar sozinho e dese-
nhar um mundo onde a sua estranheza fosse o mais
comum: no país de Tatipirun todos os meninos
eram pelados e tinham um olho preto e outro azul.
Em meio aos gritos dos meninos, Raimundo fecha
um olho, em seguida fecha o outro e, de repente,
se encontra em Tatipirun. Na serra de Taquaritu
se depara com um automóvel sem faróis, mas com
um olho preto e outro azul. Raimundo entra num
mundo de maravilhas, com um carro que voa, uma
laranjeira que sai do lugar e o rio de Sete Cabeças
que junta as margens para as pessoas passarem.
Os meninos de Tatipirun se reúnem perto do rio.
Todos com um olho de cada cor e sem um fio de
cabelo, como Raimundo. O ponto em comum, no
entanto, não fazia com que os meninos fossem
iguais. Cada qual com o seu jeito.

Quando Raimundo encontra os meninos de
Tatipirun, um deles pergunta de onde ele é.
Raimundo responde que veio de Cambacará,
nome que inventa para o país que fica depois da
serra. Nova pergunta: “Encontrou a Caralâmpia?”
(Ramos, 1982, p. 110). Quem é Caralâmpia? Onde
ela está? A história segue com outras maravilhas:
a aranha vermelha que tece roupas de seda em
sua alfaiataria; uma rã que fala; a cigarra artista,
etc. Todos com um olho preto e outro azul. Os
meninos de Tatipirun segredam que descansam
ora um olho ora o outro e que permanecem sem-
pre meninos. No caminho de encontros fantásti-
cos, uma pergunta permanecia: onde está Cara-
lâmpia?

De repente, quando os meninos dançavam en-
feitados de flores, surge Caralâmpia. Trata-se da
princesa de Tatipirun. A Princesa Caralâmpia ves-
tia uma túnica azul, portava uma coroa de rosas,
tinha um vaga-lume por broche e cobras corais
por pulseira. Caralâmpia não era princesa de san-
gue, mas “porque tem jeito de princesa” (Ramos,
1982, p. 123). Princesa com roupa cor do céu,
coroa que transborda sentimento, um vagalu-
mear que acompanha as batidas do coração e co-
bras enroscadas nos braços como se enfeitassem
um caduceu.

A princesa de Tatipirun andava por outras ban-
das. Pegou um automóvel, puxou uma alavan-
ca e subiu até ultrapassar “a lua, o sol e as
estrelas” (Ramos, 1982, p. 129). Caralâmpia
chegou ao fim do mundo, onde as árvores têm
as folhas para baixo e as raízes para cima e as
pessoas, do tamanho das aranhas, possuem
uma perna e duas cabeças, cada uma com dois
olhos na frente e dois atrás. Caralâmpia achou
os meninos dessa terra muito bonitos. A bon-
dosa princesa via beleza no que havia de mais
simples e aceitava cada qual à sua maneira.

Raimundo adorou conhecer Tatipirun, terra
dos meninos pelados e com um olho de cada cor,
como ele, mas tinha que voltar: “o Menino Pelado
recusa as maravilhas do mundo visitado e opta,
voltando, pela convivência com o mundo imper-
feito e áspero que o hostiliza” (Lins, 1979, p. 195).
Os estudos de geografia o chamavam. Raimundo
retorna para sua cidade, com as crianças que pi-
lheriavam por causa de seus olhos e de sua falta
de pêlo. Raimundo seguiu para casa e se
embrenhou nos estudos de geografia, mas seu
mapa possuía agora, além dos países e rios co-
nhecidos, um espaço para Tatipirun e o impor-
tante rio de Sete Cabeças.

Em sua estréia na literatura infantil, Graciliano
Ramos ganhou o concurso promovido pelo Mi-
nistério da Educação. No primeiro semestre de
1939 o livro foi publicado: “Assim, Caralâmpia
entrou para a literatura brasileira conduzida por
mão de mestre”, escreveu Nise da Silveira (1992,
pp. 112-113). De leitora voraz, Nise da Silveira
passa à condição de musa inspiradora no conto
A Terra dos Meninos Pelados e de personagem
no livro Memórias do Cárcere. Desta forma,
Graciliano Ramos transformou a leitora em letra,
sem que uma se confundisse com a outra. No ano
de 1949, Graciliano pôde acompanhar outra trans-
formação: Nise da Silveira passa a ser uma auto-
ra, não só de um texto, pois já havia publicado
alguns artigos anteriormente, mas de uma obra
que modificaria a maneira de se atender no cam-
po da saúde mental. Ao escrever o catálogo para
a exposição 9 Artistas de Engenho de Dentro, Nise
da Silveira pediu para o amigo Graciliano fazer a
revisão do texto. O rigoroso revisor, que costu-
mava passar horas emendando um texto, fez com
prazer o trabalho. Ao devolver o texto, Graciliano
anexou um bilhete: “Com a leitura o lucro foi meu.
Você nada ganha. Endireitei a ortografia e
acrescentei umas vírgulas. Apenas. O traba-
lho é excelente, na minha opinião vagabunda
de sujeito ignorante. Muitos abraços” (apud
Moraes, 1993, p. 325).
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as da rede pública municipal de educação de São
Gonçalo, governo local, Universidade Pública e
movimentos sociais possam problematizar, deba-
ter e difundir os objetivos e metas estabelecidas pelo
PME, na luta pelo direito à educação de qualidade.

O Plano Municipal de Educação:
vozes, leituras e sentidos.

O presente curso de extensão vem se constitu-
indo em um importante fórum de interlocução
entre Universidade, Governo Municipal e movi-
mento sociais da sociedade civil gonçalense1. Sen-
do desenvolvido a partir de quatro unidades
temáticas: O Estado brasileiro e a Educação co-
mo Política Pública Social; A Educação Esco-
lar no contexto das transformações da socie-
dade brasileira contemporânea; Os desafios da
educação pública em São Gonçalo; Os movimen-
tos sociais e a defesa do direito à educação em São
Gonçalo.

Em encontros semanais, realizados às quartas-
feiras e com duração de 4 horas, temos problema-
tizado, a partir das temáticas propostas, alternati-
vas que visem fortalecer os vínculos dos/as pro-
fessores/as junto aos diferentes segmentos da so-
ciedade civil organizada, no sentido de ampliar o
monitoramento e avaliação da implantação do
PME em São Gonçalo.

Destacamos, também a necessidade de se refle-
tir sobre os tensionamentos presentes na relação
entre sociedade e governo no contexto da cons-
trução e implantação do PME, considerando a ne-
cessidade de se construir indicadores de monito-
ramento e avaliação do Plano: o papel da socieda-
de civil organizada e das instituições governamen-
tais na consolidação das políticas públicas educa-
cionais em São Gonçalo.

Assim, temos problematizado o curso situan-
do-o a partir do crescente processo de municipa-

Política Educacional,
Poder Local e Extensão

Universitária em São Gonçalo
Maria Tereza Goudard Tavares

Professora da Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo - FFP/Uerj

Márcia Soares de Alvarenga
Professora da Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo - FFP/Uerj

 curso de extensão “Políticas
Educacionais e Poder Lo-

cal: O Plano Municipal de
São Gonçalo em ques-
tão”, em fase de desen-
volvimento, é parte de
um conjunto de ações/
intervenções que vimos
desenvolvendo desde
1996, na Faculdade de
Formação de Professo-
res da Uerj, como pes-

quisadoras do núcleo de
pesquisa e extensão Vo-

zes da Educação: Memória
e história das escolas de São

Gonçalo. Em nossa trajetória temos como pressu-
posto teórico – metodológico, a indissociabilidade
do ensino, pesquisa e extensão, o que vem contri-
buindo para uma maior compreensão e interlocu-
ção com o sistema público municipal e estadual de
educação na cidade de São Gonçalo.

A partir de 2004, constituímos uma linha de pes-
quisa denominada processos de escolariza-
ção, poder local e pobreza em São Gonçalo,
cujos objetivos são investigar e contribuir para a
formulação de políticas educacionais que possam
melhorar e ampliar o padrão de qualidade do sis-
tema público municipal, tendo na educação um dos
dispositivos de inclusão social.

O curso, iniciado em maio de 2005, vem bus-
cando refletir como as políticas nacionais, defini-
das especialmente para o Ensino Fundamental, no
caso específico, os planos municipais de educa-
ção, estão sendo implementados por meio das ins-
tituições públicas locais, sendo também assumi-
das por organizações e /ou movimentos organiza-
dos da sociedade civil gonçalense.

 Desse modo, entendemos que o curso vem cri-
ando férteis possibilidades para que professores/
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lização do ensino, demandado pela nova lógica que
vem presidindo as políticas concebidas pelo Esta-
do brasileiro contemporâneo, no que diz respeito
ao enfrentamento das distorções do processo de
escolarização nos municípios do país.

Neste aspecto, a escalada progressiva do pro-
cesso de municipalização da educação representa
uma das evidências do princípio da descentraliza-
ção, segundo os pressupostos teóricos que vêm
informando as políticas públicas no Brasil e, por
conseguinte, a ação mesma do Estado para este
setor.

A rigor, por se tratar de um estudo sobre polí-
tica pública educacional, os municípios constitu-
em-se em locus privilegiados para analisarmos a
efetivação do direito à educação e dos mecanis-
mos que possam assegurar este direito em toda a
sua plenitude. Vale dizer que as medidas político-
pedagógicas pensadas e sistematizadas pelo po-
der local (Lesbaupin, 2002) precisam convergir
para o atendimento deste direito tanto do ponto
de vista da sua universalização quanto do ponto
de vista da qualidade com que este direito será
usufruído pela população.

Neste sentido, vimos procurando identificar/
analisar ações e estratégias que visem consolidar
o direito à educação pública, gratuita e de qualida-
de e as ações articuladas pelo poder local em face
às metas estabelecidas e germinadas do amplo pro-
cesso de discussão dos fóruns identificados com
esta luta.

Estas reflexões estão sendo produzidas, consi-
derando que, na última década do século passado,
observamos uma progressiva municipalização do
ensino fundamental em função das diretrizes do
governo federal quando este passa assumir a
descentralização como um dos princípios das po-
líticas educacionais.

Acompanhados por autores que vêm constru-
indo estudos densamente relevantes sobre os des-
dobramentos políticos envolvendo a descentrali-
zação das políticas educacionais (Azevedo, 2002;
Cunha, 1991; Oliveira, 1999; Souza e Faria, 2003),
entendemos estar este processo se constituindo,
de forma mais acentuada, enquanto resultado das
iniciativas desenvolvidas pelos poderes locais, vi-
sando adequarem-se aos novos modelos de
racionalidade do Estado, minimizando o aparato
estatal, sem que, efetivamente, sejam atendidas
as reivindicações da sociedade civil (Arelaro,
1999).

Este contexto tem suscitado reflexões sobre a
problemática da descentralização da educação no
Brasil, refletindo os diferentes processos e as ex-
periências de municipalização do ensino. Esta
problemática está inserida nas fronteiras políti-
co-institucionais dos poderes locais. As medidas

voltadas para as políticas públicas educacionais
seguem o curso dos interesses em disputa e ex-
pressam as condições de produção e os conflitos
dos grupos sociais que lutam pela hegemonia de
sua determinação.

Apesar dos pressupostos democráticos serem
recorrentemente reafirmados na base da descen-
tralização/municipalização, estes acabam justifi-
cando a transferência de poder e de competências
da esfera central para a esfera local, respaldadas
em orientações neoliberais que, em última instân-
cia, objetivam a redução do Estado às suas funções
mínimas.

Para muitos estudiosos deste processo (Melo,
1997 e Azevedo, 2002) a descentralização adota-
da pode ser categorizada como economicista-ins-
trumental, cuja legitimidade ideológica se assenta
“sobre uma dupla equação: quanto mais
descentralização mais proximidade; quanto mais
proximidade mais democracia e eficácia” (Charlot
in Azevedo, 2002: 55).

Porém, há que considerar que os processos de
municipalização da educação, fundamentada nes-
ta lógica, podem se caracterizar como práticas
desconcentradoras em que a esfera local é consi-
derada como uma unidade administrativa a quem
cabe colocar em ação políticas concebidas no ní-
vel da esfera central (Azevedo, op. cit., 2002).

Tal perspectiva entra em confronto com uma
outra de caráter democrático-participativo, to-
mando a descentralização administrativa e, por
extensão, a municipalização dos serviços públicos,
como um dos meios de alargamento do espaço
público, principalmente quando este se fundamen-
ta no estabelecimento de relações sociais e políti-
cas substancialmente democráticas. Nesta segun-
da perspectiva, os segmentos locais participam da
concepção e da formulação das políticas a serem
implantadas, não se restringindo, apenas, a colo-
car em ação os processos decisórios oriundos do
poder central.

A descentralização, nesta perspectiva, além do
fortalecimento do poder local exige, concomi-
tantemente, o estabelecimento de outras relações
entre o Estado e a sociedade, de modo que os ca-
nais de participação e decisão, por parte da popu-
lação, se alarguem, proporcionando uma maior
fluidez das suas demandas, e efetivando uma mai-
or participação dos setores locais na gestão dos
serviços públicos (Cunha, 1991; Azevedo, 2002;
Souza e Faria, 2003).

Com efeito, a descentralização tem como pres-
suposto básico uma sociedade civil com alto grau
de organização, capaz de controlar os serviços atra-
vés de sua participação na esfera pública. No que
se refere ao setor educacional, quando se trata,
sobretudo, do planejamento e da gestão do ensino
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fundamental, a descentralização e a participação
vêm sendo tomadas como referências para as me-
didas políticas em implementação.

Além disso, as convocações feitas para a partici-
pação das comunidades locais têm se explicitado
na sugestão e/ou obrigatoriedade de formação de
Conselhos Municipais (escolar, da merenda, do
Fundef e tantos outros).

Adiciona-se a este cenário o novo papel que de-
verá ser protagonizado pelos municípios, efetivan-
do o seu desempenho na condição de principal ins-
tância de administração local, cujos dispositivos
inscritos na Constituição Federal de 1988 e refe-
rendados pela LDB em 1996, vêm configurando o
campo legal-institucional no qual se sustentam as
mudanças na formulação e na gestão da educação
brasileira, a partir de uma nova agenda escrita pela
reforma do Estado.

É nesta conjuntura que o Plano Municipal de Edu-
cação de São Gonçalo está sendo gestado. Sem dú-
vida, por tratar-se de uma política pública, o PME
deve ser entendido como um instrumento de ação
do poder local, cujo objeto da política educacional
deve ser analisado, considerando os impactos ob-
jetivos de sua implementação, bem como as pers-
pectivas político-filosóficas que nele estão presen-
tes (Belloni, 2000). Vale dizer que problematizar o
PME pode significar, em um só tempo, atualizar,
no cotidiano político local, as discussões e os esfor-
ços engendrados pelo Fórum Nacional em Defesa
da Escola Pública

Nesta direção, a Secretaria Municipal de Educa-
ção de São Gonçalo, buscando dar materialidade
ao Plano Municipal de Educação instituiu, no perí-
odo entre setembro de 2003 a abril de 2004, um
cronograma para a realização de fóruns organiza-
dos e coordenados por modalidades de ensino,
objetivando traçar as metas educacionais para os
próximos dez anos.

Estes fóruns foram constituídos junto aos seto-
res públicos e da sociedade civil, tais como o Con-
selho Municipal de Educação, sindicatos de profes-
sores, associações de pais de alunos e moradores.
E contaram, ainda, com uma ampla participação
da rede escolar, da comunidade acadêmica univer-
sitária pública e privada e de grupos organizados da
sociedade civil gonçalense, gerando uma vasta do-
cumentação que tem sido pesquisada, sistematiza-
da e socializada, tendo em vista os complexos de-
safios colocados pela educação municipal.

Uma das características marcantes dos fóruns
constituídos e realizados foi a heterogeneidade dos
interlocutores do Plano Municipal de Educação de

São Gonçalo. Esta heterogeneidade fez do PME um
território de lutas e disputas em torno do seu sen-
tido político e ideológico, expressando diferentes
relações de força, ora de confronto entre diferen-
tes grupos sociais e de interesses particulares,
ora de cooperação em busca da construção de
um consenso para a sua elaboração final.

É importante enfatizar que a organização do cur-
so definiu pela participação das instâncias do po-
der local, tais como a Presidência da Comissão de
Educação da Câmara Municipal, representantes da
Secretaria Municipal de Educação e da sociedade civil,
como o SEPE/SG, e o Conselho Municipal de Educação.

Considerando essa diversidade de interlocuto-
res, a complexidade das relações de força ativas
durante esse processo, percebemos que estávamos
diante de uma realidade social que, como nos en-
sina Fernandes (1967), é “inexaurível”, apresen-
tando várias possibilidades de olhá-la e escutá-la
de diferentes modos e não apenas através de um único
olhar ou a partir da escuta de uma única voz.

Entendemos que o processo vivenciado no
curso de extensão está nos permitindo recons-
truir e compreender as relações, os conflitos e
confrontos que configuram o processo de ela-
boração e implantação do PME em São Gonça-
lo, considerando os diferentes interlocutores
envolvidos neste processo.

Assim, vimos procurando ler e escutar os senti-
dos2 produzidos por estes interlocutores sobre o
PME e as concepções depositadas por estes ao de-
finir as metas e objetivos para esta modalidade no
município de São Gonçalo.

Tal disputa nos leva a argüir a existência de sen-
tidos opostos, conflitantes e, mesmo, antagônicos
que se definem e se configuram nas repercussões
sobre o direito à educação de crianças, jovens e
adultos no município de São Gonçalo. Também tra-
zemos a companhia de Gramsci (1999, 2000), em
especial a noção deste pensador italiano sobre o
conceito de hegemonia. Esta noção, desenvolvi-
da de diversos modos pelo autor, significaria dire-
ção política, cultural de um grupo social sobre a
sociedade, forjando um consenso em torno de um
projeto político-cultural.

Pensamos que, a partir destas interlocuções te-
óricas e com os sujeitos concretos que vivenciam
a educação na cidade, podemos buscar e criar con-
dições para discutir e analisar as relações de resis-
tência, disputas de sentidos, formas de adesão e
construção do consenso por parte dos sujeitos di-
retamente envolvidos no PME.
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Notas:
1O Fórum em Defesa da Escola Pública é organizado e

coordenado por diversas instituições representativas da
sociedade civil, organizações de trabalhadores da cidade e do
campo, organizações e sindicatos de classe, pelos fóruns
estaduais, representantes dos dirigentes das secretarias
municipais de educação, entre outros.

2Optamos em nos aproximar da noção de sentido
desenvolvida por Bakhtin (2000). Para esse autor, “não há
um ‘sentido em si’. (...) Na vida histórica, essa cadeia cresce
infinitamente; é por essa razão que cada um dos seus elos se
renova sempre; a bem dizer, renasce outra vez”(p. 386).
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cial, da dança, nas perspectivas da prevenção de
problemas de agravo da saúde, promoção, prote-
ção e reabilitação da saúde, da formação cultu-
ral, da educação e da reeducação motora, do ren-
dimento físico-esportivo, do lazer, da gestão de
empreendimentos relacionados às atividades fí-
sicas, recreativas e esportivas, além de outros
campos que oportunizem ou venham a oportu-
nizar a prática de atividades físicas, recreativas e
esportivas.

Art. 4o- O curso de graduação em Educação
Física deverá assegurar uma formação generalis-
ta, humanista e crítica, qualificadora da interven-
ção acadêmico-profissional, fundamentada no ri-
gor científico, na reflexão filosófica e na conduta
ética.

Parágrafo 1o -  O graduado em Educação Físi-
ca deverá estar qualificado para analisar critica-
mente a realidade social, para nela intervir aca-
dêmica e profissionalmente por meio das diferen-
tes manifestações e expressões do movimento
humano visando a formação, a ampliação e o en-
riquecimento cultural das pessoas, para aumen-
tar as possibilidades de adoção de um estilo de
vida fisicamente ativo e saudável.

Art. 5o - A Instituição de Ensino Superior de-
verá pautar o projeto pedagógico do curso de gra-
duação em Educação Física nos seguintes princí-
pios:

a) autonomia institucional[...];
e) ética pessoal e profissional [...].
Art. 6o - As competências de natureza políti-

co-social, ético-moral, técnico-profissional e ci-
entífica deverão constituir a concepção nuclear
do projeto pedagógico de formação do graduado
em Educação Física.

Parágrafo 1o - A formação do graduado em
Educação Física deverá ser concebida, planeja-
da, operacionalizada e avaliada visando a aquisi-
ção e desenvolvimento das seguintes competên-

Proposta de Uma
Filosofia de Trabalho

Heron Beresford  Mestre em Educação; Pós-Doutor em Filosofia.
Evaldo Bechara Doutor em Educação Física.

Guilherme Locks Mestrando em Educação Física.

Instituto de Educação Física
e Desportos da Universida-

de do Estado do Rio de Ja-
neiro está iniciando um
processo de discussão in-
terna para uma posteri-
or implantação dos Cur-
sos de Graduação Plena
e de Licenciatura Básica
em Educação Física. A
iniciativa visa atender às

exigências estabelecidas
nas Diretrizes Curriculares

Nacionais com relação a tais
Cursos, recentemente publi-

cadas no Diário Oficial da União,
e também leva em consideração as normas inter-
nas da Uerj para este fim.

Ressaltamos que a Comunidade Acadêmica e
Profissional da Educação Física brasileira foi ou-
vida quando da elaboração das referidas Diretri-
zes. O esforço feito por esta Comunidade foi ex-
traordinário até se chegar a uma síntese ou um
consenso e é resultante de um longo processo
dialético que vem se desenrolando e aperfeiçoan-
do ao longo de pelo menos vinte e cinco anos acer-
ca da formação do Profissional de Educação Físi-
ca e que, com certeza, ainda teremos muito que
fazer daqui para frente neste sentido.

Vamos, a seguir, destacar de alguns dos artigos
da referida Resolução os aspectos em torno dos
quais apresentaremos alguns questionamentos e
reflexões em função de sua importância para o
desenvolvimento do assunto em questão.

Art. 3o - A Educação Física é uma área do co-
nhecimento e de intervenção acadêmico-profis-
sional que tem como objeto de estudo e de aplica-
ção o movimento humano como foco nas dife-
rentes formas e modalidades do exercício físico,
da ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte mar-

Implantação do Projeto Pedagógico dos
Cursos de Graduação e Licenciatura em

Educação Física na Uerj
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cias e habilidades:
 - Dominar os conhecimentos conceituais,

procedimentais e atitudinais específicos da Edu-
cação Física e aqueles advindos das ciências afins,
orientados por valores sociais, morais, éticos e
estéticos próprios de uma sociedade plural de-
mocrática.

Descrevemos  a seguir somente os aspectos
destacados e, em torno deles, apresentarmos
alguns questionamentos e posteriores  refle-
xões, a fim de trazer uma singela colaboração
para a implantação da Resolução em tela, par-
ticularmente no Instituto de Educação Física
e Desportos da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro. São eles:

- Autonomia institucional;
- Projeto pedagógico;
- Deverá assegurar uma formação gene-

ralista, humanista e crítica, qualificadora da
intervenção acadêmico-profissional,  funda-
mentado no rigor científico, na reflexão filo-
sófica e na conduta ética;

- A concepção nuclear do projeto pedagógico
de formação do graduado em Educação Física
deverá ser planejada, operacionalizada e avalia-
da visando a aquisição e desenvolvimento das
seguintes competências e habilidades:

- Dominar os conhecimentos conceituais,
procedimentais e atitudinais;

- Ética pessoal e profissional;
- Ético-moral;
- Científica;
- Orientados por valores sociais, morais, éticos

e estéticos próprios de uma sociedade plural de-
mocrática;

- Objeto de estudo e de aplicação do movimen-
to humano;

- Foco nas diferentes formas e modalidades do
exercício físico;

- Relacionados às atividades físicas;
- Intervenção acadêmica e profissional por

meio das diferentes manifestações e expres-
sões do movimento humano visando a forma-
ção, a ampliação e o enriquecimento cultural
das pessoas.

Com relação ao aspecto da autonomia instituci-
onal devemos dizer que começamos pelo mesmo
porque a Resolução em questão, ao privilegiar tal
assunto, abre a possibilidade de que cada Insti-
tuição de Ensino Superior, respeitando obvia-
mente os ditames estabelecidos na mesma, gere
uma filosofia própria norteadora do Projeto Pe-
dagógico ou da Política Operacional que identifi-
cará a “alma” ou o Valor Social de tal empreendi-
mento intelectual.

Com isso, já adentramos no âmbito do Pro-
jeto Pedagógico. Ora, tal expressão nos indi-
ca que deve haver uma proposição pedagógi-
ca claramente expressa a fim de se constituir
em um caminho norteador da formação de um
graduado ou licenciado em Educação Física.

Esse caminho norteador também pode ser de-
nominado por muitos como uma política de tra-

balho ou ainda de uma filosofia de trabalho acer-
ca do Projeto Pedagógico. Todavia, pode-se ques-
tionar:

- Como podemos estar seguros em afirmar que
algo pode se constituir efetivamente em uma filo-
sofia de trabalho?

A resposta é esta:
- A filosofia não tem um objeto próprio de estu-

do. Tudo pode se tornar objeto de estudo do sa-
ber filosófico, inclusive, o Projeto Pedagógico em
questão.

- Mas isso é tão simples assim?
Não, evidentemente que não. Há uma restri-

ção importante, ou seja, tem que necessariamen-
te ser enfocado através de um tema, de uma proble-
mática e de uma questão própria ou específica do sa-
ber filosófico.

Portanto, vamos a seguir retirar alguns termos
ou expressões dos assuntos que foram anterior-
mente destacados em negrito a fim de evidenciar
que poderemos ter uma filosofia de trabalho para o
Projeto Pedagógico, pois os descreveremos à luz de
um tema, de uma problemática e de uma questão ine-
rente ao saber filosófico.

Quando se fala que se deverá assegurar uma
formação generalista, humanista e crítica,
qualificadora da intervenção acadêmico-profis-
sional, fundamentada no rigor científico, na re-
flexão filosófica e na conduta ética, não resta dú-
vida quanto às expressões “reflexão filosófica” e
“conduta ética” serem claramente identificadas com
o que foi comentado anteriormente.

Contudo, os termos “humanista”, “crítica”,
“qualificadora” e “rigor científico” não estão re-
lacionados com o saber filosófico?

É claro que sim e isto será visto ao longo desta
explanação, quando os mesmos forem abordados
isolados ou juntamente com outros termos e ex-
pressões.

Quando se comenta que a concepção nuclear
do projeto pedagógico de formação do graduado
em Educação Física deverá ser planejada,
operacionalizada e avaliada visando a aquisição
e desenvolvimento de competências e habilida-
des como: dominar os conhecimentos conceitu-
ais, procedimentais e atitudinais; ética pessoal e
profissional; ético-moral; científica e orientados
por valores sociais, morais, éticos e estéticos pró-
prios de uma sociedade plural democrática, tam-
bém não resta dúvida que expressões como ética
pessoal e profissional, valores morais, éticos e es-
téticos também estão claramente identificados
com o saber filosófico. Além de surgir novamen-
te o termo “científico” também como uma possi-
bilidade de ser interpretado em tal contexto con-
forme comentado anteriormente.

Por último, outras expressões podem ser in-
terpretadas no âmbito do saber filosófico. Isso
acontece quando se descreve que a Educação Fí-
sica é uma área do saber ou do conhecimento aca-
dêmico e profissional que tem por objeto de estu-
do e de aplicação o movimento humano com o
foco centrado nas diferentes formas e modalida-
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des de exercícios físicos denominados ou relaci-
onados como atividades físicas visando a forma-
ção, a ampliação e o enriquecimento cultural das
pessoas.

Essas expressões são: “área do conhecimen-
to”; “objeto de estudo e de aplicação”; “movi-
mento humano”; “foco centrado na prática de
diferentes formas e modalidades de exercíci-
os físicos denominados ou relacionados como
atividades físicas”; “visando (ou tendo como
propósito) a formação, a ampliação e o enrique-
cimento cultural das pessoas”.

As expressões “conduta ética”, “ética pessoal e
profissional”, “ético-moral”, “valores morais e
éticos” utilizados com conotações específicas ao
longo do texto podem ser amplamente interpre-
tadas, no âmbito do saber filosófico, à luz do
tema do agir humano que é esclarecido pelas pro-
blemáticas da moral, da ética e da bioética e das
questões relativas às garantias dos direitos hu-
manos seja em uma perspectiva individual ou so-
cial.

Parece não restar dúvida quanto à relevância
desse tema do agir humano e suas respectivas pro-
blemáticas e questões na formação de um Profis-
sional de Educação Física, pois poderão tornar os
graduados e licenciados verdadeiros educadores.
Isto só será possível se lhes forem transmitidos
efetivamente: a) uma base conceitual sobre o que
seja moralidade, moral, imoral, amoral, o moral,
more, ética, deontologia, bioética e educação; b)
uma fundamentação teórica baseada em vários
autores que lhes permitam uma aplicação social
nas áreas: b1) da educação de acordo com a LDB –
Lei de Diretrizes e Bases e como os PCNs –
Parâmetros Curriculares Nacionais, especialmen-
te com relação ao desenvolvimento moral de cri-
anças, de jovens e de adolescentes; b2) da profis-
são ou do mercado de trabalho de acordo com a
CBO – Classificação Brasileira de Ocupações e com
o Código de Ética Profissional e com o Código Pro-
cessual de Ética elaborado pelo Conselho Federal
de Educação Física como um instrumento de as-
segurar  e garantir à sociedade brasileira os bene-
fícios da prática das atividades físicas; b3) da saú-
de, mais especificamente, como prática preven-
tiva nos níveis primário, secundário e terciário
de saúde pública no âmbito do SUS – Sistema Úni-
co de Saúde. Assim como também, nas pesquisas
e nas prestações de serviços com humanos em
conformidade com a Resolução 196/96 da CONEP
– Comissão Nacional de Ética em Pesquisas do CNS
– Conselho Nacional de Saúde do Ministério da
Saúde.

Já a expressão “valores estéticos” pode ser
interpretada, no contexto do saber filosófico, à luz do
tema do belo ou da beleza que é esclarecido pela
problemática da estética e de questões que irão
variar de acordo com alguma escola ou autor es-
pecífico como, por exemplo, a estética geométri-
ca ou pitagórica.

Esse tema do belo ou da beleza com suas res-
pectivas problemáticas e questões terá relevân-

cia na formação de um graduado ou licenciado
em Educação Física porque uma “fatia” significa-
tiva do mercado de trabalho é representada pela
prática das atividades físicas em academias de gi-
nástica e a clientela das mesmas se dirige a tais
espaços movidas, essencialmente, pelo desejo de
suprir carências de natureza estética.

Por outro lado, toda e qualquer manifestação
de atividade física deve também ser interpretada
através da avaliação de um corpo em movimento
dotado de sentido e significado, e tal interpreta-
ção pode assumir uma conotação de corporei-
dade em uma perspectiva estética ou de uma arte
bela ou ainda de uma bela arte.

As expressões “área do conhecimento”; “obje-
to de estudo e de aplicação”; “movimento huma-
no”; “foco centrado na prática de diferentes for-
mas e modalidades de exercícios físicos denomi-
nados ou relacionados como atividades físicas”
podem ser esclarecidas no contexto do tema do
conhecimento com suas respectivas problemáti-
cas de resolução que são: a gnoseologia ou teoria
geral do conhecimento, a epistemologia ou teo-
ria crítica do conhecimento científico, a metodo-
logia ou a teoria acerca das estratégias através
das quais se organiza o conhecimento, e finalmen-
te a ontologia lato e stricto sensu ou a teoria que
estuda o Ser como objeto de estudo em senti-
do Geral e Particular ou Fundamental. Assim
como pelas questões da origem do conheci-
mento, da natureza ou essência do conhecimen-
to, das formas de aquisição do conhecimento e
dos limites do conhecimento humano.

Esse tema do conhecimento com suas respec-
tivas problemáticas e questões de resolução deve
ser considerado como extremamente relevante
na formação profissional de um graduado ou li-
cenciado em Educação Física, pois será justamen-
te através do mesmo que a nossa área de atuação
encontrará sua efetiva identidade como “área do
conhecimento” e a partir daí reconhecida acade-
micamente e socialmente.

Tais profissionais como sujeitos cognoscen-
tes deverão, em outras palavras, serem os su-
jeitos responsáveis por gerar um conhecimen-
to próprio ou genuíno ou ainda com qualquer
outra denominação como, por exemplo, ori-
ginal, próprio ou específico. Só que para isto
acontecer torna-se imperativo que todos nós
o façamos em torno de um objeto cognoscível
em comum.

Esse objeto cognoscível já está definido, ou seja,
o movimento humano. Todavia, como tal expres-
são tem uma conotação muito ampla ficou deli-
mitada a abrangência específica da mesma com
relação à Educação Física, como tendo foco ou a
intencionalidade da consciência centrada na prá-
tica de diferentes formas e modalidades de exer-
cícios físicos denominados ou relacionados como
atividades físicas e motoras.

Como foi comentado no início desta descri-
ção, consideramos que tal definição do obje-
to de estudo foi um avanço extremamente sig-
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nificativo. Porém, entendemos que a defini-
ção em tela necessita de uma ampliação em sua
configuração. Dizemos isto porque, para que o
objeto de estudo de uma determinada área do co-
nhecimento possa ser amplamente interpretado,
ou seja, compreendido e explicado, torna-se ne-
cessário, gnoseológica ou epistemologicamente,
que o mesmo seja configurado em duas dimen-
sões ou perspectivas, ou seja, uma Formal e ou-
tro Material ou Prática.

A dimensão Formal é aquela que deve dar a
forma ou o sentido lógico para a organização do
conhecimento humano, portanto deve ser consi-
derada como o grande objetivo ou fim e ao mes-
mo tempo o ponto de referência inicial do conhe-
cimento a ser gerado ou produzido, enquanto que
a dimensão Prática ou Material se consubstancia
como um meio importantíssimo para se alcançar
esse grande objetivo ou fim referido.

Por um lado pode-se considerar que o objeto
prático ou material de estudo da Educação Física
foi claramente definido como sendo “o movimen-
to”, configurado por diferentes modalidades de
exercícios físicos denominados ou relacionados
como atividades físicas e motoras. Por outro lado,
o objeto formal de estudo não o foi, pois ao  utili-
zar simplesmente o termo “humano”, e não apre-
sentar uma definição clara para o mesmo, abre
espaço para múltiplas possibilidades interpretati-
vas obscuras ou, o que é pior, relega a um plano
secundário a extrema relevância do assunto. Por
vezes nem mesmo há uma preocupação com o
termo em tela, a ponto de alguns Programas de Edu-
cação Física terem retirado ou suprimirem o termo
“humano” da nomenclatura que os identifica acade-
micamente.

Perguntamos para aqueles que julgam tal assunto
ser tão óbvio e que nem mesmo justificaria tanta pre-
ocupação manifestada no parágrafo anterior:

- O que é humano?
- Como se constitui a condição humana?
- Qual é o destino humano?
- Quando o Ser do Homem pode ser considera-

do ou não um ser humano?
- Acaso não seria a educação a melhor estraté-

gia de humanização ou hominização do Ser do
Homem?

- Qual seria a responsabilidade do Profissional
de Educação Física, seja ele um graduado ou li-
cenciado, no contexto dessa estratégia educacio-
nal já que temos o termo Educação com um pré-
nome amalgamado na denominação que identifi-
ca tal área do conhecimento ou de atuação pro-
fissional?

Bem, essas e outras perguntas da mesma natu-
reza das anteriores poderão ser respondidas pe-
los Profissionais de Educação Física não só com o
aprofundamento do tema do conhecimento com
suas problemáticas e questões de resolução des-
critas anteriormente como também pela obser-
vância do conteúdo do parágrafo seguinte.

 A expressão “visando (ou tendo como propó-
sito) a formação, a ampliação e o enriquecimento
cultural das pessoas” pode ser elucidada pelo tema
do Homem com sua problemática de resolução
que é a Antropologia Filosófica, que tem por ques-
tão central o estudo do Ser do Homem como Pessoa
ou como Pessoa Humana.

Por outro lado, se enfocarmos o termo “cultu-
ral” da mesma expressão, veremos que o movi-
mento humano concebido, para a formação de
um profissional de Educação Física, deverá ter
também uma conotação “enriquecida”.

Esse “enriquecimento” significa, a nosso ver,
ampliar a pobre ou pouco abrangente concepção
de cultura, restrita à dimensão sócio-histórica ou
fenomenológica do movimento humano, exclu-
indo o também importante aspecto biofísico ou
fenomênico do mesmo. Isto porque, sob a pers-
pectiva da filosofia cultural contemporânea,
considera-se que a cultura é representativa
de uma síntese entre dois pólos antitéticos que
são, por um lado, o da natureza ou os aspectos
relacionados com o genótipo e, por outro, o his-
tórico ou os aspectos relacionados com o fenótipo
de um determinado fenômeno investigado. No
caso da Educação Física, o já referido movimen-
to humano.

Por último, destacamos o termo “qualificadora”
para nortear a formação e a intervenção acadê-
mica e profissional de um graduado ou licenciado
em Educação Física, porque o referido termo po-
derá constituir-se no sentido ou no significado
social da formação e intervenção em questão.

Todavia, pode-se também questionar:
- Que qualidade é essa prevista como um dos

pilares de tal formação e de intervenção acadê-
mica e profissional?

- Será uma qualidade primária?
- Será uma qualidade secundária?
Não. Defendemos que ela seja concebida como

uma “qualidade estrutural” de natureza metafísi-
ca denominada de valor que, efetivamente, doa-
rá sentido e significado à formação acadêmica e à
intervenção profissional de um graduado ou li-
cenciado em Educação Física ao ser positivamente
agregada à mesma.

Por tudo o que foi desenvolvido ao longo desta
descrição, sugerimos, como membros da Comis-
são encarregada de elaborar o Projeto de Re-
formulação Curricular para os Cursos de Gradua-
ção e Licenciatura do Instituto de Educação Físi-
ca e Desportos da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, que a  filosofia de trabalho do futuro
Projeto Pedagógico que irá nortear a formação
dos futuros profissionais de Educação Física seja
constituída, essencialmente, em torno dos temas
do Ser, do Conhecer (científico) e do Agir Huma-
no, em uma perspectiva do Valor ou do Valer, e
que tenha, portanto, como tese central ou nucle-
ar “Uma interpretação científica acerca do Valor
da Pedagogia Cultural do Movimento do Ser do
Homem em uma Perspectiva Humanizada”.
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eremos embarcado no úl-
timo Concorde, rumo não
a Paris mas ao passado? Li-
beralismo. Trabalho escra-
vo. Exploração sexual de
crianças. Trabalho infantil.
Flexibilização de direitos
trabalhistas a duras penas
conquistados. Predação de
recursos naturais. . .

Como um espetáculo pi-
rotécnico irrompendo em
pleno cotidiano, esta su-
cessão interminável de  fla-

shes de coisas já vistas, consideradas encerradas
no passado, vai desenhando, no horizonte de nos-
sas expectativas,uma caricatura do pretérito.
Retorno grotesco? Farsa?

Em tal conjuntura, a universidade, como insti-
tuição, não escapa. O projeto reformista vem mar-
cando os sucessivos governos federais brasilei-
ros, de diferentes parti-
dos, opostos, no contex-
to “ globalizado” do pla-
neta, de que participa-
mos como periferia.

A propósito de atua-
lizar a universidade face
às demandas do mundo
contemporâneo, surgi-
do da globalização dos
mercados e capitais e
marcado pelo dito oca-
so do emprego formal, dando lugar ao
empreendedorismo, tal mote de aggiornamento
vem sendo repetido exaustivamente, enquanto a
prática passadista, em contraponto a este discur-
so do futuro, perpetua-se, cada vez mais, no es-
paço acadêmico .

Voltemos a 1968, o ano que produziu, entre
tantas outras coisas, algumas das quais notáveis,
também a reforma universitária da ditadura. Ex-
tinguindo a cátedra vitalícia, anunciara uma era

de progresso para a carreira docente.
Tinha sido posto abaixo o estereótipo do pro-

fessor catedrático: aquele sujeito que, quando as-
sistente, fora subserviente, quase um “escravo”,
em verdade, embora muitas vezes paternalistica-
mente metaforizado pelo dono da cátedra em “fi-
lho”, e, uma vez morto o “senhor“ paternal, fizera
o concurso público de provas e títulos para suce-
dê-lo (e perpetuar-lhe o estereótipo, vendendo,
como o antecessor também o fizera, a biblioteca:
estudar mais para que, se a cátedra era vitalícia?)
e dominar, por seu turno, os agora seus assisten-
tes.

Auxiliares de ensino, assistentes, adjuntos e ti-
tulares; graduados, licenciados, mestres, douto-
res. Eis o que passaram a ser, com algumas varia-
ções (associados, adjuntos 1, 2, 3, 4,etc ), os pro-
fessores universitários das instituições públicas.

O quarto grau, a pós-graduação, então sendo
implantada, com a pesquisa, a produção de co-
nhecimento, constituíam, então, o nec plus ultra,

que catapultaria o país,
pela via do saber, da ci-
ência & tecnologia, às
alturas do mundo mais
desenvolvido ou indus-
trializado, como então
se dizia.

Com a universidade
massacrada durante o
regime autoritário, com
docentes e discentes a-
tingidos pelas leis de ex-

ceção, a diáspora de cérebros sangrou o país . Os
jovens mestres e doutores que ficaram e não se
dispuseram a compactuar com a ditadura, que
lhes exigia atestados ideológicos para serem
empossados após vencerem concursos públicos,
tiveram de aguardar a redemocratização lecio-
nando em cursos de graduação de universidades
privadas ou mesmo em escolas particulares (abai-
xo, portanto, daquilo que o seu nível de qualifica-
ção lhes permitiria), para poderem entrar pela

UmSupersônico
RumoaoPassado

 Maria Consuelo Cunha Campos
Professora do Instituto de Letras da Uerj

O  projeto reformista
vem marcando os
sucessivos governos

federais brasileiros, de
diferentes partidos
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porta da frente das instituições universitárias
públicas, nas quais se concentrou então a pesqui-
sa, sem terem de provar ao regime de exceção
serem “ideologicamente confiáveis “.

Acessava-se o funcionalismo público apenas
por concurso público, não mais por indicação ou,
dito de outro modo, q. i. . No caso do docente
universitário, se apenas graduado, era con-
cursado como auxiliar de ensino. Uma vez
aprovado e  classificado, progredia na carreira
indo ao departamento de recursos humanos e
apresentando  a documentação para isto
exigida - o título de mestre obtido em progra-
ma de pós-graduação credenciado, bem ava-
liado oficialmente.

O mesmo acontecia a assistentes, dos quais se
exigia diploma de doutor, nas mesmas condições.
A promoção era, pois, automática, cumpridas tais
normas internas .

Já os professores- adjuntos, estes, em ver-
dade, deveriam chamar-se, com mais proprie-
dade, professores discriminados. pois até se tor-
narem tais podiam ser e efetivamente eram vári-
os, dentro do setor, afunilando-se, entretanto,
para apenas um, tal como o extinto catedrático,
ao chegarem no topo da carreira.

 Além do primeiro concurso público para in-
gresso no funcionalismo, a progressão na carrei-
ra docente exigia deles, para serem titulares, um
segundo. A natureza do certame, pública, fazia
com que tivessem de não apenas ser aprovados,
mas classsificados em primeiro lugar: não basta-
va, portanto, provarem estarem à altura do pre-
tendido. Deviam também ser, necessariamente,
os melhores na praça. Ora, o que é isto senão o
retorno do catedrático vitalício sob o travestismo
da titularidade? Se para ser um assistente, um ad-
junto, não se exige do auxiliar ou do assistente
que sejam os melhores da praça, bastando-lhes apre-
sentar um diploma de grau obtido em instituição e
programa devidamente credenciados e bem ava-
liados ,não é discriminar o adjunto exigir dele e
apenas dele, que compita com candidatos em le-
gítima demanda de acesso ao quadro funcional
pela via do concurso público e os vença ? Não é
confundir no mesmo saco questões diferentes
como as da progressão funcional de quem já está
no quadro e a do acesso a ele de quem, obviamen-
te, está, até então, fora?

Ora, direis, ao atrelar à obtenção de grau aca-
dêmico a progressão na carreira docente, o legis-
lador armou a armadilha para o adjunto, uma vez
que o doutorado, que lhe corresponde, é o último
grau acadêmico, já que o pós-doutorado não o
configura. Certo. E mais: todos os degraus da car-
reira, exceto o titular, trazem embutida no signi-
ficado dos nomes com os quais são designados,

com nuances, a subalternidade em relação implí-
cita a ele. Senão, o que é um auxiliar, um assisten-
te, um adjunto, senão um adjuvante, menos ou
mais titulado, de alguém que, por seu turno, não
desempenha função auxiliar de ninguém?

Quando inexistiam no Brasil cursos de pós-gra-
duação, a livre-docência, obtida em concurso
público, distinguia, entre simples graduados, os
professores que poderiam ministrar certos cur-
sos ou examinar em determinados concursos da-
queles que não poderiam fazê-lo. Introduzidos,
entretanto, tais cursos, e sendo o doutor o mais
alto grau acadêmico é, no mínimo, incoerente que
não seja ele, necessariamente, titular .

A cátedra ou cadeira de um só ocupante, co-
adjuvado por adjuntos, assistentes, auxiliares, é
herança, persistente no universo laico, do orbe
teocrático de cristandade, com suas cátedras pon-
tifícias ou episcopais.

Diferente do Papa para o orbe católico e do
bispo para o universo diocesano, as matérias
ou disciplinas das grades curriculares contem-
porâneas não necessitam, mais, de uma única
autoridade máxima.

Ao contrário das corporações de ofício medie-
vais, com seus mestres e respectivas escolas de
aprendizes- artesãos de prática, a aquisição do
saber acadêmico contemporâneo em bases pro-
fissionais descentrou-se e globalizou-se: um in-
divíduo pode graduar-se numa instituição, país,
continente e pós-graduar-se, como mestre e como
doutor, noutro( s ).

Se quisermos dissociar a progressão do adjun-
to enquanto membro do quadro permanente do
acesso à titularidade pelo candidato de fora da
instituição, supondo que ainda faça sentido, no
contexto atual, a titularidade (por outras razões
que não a do mero pequeno aumento de salário,
numa época em que, congelados há mais de uma
década, eles se encontram aviltados relativamen-
te às exigências, inclusive de produção acadêmi-
ca a que se submetem os professores universitá-
rios ) acabaremos ressuscitando a figura do livre-
docente, já que a do catedrático encontrou, por
seu turno, um excelente médium, aparelho ou
cavalo, no 2o concurso exigido ao adjunto para
ascensão.

Qual, portanto, em síntese, a desvantagem do
status quo?

A desmotivação do adjunto senior, ao qual
nada, além dos ganhos por tempo (como triênios)
distingue, salarialmente, dos recém-doutores,
com a aposentadoria precoce de tantos, motiva-
da também pela reforma previdênciária e pela
perda de direitos, não contrabalançadas por
quaisquer perspectivas além das precárias ( do
ponto de vista trabalhista, pelo menos ) bolsas,
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como o Pro-Ciência, espécie de bolsa- família, a
atenuar os efeitos perversos de mais de uma dé-
cada sem políticas públicas de recomposição do
poder aquisitivo do funcionalismo público e cuja
contrapartida docente consiste em mero aumen-
to quantitativo de produção científica, a par de
participação administrativa, esta tornada prati-
camente compulsória, numa rentável, para a ins-
tituição, correlação entre o custo –benefício. Com
efeito, não tendo de capacitar e atualizar admi-
nistradores universitários enquanto tais, torna-
se bem mais vantajoso para a instituição remune-
rar, com 70% de um salário-base congelado há
anos, muito defasado, poucas centenas de doublés
de pesquisadores pretensamente full-time e de ad-
ministradores, em sua maioria autodidatas e im-
provisados como tais, do que remunerar condig-
namente todo o seu quadro.

Quando as universidades particulares, com
poucas exceções, não contratam doutores e as
públicas rareiam ao extremo os concursos para
titulares, operando no vermelho nas demais ca-
tegorias, no processo de sucateamento geral que
caracteriza o ensino público até a universidade,
inclusive; quando não propriamente o medo mas
a frustração e o desencanto, o sentimento de ha-
ver sido traído, enganado,venceram a esperança e
o desejo de ser feliz com Lula lá , ao brilho de uma
estrela, hoje (de)cadente, gostaria de concluir
reportando-me brevemente a um caso particular.

Em março de 1985, na Nova (?) República in-
gressei por concurso público na Uerj. Doutora,
prestei concurso para auxiliar de Literatura Bra-
sileira, o único que então abria. Levei, em segui-
da à aprovação e classificação, o diploma ao Depto
de Recursos Humanos e fui promovida automati-
camente a adjunta. Vinte anos depois, e dezenas e
dezenas de páginas de currículo Lattes, publica-
ções no exterior (Estados Unidos, Canadá, Dina-
marca), orientações de dissertações e teses, par-
ticipações em congressos, livros publicado, con-
tinuo no mesmo lugar. O salário, que, em 1989,
correspondia a U$ 3. 000,00, hoje, mesmo com
o câmbio baixo, no momento em R$ 2,30, não
chega, líquido, nem mesmo a U$ 2. 000,00. Nes-
tes 20 anos, vi apenas 4 de meus colegas, dois do
meu setor e dois (um de cada um) dos dois outros
que compõem o departamento a que pertenço,
tornarem-se titulares. Todos homens. Como pes-
quisadora, há 16 anos, de questões de gênero,
constato, com muita dor, que toda militância fe-
minista, social e acadêmica, não foram suficien-
tes para produzirem sequer uma candidatura a
titular em meu departamento.

É isto mesmo: desde o último concurso para
titular em Literatura Brasileira, em 1995, milito

para que abra o próximo, e para que docentes
mulheres se inscrevam. É isto mesmo, por incrí-
vel que possa parecer. Já tivemos diretora de
unidade, de centro, uma vice-reitora, uma reitora,
temos 3 sub-reitoras e o teto de vidro continua
lá, para bater nele quotidianamente, a cabeça fe-
minina. É isto mesmo: tivemos, por contraditó-
rio que possa parecer, livre-docente e catedráti-
ca mulher, no passado, mas não temos, decorrida
quase a metade da primeira década do século 21,
o primeiro do 3o milênio da Era Cristã, na nossa
história setorial e departamental, o registro de
uma única inscrição feminina a concurso de titu-
lar, em departamento majoritariamente femini-
no, dos mais (senão, historicamente, o mais) pro-
dutivos da unidade, onde todo o corpo docente
departamental é constituído de doutores!

Uma significativa economia para a universida-
de, uma vez que nem mesmo a vaga aberta pela
aposentadoria compulsória de um titular do se-
tor, há mais de um ano, foi ou tem qualquer pers-
pectiva de vir a ser preenchida.

No supersônico rumo ao passado, será que,no
Brasil, estamos condenadas a sentir saudades do
século XIX e do império? Pois lá houve duas re-
gentes mulheres, a imperatriz Leopoldina, uma
Habsbourg chefe de estado e de governo no Bra-
sil, designada pelo consorte, o imperador D. Pedro
I ,e sua neta, a princesa Isabel, que substituía o
pai, Pedro II em suas viagens, enquanto no Brasil
republicano somente homens chefiaram a nação.
Será que estamos condenadas a sentir saudades,
seja dos primeiros anos da ditadura, antes de
1968, seja de tempos ainda mais remotos, quan-
do, muito antes do mais recente movimento de
mulheres, existiram professoras como Virgínia
Cortes de Lacerda e Dirce Cortes Riedel como li-
vre-docentes e catedráticas no setor de Literatu-
ra Brasileira no Instituto de Letras da Uerj?

Entre as muitas teorias de gênero, uma con-
testa a prioridade do patriarcado, na história
da humanidade, apontando-o como uma re-
volta contra um matriarcado originário, ocor-
rida quando os homens se deram conta de seu
papel na reprodução da espécie (que , até en-
tão, acreditavam ser função exclusiva da mu-
lher, não associando ainda o ato sexual à pro-
criação) e, consequentemente, do seu poder, as-
sociado à sua massa muscular e força física, numa
época em tais elementos eram mais essenciais do
que hoje à sobrevivência da espécie. Mutatis
mutandi, talvez seja este desejo de rasura da
origem matriarcal ,  brotado do inconscien-
te, um dos fatores que hoje impeçam a nós,
professoras-adjuntas do Departamento CULT
do IL, de progredirmos na carreira docente.
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