
GELEDÉS – INSTITUTO DA MULHER NEGRA - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 
          PROJETO FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO FORD – 2003 

 
 

RELATÓRIO NARRATIVO 
 
ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 2003 

Atividade I – Treinamento de Comunicação, Mídia e Advocacy 

 
APRESENTAÇÃO 
 
Treinamentos de Mídia para Lideranças do Movimento de Mulheres Negras 
Brasileiras é um dos projetos do Programa de Comunicação do Geledés – 
Instituto da Mulher Negra, que teve como público alvo privilegiado mulheres 
negras feministas  e ativistas que trabalham com questões gênero e raça, com 
perspectiva de intervir na mídia em favor da mudança de mentalidade na 
própria mídia e conseqüentemente na sociedade sobre os preconceitos e 
discriminações que afetam suas vidas, de sua família e de sua comunidade.  
 
Para o primeiro treinamento escolhemos São Paulo  O projeto inicial prevê a 
realização desse treinamento em quatro regiões do Brasil, visando alcançar 
preferencialmente ativistas com menor possibilidade de acesso a este tipo de 
treinamento. 
 
Como forma de testar a metodologia optamos por iniciar o trabalho em São 
Paulo, em parceria com o Instituto Patrícia Galvão Mulher e Mídia, convidando  
mulheres negras de diversas organizações de mulheres em nível nacional, 
subsidiando hospedagem e alimentação.   
 
A metodologia adotada se inspirou na prática de aprendizado própria do 
feminismo. Esta prática valoriza, sobretudo, a troca de experiências, a reflexão 
coletiva e o desenvolvimento de laços de solidariedade. Menos explorada pelo 
movimento de mulheres nos últimos tempos, ela possibilita refinar argumentos 
e o próprio pensamento político. 
 
Esta metodologia foi adaptada e montada por uma equipe central de 
coordenação, formada pelo Geledés  e pela diretoria do Instituto Patrícia Galvão 
e envolvendo diretamente Jacira Melo, Angela Freitas, Fátima Pacheco Jordão, 
Marisa Sanematsu e Nilza Iraci. A larga experiência dessas especialistas no 
campo da comunicação e mídia permitiu desenhar um modelo interessante de 
curso, que foi particularmente inspirado na vivência de julho de 2002, na 
cidade de Puebla (México), em treinamento coordenado por Catholics for a Free 
Choice de Washington e Católicas pelo Direito de Decidir/ México. 
 
Para o desenvolvimento do projeto foram obtidas preciosas adesões de sócias 
do Patrícia Galvão, que se interessaram por colaborar na montagem e 
experimentação da metodologia, ou na coordenação dos treinamentos.  
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Católicas pelo Direito de Decidir/ Brasil, contribuiu publicando e 
disponibilizando a edição em português do manual “Como falar de Aborto” 
(CFFC), que fez parte do conjunto de materiais instrucionais utilizados nos 
treinamentos.  
 
Em diálogos preliminares sobre a proposta em geral e sua metodologia, surgiu 
a idéia de realizar um Treinamento Piloto em São Paulo. Esta idéia resultou 
benéfica para ambas instituições. Da parte do Instituto Patrícia Galvão foi uma 
excelente oportunidade de teste, para eventuais ajustes da metodologia. E para 
o Geledés, respondeu à necessidade de desenvolver um projeto, já em pauta, de 
treinamentos para ativistas do movimento de mulheres negras,  de diferentes 
estados brasileiros, sobre o também espinhoso tema do racismo, ações 
afirmativas e política de cotas. 
 
Para o desenvolvimento deste Treinamento Piloto contamos com a assessoria 
de Fernando Pacheco Jordão (diretor de TV e especialista em linguagens e 
técnicas televisivas) e Raphael Salomão (radialista). 
 
Os temas propostos para esse treinamento foram Cotas e Ações Afirmativas em 
função de toda polêmica envolvida, em especial com a aprovação pela UERJ da 
política de cotas na Universidade, dos desdobramentos da Universidade de 
Michigan. 
Para subsidiar as discussões sobre o tema o Geledés coordenou um trabalho 
de monitoramento de mídia sobre cotas e ações afirmativas, com o objetivo de 
subsidiar ativistas e estudantes com argumentos sobre o Tema.  
 
Também produzimos um levantamento sobre a situação educacional no País. 
Esses dois trabalhos, embora ainda não publicados, têm se constituído numa 
ferramenta indispensável não apenas na produção de argumentos como 
também na compreensão da questão. 
 
METODOLOGIA 
 
Planejamento, coordenação e programações 
 
Reunião de trabalho em São Paulo 
 
Inicialmente  foi realizada uma reunião de trabalho em São Paulo, da qual 
participaram Jacira Melo, Fátima Pacheco Jordão, Fernando Jordão, Marisa 
Sanematsu, Nilza Iraci e Angela Freitas. O documento de trabalho para esta 
reunião foi um esboço de programação para os Treinamentos, elaborado à luz 
da experiência vivenciada em Puebla. Este esboço incluía o detalhamento de 
conteúdos a serem abordados e de exercícios a serem aplicados, assim como 
indicações sobre a metodologia. Da rica discussão, resultou a adaptação e 
aprovação de uma Programação detalhada, com definição dos tempos para 
cada exercício, além da divisão de tarefas de coordenação, produção executiva, 
elaboração de materiais instrucionais, elaboração e transmissão de conteúdos. 
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Para cada Treinamento foram localizadas ONGs ou grupos locais disponíveis 
para estabelecer uma política de colaboração, percebendo a proposta como 
uma experiência nova e bem vinda, num universo de carência de atividades de 
formação para o desempenho na mídia. A legitimidade do Instituto Patrícia 
Galvão como organização criada a partir de consensos no campo do feminismo 
brasileiro, e o reconhecimento da competência da equipe coordenadora foram 
fatores cruciais para a boa aceitação desta estratégia. 
 
 

Resumo da programação (anexo) 
 

Treinamento de Mídia: Intercâmbio entre organizações  
que lutam pela 

promoção da igualdade racial e de gênero 
 

Promoção: Geledés - Instituto da Mulher Negra e  

Apoio: Instituto Patrícia Galvão 

Data: 15 a 17 de maio, em São Paulo 

Objetivos gerais 

� treinamento de ativistas dos direitos civis para aprimorar sua fala 
pública e sua capacidade de debater na mídia sobre questões de ação 
afirmativa; 

� desenvolvimento quantitativo e qualitativo da capacidade dessas ativistas 
de influenciar a opinião pública brasileira.  

 
1º Dia  

9h Boas-vindas e apresentação da equipe coordenadora (Nilza Iraci e Jacira 
Melo) 

9h15 Apresentações das participantes (nome, instituição, cidade) 

(No formulário de inscrição cada participante irá apresentar breve descrição de 
sua experiência com a mídia: principais preocupações ao dar uma entrevista 
para a imprensa, rádio e TV; um resumo de experiências exitosas; as 
dificuldades recorrentes e um exemplo de erro na relação com a mídia; esse 
material será editado e entregue a todas as participantes antes do curso) 

9h30 Introdução sobre o curso (objetivos, metodologia e programação dos 3 
dias) (Nilza / Jacira) 

9h45 O desafio de falar para a mídia (Coord.: Nilza / Jacira) 

Fala de Sueli Carneiro e/ou Jurema Werneck sobre suas experiências com a 
mídia e o tema das ações afirmativas (consciência sobre o tempo de que dispõe, 
como se apresentar visualmente, preparação dos argumentos, atualização 
sobre o tema etc.) 

10h15 Debate sobre o desafio de falar para a mídia (Coord.: Nilza / Jacira) 

As participantes serão estimuladas a fazer perguntas ou contribuir com sua 
experiência, acrescentando novos conteúdos. 
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10h45 Intervalo 

11h Carrossel – respostas rápidas para perguntas difíceis (Coord.: Angela 
Freitas) 

(treinamento em subgrupos com número par de participantes; todas irão 
perguntar e depois responder uma pergunta; cada subgrupo recebe um 
conjunto de perguntas distintas, apresentadas em cartões pela coordenação) 

Objetivo específico: treinar a capacidade de oferecer boas respostas a perguntas 
difíceis. 

11h30 Lições aprendidas no Carrossel (Coord.: Angela) 

(avaliação coletiva sobre as respostas – comentários de quem respondeu e de 
quem recebeu a resposta; ao final, a coordenação fará suas observações; obs.: 
a coordenação tem aqui um papel importante de facilitação e manutenção do 
clima amigável e de crítica construtiva) 

12h15 Almoço 

(a coordenação reservará um espaço deste intervalo para fazer um balanço da 
manhã e afinar a dinâmica da coletiva de imprensa, adaptando-a aos 
resultados obtidos) 

14h Nossas audiências (Coord. Fátima Jordão)  

(uma fala sobre receptores de mídia e sobre como é importante levar em conta 
os públicos para ter sucesso nas intervenções) 

Objetivo específico: introduzir conceitos que ajudem as participantes a 
compreender as diferenças entre público-alvo, audiência, receptores de mídia, 
ressaltando a noção de que não há especificidade de público na mídia. 

14h15  Preparação de perguntas para coletiva de imprensa 

(nesse momento, as participantes são estimuladas a pensar perguntas difíceis, 
para a coletiva de imprensa). 

 

14h30 Coletiva de imprensa (Coord.: Marisa Sanematsu; Assessora de 
imprensa: Michelle Lopes) 

(a coordenação comunica: “vocês estão em uma coletiva de imprensa” - a 
coletiva de imprensa foi convocada pela imprensa local, ao saber que 
lideranças do movimento negro estavam reunidas na cidade para discutir o 
tema das ações afirmativas; tudo será gravado; serão 4 entrevistadas, uma 
assessora de imprensa e “jornalistas participantes”; a assessora de imprensa 
organiza as perguntas de jornalistas e as respostas) 

Objetivo específico: treinamento em coletiva de imprensa e continuação do 
treinamento para desenvolver a capacidade de dar respostas rápidas a 
perguntas difíceis e inesperadas, de forma adequada à audiência. 

15h10 Comentários da coordenação sobre a coletiva (Comentários: Fátima 
Jordão, Marisa Sanematsu e equipe de coordenação) 

(sobre as perguntas: conseguiu-se entender a lógica do/a jornalista? as 
perguntas foram diretas e questionaram os pontos mais polêmicos do tema? 
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sobre as respostas: foram dirigidas para os jornalistas tendo em consideração 
as audiências da mídia?) 

15h40 Intervalo 

16h Debate aberto a partir da ótica dos argumentos (Sueli Carneiro, 
Jurema Werneck, Fátima Jordão) 

(apresentação em flip chart dos principais argumentos trabalhados através da 
mídia; após a apresentação de cada linha de argumento abre-se para o debate 
sobre acertos e debilidades) 

17h Encerramento do 1º dia 

(a coordenação reserva um espaço para fazer um balanço do dia e afinar a 
dinâmica do segundo dia, adaptando-a aos resultados obtidos) 

 

2º Dia 

9h Melhores momentos do 1º dia (Nilza) 

(apresentação sobre o 1º dia, trazendo o resumo das lições aprendidas e uma 
idéia geral do 2º dia) 

9h30 Como escrever frases de efeito (Coord.: Jacira) 

(trabalho em subgrupos; cada grupo recebe um flip chart onde deve escrever 
uma manchete e um texto curto para jornal, em um tempo máximo de 20 
minutos e tendo como base uma pequena notícia fornecida pela coordenação)  

Objetivo específico: desenvolver a habilidade para a produção de textos curtos, 
que despertem o interesse de jornalistas e editores e chamem a atenção de 
leitores/as. 

10h Apresentação de cada subgrupo seguida de comentários coletivos sobre 

os textos produzidos (Coord.: Jacira) 

10h30 Intervalo 

11h Como escrever cartas de leitores (Coord.: Marisa) 

(a coordenação fala sobre a lógica da seção de leitores e fornece algumas dicas 
para a elaboração de carta de leitores; em seguida divide o grupo em duplas e 
para cada uma fornece um artigo, editorial ou reportagem para que as duplas 
se posicionem, reajam ou comentem em breve carta que deve ser escrita em 20 
minutos) 

11h40 Leitura das cartas e exibição de gravação em vídeo com Bernardo 

Ajzenberg (Coord.: Marisa) 

(ombudsman da Folha de S. Paulo, sobre o impacto das cartas na redação e 
editorias) 

12h30 Almoço 

14h Estratégias de reação a uma notícia adversa (Coord.: Angela)  

(as participantes recebem uma notícia adversa – “declarada a 
inconstitucionalidade das cotas na UERJ/liminar do tribunal de justiça do RJ”; 
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divididas em subgrupos, deverão traçar uma estratégia de resposta rápida à 
imprensa a partir da identificação das próprias potencialidades, escolha da 
estratégia, definição dos instrumentos a serem utilizados) 

Objetivo específico: medir a capacidade de articulação e resposta. 

15h Apresentação coletiva das estratégias (Coord.: Angela) 

(o roteiro de estratégias traçado por cada grupo é apresentado em plenária, 
seguindo-se comentários e avaliações após cada apresentação). 

15h30 Introdução sobre a linguagem de rádio 

(a coordenação faz comentários sobre a linguagem do rádio e suas 
especificidades, nas diferentes situações de entrevista para este veículo) 

15h50 Entrevistas para rádio  

(quatro participantes se apresentam como voluntárias para as situações de 
entrevista – uma como entrevistadora e a outra como entrevistada; as 
entrevistas serão gravadas) 

Objetivo específico: introduzir as especificidades do rádio e ressaltar as nuances 
que diferenciam a atuação nesta importante mídia. 

16h15 Intervalo 

16h30 Apresentação das gravações e comentários  

17h Encerramento do 2º dia 

(a coordenação reserva um espaço para fazer um balanço do dia e afinar a 
dinâmica do terceiro dia, adaptando-a aos resultados obtidos) 

  

3º Dia 

9h Melhores momentos do 2º dia (Nilza Iraci) 

(apresentação da coordenação sobre o 2º dia e uma idéia geral do 3º dia) 

9h30 Introdução sobre a lógica da mídia com ênfase na TV (Coord.: 
Fernando Jordão) 

(fala do especialista centrada na formação de porta-voz: disponibilidade, 
informação atualizada e organizada. A porta-voz ganha credibilidade na medida 
em que usa bem a mídia (rádio, televisão e jornal); noções gerais sobre a 
linguagem da TV: luz, microfone, tempo, abordando a reação aversiva a esses 
instrumentos) 

10h Cinco minutos de entrevista com 5 voluntárias (Coord.: Fernando) 

(as entrevistas serão realizadas pelo especialista em TV e gravadas por equipe 
local) 

10h30 Exibição das entrevistas (Coord.: Fernando) 

(as entrevistas são exibidas e cada situação é comentada pelo especialista; 
comentários gerais) 

11h Uma entrevista após as lições aprendidas (Coord.: Fernando) 
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(especialista entrevista outra voluntária e comenta a evolução do trabalho do 
grupo)  

(antes de sair para o almoço as participantes recebem um pequeno 
questionário de avaliação, com instruções para que seja devolvido no 
encerramento) 

12h Almoço 

14h Preparação para participar de um programa de debate na TV 
(Coord.: Fátima) 

Processo de preparação para um programa de debates; a experiência de 
participar do Roda Viva da TV Cultura. 

14h15 Programa de debate na TV (Coord.: Fernando) 

(a coordenação propõe a gravação de um programa em estúdio; o especialista 
introduz a necessidade de conhecer o público para quem se fala, quem são 
os/as colegas de debate, que tipo de programa é aquele, gestos e atitudes 
durante o programa; serão escolhidas três voluntárias para desempenhar o 
papel de debatedoras e outra, o de âncora; serão utilizadas 2 câmaras, 1 mesa 
de corte, 2 monitores) 

15h Exibição e comentários do especialista com dicas para situações de 
entrevista e debate na TV (Coord.: Fernando) 

16h Devolução das avaliações, entrega de certificados, encerramento.  

(Coordenação do curso) 

17h – Coquetel de Encerramento na sede do Geledés – Instituto da 
Mulher Negra 

 

Materiais instrucionais 

 

Um kit de materiais foi elaborado para compor as pastas distribuídas a cada 
treinanda. Estes materiais serviram para apoiar as atividades didáticas e, com 
especial ênfase, subsidiar o desenvolvimento de atividades futuras junto à 
mídia, e eventuais experiências de repasse dos conteúdos e metodologias 
aprendidos. No conjunto este kit está composto por: 

 

Parte I - Dossiê Ações Afirmativas – A Política das Cotas nos Vestibulares 
do Rio,  Contexto da Polêmica. (Pesquisa e Edição de Marisa Sanematsu, 
coordenação Nilza Iraci; 26 págs.) - Reúne uma série de informações veiculadas 
na grande imprensa e em informativos do movimento negro, bem como dados 
do IBGE e sobre a legislação. (Anexo) 

Parte II - Dossiê Ações Afirmativas – A Política das Cotas nos 
Vestibulares do Rio,  Argumentos Contrários e Favoráveis (Pesquisa e 
Edição de Marisa Sanematsu, coordenação Nilza Iraci; 31 págs.) – Reúne 
argumentos (favoráveis e contrários) sobre a política de cotas nos vestibulares 
publicados nos principais jornais e revistas do país (O Globo, Jornal do Brasil, 
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Folha de São Paulo, e Estado de São Paulo, Correio Brasiliense, Revistas Veja, 
Isto É e Època ). (Anexo ) 

 

Perfil das participantes e das organizações representadas 

 

Treinamento Piloto 

 

O Treinamento de Mídia Intercâmbio entre Organizações que Lutam pela 
Igualdade Racial e de Gênero teve 25 participantes: 19 de São Paulo (entre 
Capital e interior), 2 do Rio de Janeiro (RJ), 1 de Goiânia (GO), 1 de Porto 
Alegre (RS), 1 de Brasília e 1 de Macapá (AP). Embora planejado apenas para 
mulheres, foi aceita a inscrição de um homem. 

 

Em sua maioria jovens, as 21 fichas de inscrição preenchidas permitem traçar 
o seguinte perfil etário: 54% com menos de 25 anos; 19% entre 26 e 35 e 28% 
com mais de 36 anos. 

 

Formado por ativistas com plena consciência de seu papel político, este grupo 
já veio com a característica de priorizar a mídia como um espaço de disputa de 
conceitos, de visão de mundo, e de comunicação com a sociedade. O 
investimento no campo da comunicação política é seu elemento estratégico de 
ação e 72% trabalha na área de jornalismo e comunicação social. 

 

Entre as organizações ou projetos representados, 9 são do movimento negro, 3 
são organizações feministas e 2 são projetos específicos para jovens. Segue a 
lista completa das entidades representadas: 

 

Afirma Comunicação e Pesquisa; Imena – Instituto de Mulheres Negras do 
Amapá; Cfemea; Integrare – Centro de Diversidade nos Negócios; Geledés – 

Instituto da Mulher Negra; Casa de Cultura da Mulher Negra; Grupo de 
Escritores Afro-Brasileiros Quilombhoje; Católicas pelo Direito de Decidir; 

Associação Cultural de Mulheres Negras – Acmun; 

 Fórum Juvenil da Agenda 21; Projeto Geração 21; Criola; Ecos - Comunicação 
em Sexualidade; 

 Oriashé – Sociedade Brasileira de Cultura e Arte Negra; Prefeitura de Goiânia. 

 

Avaliação 

Os Treinamentos de Mídia estão sendo uma oportunidade extraordinária para 
incentivar articulações locais e regionais para incidir sobre a mídia, tendo 
como perspectiva influenciar o debate público sobre racismo, políticas de cotas, 
ações afirmativas entre outros. 
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Os treinamentos deixaram como lição futura  sobre a necessidade de construir 
pontes entre as ações das organizações de mulheres, a fim de gerar ações 
coletivas de impacto; para tanto, é preciso considerar com atenção o trabalho 
junto à mídia. 

Os exercícios dos treinamentos revelaram que as organizações precisam 
dedicar mais tempo para a identificação de oportunidades de ações coletivas de 
comunicação. A agenda política feminista precisa ser melhor potencializada. 

 
 
 

Resultados Obtidos 

Os questionários de Avaliação demonstraram a importância da iniciativa para 
as treinandas, individualmente, e para as organizações em especial. 

O retorno do treinamento tem se evidenciado na postura das organizações 
participantes frente às questões da mídia, com um enfrentamento da 
problemática, utilização das ferramentas....... 
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ANEXOS: 

I – Convite 

II – Programação 

III – Material do Treinamento  

IV – Contexto da Polêmica I e II 
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Anexo I - Convite 

 
 

Geledés - Instituto da Mulher Negra 
Instituto Patrícia Galvão – comunicação e mídia 

  
Treinamento de Mídia: Intercâmbio entre organizações que lutam pela 

promoção da igualdade racial e de gênero 
  
Dias 15,16 e 17 de maio, em São Paulo. 
  
Dando continuidade ao seu projeto de formação em comunicação, o Geledés estará 
promovendo, em parceria com o Instituto Patrícia Galvão, uma série de 
Treinamentos de Mídia: intercâmbio entre organizações que lutam pela promoção da 
igualdade racial e de gênero.  
Nos próximos 12 meses estão previstos treinamentos com lideranças das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Este projeto conta com apoio da Fundação Ford. 
O primeiro treinamento dessa série será realizado nos dias 15, 16 e 17 de maio, em 
São Paulo. 
Objetivo dos Treinamentos em Mídia 
Diante da necessidade de formação de lideranças para interagir com a mídia, os 
Treinamentos visam fornecer-lhes suporte para melhorar sua fala pública no debate 
sobre racismo, ações afirmativas e políticas de cotas. 
Coordenação 
Coordenado por Nilza Iraci (Geledés) e Jacira Melo (Patrícia Galvão), o primeiro 
treinamento contará com a assessoria de Fátima Pacheco Jordão (especialista em 
estratégia de mídia) e Angela Freitas (especialista em comunicação). Fernando Jordão, 
diretor de TV e especialista em linguagem e técnicas televisivas, será o responsável pelo 
treinamento de entrevistas para a TV. 
Metodologia  
Ao longo de três dias serão realizados exercícios práticos sobre como se comportar nas 
diferentes situações de entrevistas para jornal, televisão e rádio. O curso dará ênfase à 
elaboração de argumentos e respostas eficazes sobre racismo, ações afirmativas e cotas 
para negros na universidade públicas. Serão também fornecidos guias de orientação para 
trabalhos de assessoria de imprensa. 
Hospedagem e Alimentação 
Cada participante contará com hospedagem, alimentação e material didático garantidos 
pela organização do treinamento. 
Despesas com Transporte 
As despesas com transporte são de responsabilidade de cada participante. 
Confirme sua Participação 
Aguardamos a confirmação da sua presença nesse Treinamento de Mídia até 5/5/2003. 
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Nilza Iraci 
Coordenadora de Comunicação 
Geledés – Instituto da  Mulher Negra 
 

 

Anexo II - Programação 

 
 Treinamento de Mídia: Intercâmbio entre organizações que lutam pela 

promoção da igualdade racial e de gênero 
 
 

Promoção: Geledés - Instituto da Mulher Negra e Instituto Patrícia Galvão 

Apoio: Casa de Cultura da Mulher Negra 

Data: de 15 a 17 de maio, em São Paulo 

 
Programação 
 

15 de maio – quinta-feira 

8h30 Boas-vindas e apresentação de participantes 

9h Apresentação do curso e metodologia 

9h30 Desafios de falar para a mídia 

10h30 Respostas rápidas para perguntas difíceis sobre racismo, ações afirmativas e 

políticas de cotas (exercício em subgrupos) 

11h Avaliação do exercício de respostas rápidas  

Almoço 
14h Coletiva de imprensa sobre cotas (exercício de argumentação) 

15h Avaliação da coletiva de imprensa 

15h30 O desafio de construir e atualizar argumentos para uma fala pública 

17h Encerramento do primeiro dia 

16 de maio – sexta-feira 
9h Melhores momentos do 1º dia 

9h30 Como escrever uma manchete (exercício em subgrupos) 
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10h30 Avaliação das manchetes elaboradas em grupos 

11h Produção de cartas de leitores (exercício em subgrupos) 

11h40 Avaliação das cartas elaboradas em grupos 

Almoço 
14h Elaboração de estratégia de comunicação para uma situação política adversa 

(exercício em subgrupos) 

15h Avaliação das estratégias  

15h30 Introdução sobre linguagem de rádio 

15h45 Entrevistas para rádio (exercício em subgrupos) 

16h30 Avaliação das entrevistas de rádio 

17h30 Encerramento do segundo dia 

17 de maio – sábado 
9h Melhores momentos do 2º dia 

9h30 Introdução sobre linguagem da TV 

10h30 Entrevista para TV 

11h Exibição e avaliação das entrevistas para TV 

Almoço 
14h Programa de debate na TV (exercício) 

15h Exibição de momentos do debate e comentários 

16h Avaliação do treinamento 

17h Encerramento 

 

Anexo III -  Instrumental dos Exercícios  
 

 
 

Treinamento de Mídia 
Intercâmbio entre organizações que lutam pela promo ção da igualdade racial 

 e de gênero  
 

a) 10 ASPECTOS ESSENCIAIS PARA ATRAIR A ATENÇÃO 
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DA MÍDIA 
 

Dicas para a organização interna do trabalho de Assessoria de Imprensa 
 
 

1. ESTABELECER RELAÇÕES PESSOAIS COM OS E AS JORNALISTAS 
 

2. DISPOR DE UMA BOA BASE DE DADOS 
 

3. ELABORAR OPORTUNAMENTE BOLETINS DE IMPRENSA 
 

4. DISPOR DE UM BOM EQUIPAMENTO, ESPECIALMENTE FAX 
 

5. DISPOR DE AGENDA COM ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DOS PRINCIPAIS 
NOTICIÁRIOS 

 
6. MONTAR HISTÓRIAS PARA OS NOTICIÁRIOS 

 
7. SER NOTÍCIA 

 
8. CRIAR NOTÍCIAS 

 
9. RESPONDER OPORTUNAMENTE 

 
10. SELECIONAR UMA BOA PORTA-VOZ 

 
BOA SORTE!!!!!    BOA SORTE!!!    BOA SORTE!!! 

 
 

 
Treinamento de Mídia 
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 e de gênero  

 
b) ESTRATÉGIAS PARA UMA COMUNICAÇÃO EXITOSA 

 
 
 

1. CONHEÇA SUA AUDIÊNCIA 
 

2. DÊ UM BOM FORMATO AO EVENTO QUE ESTÁ PROMOVENDO 
 

3. PREPARE-SE, PREPARE-SE, PREPARE-SE 
 

4. DIRIJA O DEBATE, AO INVÉS DE SEGUÍ-LO APENAS 
 

5. DIRIJA-SE A SUA AUDIÊNCIA E NÃO AOS ADVERSÁRIOS 
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6. CRIE UM VÍNCULO PESSOAL COM A AUDIÊCIA 

 
7. COLOQUE A AUDIÊNCIA FRENTE A UM DILEMA 

 
8. FAÇA PERGUNTAS DIFÍCEIS 

 
9. DIGA ALGO NOVO E INESPERADO 

 
10. USE O HUMOR QUANDO APROPRIADO 

 
11. PREPARE-SE PARA ATAQUES PESSOAIS 

 
 

  
Treinamento de Mídia 

Intercâmbio entre organizações que lutam pela promo ção da igualdade racial 
 e de gênero 

 
 
c) Perguntas Feitas pela Mídia 
 
VOCÊ NÃO ACHA QUE A POLÍTICA DE COTAS É UMA MANIFES TAÇÃO DO RACISMO 
AO CONTRÁRIO? 
  
O PAÍS DEVE AOS NEGROS ALGUNS SÉCULOS DE ESCRAVIDÃO . 
MAS CONVENHAMOS : QUANTO AO ENSINO , A DÍVIDA SOCIAL ULTRAPASSA  
A COR DA PELE E ATINGE TODOS OS BRASILEIROS . NÃO É MESMO? 
  
As cotas violam o princípio da igualdade, que proíbe a diferenciação dos cidadãos por raça, cor 
etc. sendo assim, elas não seriam inconstitucionais? 
  
CALCULA -SE QUE SERIAM NECESSÁRIOS INVESTIMENTOS DA ORDEM DE  R$ 12 
MILHÕES PARA PERMITIR QUE OS ALUNOS APROVADOS PELAS  COTAS PUDESSEM 
ACOMPANHAR O QUE SE PASSA EM SALA DE AULA .  
A UNIVERSIDADE, É CLARO , NÃO TEM ESSE DINHEIRO. 
SEM AULAS DE REFORÇO PARA ESTES ALUNOS , VOCÊ NÃO ACHA QUE A 
QUALIDADE DO ENSINO VAI DESABAR ? 
  
AS COTAS FORMARÃO PROFISSIONAIS INCOMPETENTES QUE SE RÃO 
DISCRIMINADOS. VOCÊ NA ACHA QUE SE CORRE O RISCO DO SURGIMENTO DAS 
EXPRESSÕES ‘MÉDICO DE COTA’ OU ‘ADVOGADO DE COTA ’, PARA DESIGNAR 
PROFISSIONAIS DE FORMAÇÃO SUPOSTAMENTE POUCO CONFIÁ VEL? 
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A POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA É PREJUDICIAL PARA A S OCIEDADE. ELA CRIA 
UM CLIMA DE GUERRA ENTRE ALUNOS NEGROS E BRANCOS , ENVENENANDO AS 
RELAÇÕES ENTRE OS GRUPOS RACIAIS E PROMOVENDO O RES SENTIMENTO. 
  

UM PAÍS MESTIÇO COMO O BRASIL TEM CONDIÇÕES DE IMPLEMENTAR COTAS 
BASEADAS APENAS NA AUTODECLARAÇÃO ? 

  
A POSSIBILIDADE DE BURLA NA INSCRIÇÃO É MUITO GRANDE . BRANCOS QUE SE 
AUTODECLAREM NEGROS OU PARDOS PODERÃO SER BENEFICIA DOS COM O 
SISTEMA DE COTAS . COMO IMPEDIR ESTE OPORTUNISMO? 

 Muitos dizem que, se antes no Brasil não havia racismo, agora com as cotas é que ele vai 
existir. o que você acha desta afirmação? 

 O BRASIL TEM MUITOS BRANCOS POBRES , QUE TAMBÉM ENFRENTAM 
DIFICULDADES DE ACESSO ÀS UNIVERSIDADES . VOCÊ NÃO ACHA QUE O SISTEMA 
DE COTAS DISCRIMINA ESTA POPULAÇÃO ? 

 QUAL É O SENTIDO DE SE FALAR EM COTAS PARA NEGROS N AS UNIVERSIDADES 
SE A MAIORIA DOS NEGROS NÃO CHEGA AO VESTIBULAR / NEM SEQUER TERMINA O 
ENSINO FUNDAMENTAL ? 

 AÇÕES JUDICIAIS ESTÃO SENDO MOVIDAS POR ALUNOS QUE SE SENTEM 
PREJUDICADOS PELAS COTAS . VOCÊ ACHA QUE UMA PESSOA QUE SE PREPAROU E 
CONSEGUIU UMA PONTUAÇÃO ALTA TEM O DIREITO DE BRIGA R PELA VAGA ? 

 OS DEFENSORES DAS COTAS DIZEM QUE SE TRATA DE UMA ME DIDA 
EMERGENCIAL . EM SUA OPINIÃO , DURANTE QUANTO TEMPO ELAS AINDA VÃO SER 
NECESSÁRIAS? 
 

 

 

Treinamento de Mídia 
Intercâmbio entre organizações que lutam pela promo ção da igualdade racial 

 e de gênero  
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d) Exercício de respostas rápidas para perguntas difíceis (carrossel) 
 
Sistema de cotas 
Você não acha que as políticas de ação afirmativa estão sendo formuladas como 
benesse do Estado, faltando reflexão sobre sua aplicabilidade num país mestiço 
onde nunca houve segregação institucionalizada? 
 
Uma questão de reparação 
O país deve aos negros alguns séculos de escravidão. Mas convenhamos: quanto ao 
ensino, esta dívida ultrapassa a cor da pele e atinge todos os brasileiros? 
 
Mas não bastam apenas as cotas 
A própria UERJ tem declarado a necessidade de uma estrutura de apoio aos 
estudantes mais carentes. Mas faltam recursos para esse apoio. O sistema de cotas 
não estaria alimentando a evasão escolar e uma deficiência de aprendizado? 
(confesso que não compreendi bem a lógica da pergunta acima) 
 
Política de cotas promove outra discriminação 
O artifício das cotas cria novas formas de discriminação. É certo que indivíduos carentes ou 
discriminados devem ser de algum modo protegidos, mas isso não é desculpa para criar novas 
formas de discriminação. 
 
Essas normas – as cotas – não seriam inconstitucionais, porque violam o princípio da igualdade, 
que proíbe a diferenciação dos cidadãos por raça, cor etc? 
 
Acabou o critério do merecimento 
O que você tem a dizer sobre a ruptura com o critério do mérito? O princípio do 
mérito é, desde Aristóteles, a pedra angular da idéia da República. Só pelo mérito é 
possível alcançar o justo. 
 
Políticas de cotas passa atestado de incompetência 
Com a nova política de cotas os negros serão nivelados, independentemente da 
capacidade, e perderão respeito profissional, passando a ser vistos como os que 
entraram pela porta dos fundos. 
 
Com as cotas, a qualidade de ensino vai cair ainda mais 
Calcula-se que seriam necessários investimentos da ordem de R$ 12 milhões para 
permitir que os alunos aprovados pelas cotas pudessem acompanhar sem atropelo 
o que se passa em classe. A universidade, é claro, não tem esse dinheiro. Sem 
aulas de reforço e sem pesquisas, teme-se que a qualidade do ensino desabe. 
 
As cotas formarão profissionais incompetentes que serão discriminados. Você na 
acha que se corre o risco do surgimento das expressões ‘médico de cota’ ou 
‘advogado de cota’, para designar profissionais de formação supostamente pouco 
confiável? 
 
Criando clima de guerra entre alunos negros e brancos 
A política de ação afirmativa é prejudicial para a sociedade. Ela envenena as 
relações entre os grupos raciais e promove o ressentimento. 
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À luz da experiência americana, não é difícil prever que os programas de ação 
afirmativa irão intensificar sentimentos racistas nos brasileiros. 
 
O problema é a qualidade de ensino público 
Ao invés das cotas, o enfrentamento da questão do racismo exige políticas 
estruturais. Cabe ao Estado melhorar o ensino público, proporcionando, assim, uma 
formação mais sólida aos alunos carentes, e elevar o número de vagas oferecidas 
pelas universidades. 
 
Se o governo quer tanto ter mais negros na faculdade, por que não melhora o 
ensino público de base? 
 
O critério para exclusão não é a cor, é a pobreza 
Cotas ajudam apenas a mudar a cor na universidade, não a classe social. Os pobres 
continuarão excluídos. 
 
Autodeclaração 
Uma vez adotado o critério da autodeclaração, ela não pode ser depois impugnada, 
mesmo se constatado que o beneficiado não é afrodescendente. Como aprimorar o 
critério de autodeclaração em um país de mestiços? 
 
O problema da falsidade ideológica 
Como impedir que freqüente as aulas quem entrou dizendo que era negro ou pardo 
e não era? O que fazer? A possibilidade de burla na inscrição é óbvia. Como impedir 
o oportunismo dos que querem se aproveitar das cotas? 

 

Perguntas difíceis 

 

Muitos dizem que, se antes no Brasil não havia racismo, agora com as cotas é que ele vai existir. 
Você concorda? 

Mas não são os pobres – brancos e negros – os excluídos? 
ou 
O Brasil tem muitos brancos pobres, que também enfrentam dificuldades de acesso às 
universidades. Você acha justo discriminá-los? 

Então não deveria haver também cotas para os índios? 

Qual é o sentido de se falar em cotas para negros nas universidades se a maioria dos negros 
não chega ao vestibular / nem sequer termina o ensino fundamental? 

Sobre as ações judiciais que estão sendo impetradas, você não acha que uma pessoa que se 
preparou e conseguiu uma pontuação alta tem o direito de brigar pela vaga? 

Você não acha que as cotas para negros serão um desestímulo para os não-negros, que 
desistirão de prestar vestibular nas universidades que implantarem o sistema? 

Há uma grande disparidade entre as notas dos classificados no sistema de cotas e no vestibular 
geral da UERJ. Isso não vai gerar problemas em classe, acirrando o racismo e a discriminação 
aos negros cotistas? 

Como garantir que alunos que entraram com notas menores consigam acompanhar as aulas? 

Um país mestiço como o Brasil tem condições de implementar cotas baseadas apenas na 
autodeclaração? 
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O que você achou da ameaça da ONG Educafro de, na hora da matrícula, filmar os que 
entraram como cotistas para checar se são pretos ou pardos? 

Não seria melhor que a universidade usasse como critério a renda dos candidatos? 

Você concorda com a proposta da ONG Educafro, de que só podem entrar pelo sistema de 
cotas os candidatos que ganham até 2 salários mínimos? 

Há projetos de lei na Câmara dos Deputados e Assembléias Legislativas nos Estados que 
estabelecem cotas de 20% e 40%. Qual é o percentual mais adequado para uma cota de 
afrodescendentes? 

Se houvesse ocorrido um amplo e profundo debate antes da implantação das cotas toda essa 
confusão não poderia ter sido evitada? 

Os defensores das cotas dizem que se trata de uma medida emergencial. Em sua opinião, 
durante quanto tempo elas ainda vão ser necessárias? 
 
 

 

 
 

Treinamento de Mídia 
Intercâmbio entre organizações que lutam pela promo ção da igualdade racial 

 e de gênero 
 

e) Dicas para Escrever um Press Release 
O press release é um comunicado à imprensa. 

O objetivo é informar a imprensa sobre um assunto importante da agenda política do seu 
movimento ou da sua organização, para que a mídia amplie essa notícia. 

Tamanho ideal: máximo 1 página.  

Se sua organização tem papel timbrado, use-o, pois facilita a identificação. 

Escreva o título em letras maiúsculas.  

O texto do comunicado deve ser escrito em espaço duplo. 

A introdução deve ser chamativa para que o/a jornalista seja induzido/a a ler o resto do 
comunicado. 

Use frases curtas. O press release deve ser sucinto e ir direto ao assunto. 

Como qualquer notícia, o press release deve responder as cinco perguntas básicas:  
Quem? O que? Onde? Quando? e Por que? 

Não esqueça de colocar nome e telefone/e-mail para contato. 

Envie de preferência diretamente a um/a repórter ou editor/a conhecido/a. Se não tiver, 
para o/a editor/a da seção mais adequada para seu comunicado. 
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Ligue depois para perguntar se o press release foi recebido e se querem mais informações. 
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f) Dicas para Promover uma Coletiva de Imprensa 
Em primeiro lugar, esteja certa/o de que sua organização tem algo muito importante para 
anunciar. Uma coletiva custa dinheiro, energia e tempo – seu e dos/as jornalistas. 

Escolha um local de fácil acesso e que tenha uma infra-estrutura adequada. 

Ao definir a data, certifique-se que não há nenhum outro evento importante para competir 
com o seu. 

Escolha um horário que seja conveniente para a imprensa; o ideal é o período da manhã, 
ou no máximo bem no início da tarde.  

Defina quem irá falar e quais serão as pessoas a serem entrevistadas. 

Se possível convide personalidades que possam atrair a mídia e outras pessoas que 
apóiam sua organização e/ou essa iniciativa. 

Prepare um press release que informe resumidamente o conteúdo da coletiva, inclusive 
quem estará presente. 

Convide os/as jornalistas conhecidos e outros/as que trabalham nas editorias mais 
adequadas para seu comunicado, isto é, as que provavelmente irão ter mais interesse pelo 
seu anúncio. 

Ligue para os/as jornalistas para saber se receberam o press release e se precisam de 
mais informações. Dois ou três dias antes da coletiva, mande um e-mail para lembrá-los do 
evento e, se puder, ligue para confirmar se ele/a estará presente. 

Defina quem irá falar durante a coletiva e quem irá coordenar o evento (uma liderança, 
assessor/a de imprensa etc.) 

No dia da coletiva, chegue cedo para checar se tudo está certo e funcionando.  

Coloque na entrada uma mesa com: kits para a imprensa com informações relevantes 
sobre o assunto e o evento; listas de presença para os/as jornalistas e convidados/as-
visitantes; materiais impressos, como folders, posters etc. Mantenha uma pessoa para 
recepcionar os/as jornalistas e convidados/as. 

Se possível, ofereça algo simples para beber e comer (água, café, chá e biscoitos). 
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Procure começar a coletiva no horário marcado. 
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f) QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO  

 
1. Você classifica o treinamento como 

 
Muito Bom (  )                 Bom (  )                         Regular (  )         Fraco (  ) 

2. Você recomendaria este treinamento para outras pessoas? 
 
Sim (  )                                             Não (  ) 

3. Em termos do trabalho junto à mídia o treinamento trouxe para você: 
 
Muitas novidades (  ) 
Poucas Novidades (  )                              
Não trouxe novidades mas permitiu uma reciclagem (  ) 
Não trouxe novidade alguma (  ) 
 
 

4. Em termos dos conteúdos sobre a discussão de cotas e ações afirmativas o 
treinamento trouxe para você: 

 
Muitas novidades (  ) 
Poucas Novidades (  )                               
Não trouxe novidades mas permitiu uma reciclagem (  ) 
Não trouxe novidade alguma (  ) 
 
 

5. Por favor, ofereça em três linhas uma avaliação pessoal sobre a metodologia do 
treinamento: 

a) o que foi melhor__________________________________________ 
_____________________________________________________________
____________________________________________________ 
b) o que foi   pior:_________________________________________ 
_____________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

6. Por favor, ofereça em três linhas uma avaliação pessoal sobre a coordenação do 
treinamento: 

a) o que foi melhor:________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________ 
b) o que foi pior:____________________________________________ 
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
7. De que forma os conhecimentos adquiridos vão proporcionar a você melhores 

instrumentos para sua atuação individual e a de sua 
entidade?_______________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___ 

8. Defina em uma palavra, uma frase, um poema: 
Comunicação  é:______________________________________________  

Obs.: Espaço aberto para sugestões: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
Seu Nome:  ______________________________________________ 
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TREINAMENTO DE MÍDIA:  
Intercâmbio entre organizações que lutam pela 
promoção da igualdade racial e de gênero 
 

 

 

 

 

AÇÕES AFIRMATIVAS: 
a polêmica das cotas nos vestibulares do Rio 

 
 

PARTE I 
CONTEXTO DA POLÊMICA 

 

 

 

 

 

‘‘Não podemos continuar com políticas universalistas. Estudos 
mostram que nos últimos 70 anos a escolaridade dos brancos se 

mantém superior à dos negros, por exemplo. Os sistemas de 
cotas corrigem as desigualdades.’’ (José Jorge de Carvalho, 

antropólogo e professor da UnB; CB 25/02/03) 

 

 

 

 

Coordenação:  Nilza Iraci (Geledés) 

Jacira Melo (Instituto Patrícia Galvão) 

Pesquisa e edição: Marisa Sanematsu (Instituto Patrícia Galvão) 
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Principais fontes: edições de 2003 dos jornais Correio Braziliense (CB), Folha de S.Paulo (FSP), Jornal 
do Brasil (JB), O Estado de S.Paulo (OESP) e O Globo (GLO); e das revistas Época, Veja e IstoÉ. 



 25

 

Índice 
 

 

 

1. Dados e números 3 

Distribuição populacional, educação e renda 3 

Situação do negro na educação 4 

Situação da educação em geral no Brasil 5 

Situação do negro na economia (trabalho e renda), cultura etc. 6 

“Apartheid digital” 8 

  

2. As políticas de ação afirmativa  8 

O sistema norte-americano 9 

O sistema de cotas 11 

As cotas nos vestibulares da UERJ e da UENF 13 

Propostas de mudanças no sistema de cotas 16 

As cotas na UNEB 17 

Estatuto da Igualdade Racial e outras cotas 17 

  

  

ANEXO  

  

Legislação sobre cotas nas universidades estaduais do Rio de Janeiro 20 

Autoclassificação racial 21 

O negro nas universidades públicas 24 

 

 



 26 

I – CONTEXTO DA POLÊMICA 
 

1. DADOS E NÚMEROS 
 

Distribuição populacional, educação e renda 

(reportagem OESP 16/02/03) 
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Situação do negro na educação 
“No programa de governo, falamos que ações afirmativas, incluindo cotas, são 
medidas corretivas e transitórias para proporcionar o equilíbrio diante de uma situação 
de desigualdade. Mas temos que mexer na política de ensino. Consideramos que os 
índices de evasão da população negra se dão porque o sistema educacional não 
trabalha a inclusão. Isso significa que temos que rever livros didáticos; a formação dos 
professores; trabalhar a educação desde a primeira infância, tendo em vista o 
componente da igualdade racial; e estimular os jovens e as crianças negras a se 
verem como cidadãos.” (Matilde Ribeiro, secretária especial de políticas para a promoção da 
igualdade racial; entrevista ao site IbaseNet http://www.ibase.org.br 07/04/03) 

 

Desigualdade e discriminação na escola 
Segundo dados do Censo 2000 do IBGE, o número de analfabetos negros 
(pretos e pardos) é o dobro do de brancos. 

“Segundo o IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas), um branco médio 
estuda 8,4 anos, contra 6,1 anos do negro.” (reportagem Época 24/02/03) 

“Comparando meninos brancos e negros, na idade de 11 a 14 anos, 
pertencentes ao grupo dos 25% mais pobres do nosso país, Carvalho 
(2002) cita que 44,3% dos brancos estão na segunda fase do ensino 
fundamental, enquanto que para os negros este percentual é de apenas 
27,4%.” (psicólogas Ana Lúcia Novais Carvalho e Cristina dos Santos de Oliveira, pós-graduandas da 
UERJ, citando dados divulgados em 2002 por J. Carvalho e R. Segato; artigo em 
http://www2.uerj.br/~labore/cotas_ana_lucia.htm) 

“No campo da educação, [há] um outro agravante: crianças negras têm maior 
dificuldade na escola. (...) A estrutura escolar, o material didático e os professores, em 
geral, não estão adequados à multiculturalidade. A criança brasileira média olha em 
volta e não se reconhece nos livros, nos heróis televisivos ou nas revistas em 
quadrinhos. Exemplo, livro de ciências, quinta série: há o desenho do corpo humano 
mostrando um sujeito loiro, de olhos azuis, um sueco. Não há identidade. Isso provoca 
a depauperação da auto-estima e da capacidade de produção.” (Mario Sergio Cortella, 
educador e professor da PUC-SP; entrevista em IstoÉ 05/03/03) 

“A discriminação racial nas escolas pode prejudicar o processo de formação da 
criança. Atitudes como essas provocam constrangimento, inibição e comprometem o 
futuro da vítima. Em Santa Catarina, os casos ocorridos na educação representam em 
média 30% dos crimes contra negros. A estimativa é do Núcleo de Estudos Negros 
(NEN). (...) em média 40% dos crimes de discriminação ocorrem no mercado de 
trabalho; os 30% restantes acontecem no comércio, meios de transporte coletivo e em 
conflitos entre vizinhos.” (Hermes Lorenzon, artigo em Diário Catarinense, 26/03/03) 

“No dia 9 de janeiro, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, alterou a LDB 
(9.394/96) e sancionou a Lei nº 10.639, que torna obrigatório o ensino da temática 
[História e Cultura Afro-Brasileira] nos níveis fundamental e médio das escolas públicas 
e particulares e que inclui no calendário escolar o dia 20 de novembro como ‘Dia 
Nacional da Consciência Negra’.” (Thea Tavares, jornalista em Chapecó/SC; artigo no site 
Observatório da Imprensa em http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/da260220032.htm)  

 

O negro na universidade 
Só 2,3% dos formandos brasileiros em universidades são negros. (dado do Ministério da 
Educação, citado em Época 20/01/03) 
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De acordo com o Censo de 2000, 2.864.046 brasileiros estavam em um curso superior; 
2.249.155 eram brancos (78,5%), 68.208, pretos (0,23%), 37.403, de cor amarela, 491.698, 
pardos (1,61%), 4.397, indígenas e 13.185, de cor ou raça ignoradas. (IBGE) 

“A universidade é um território predominantemente branco. A conclusão é da 
professora da Universidade do Estado da Bahia Delcele Mascarenhas Queiroz. Os 
brancos, segundo ela, representam mais da metade dos alunos em cinco 
universidades pesquisadas, a do Rio, Paraná, Maranhão, da Bahia e a de Brasília. O 
predomínio também ocorre nos Estados onde a maioria da população é negra. Por 
exemplo, na Bahia, 50,8% dos alunos são brancos.” (reportagem OESP 19/03/03) (Ver os dados 
dessa pesquisa no Anexo) 

“No Brasil, a última carantonha da discriminação brotou no campus da USP no 
começo de março. Segundo o jornal O Globo, pela primeira vez (!) em sua história, a 
USP realizou um censo étnico entre seus 39.000 estudantes de graduação e constatou 
que há apenas 1,3% de negros.” (colunista Luiz Felipe de Alencastro, historiador e professor-titular da 
Universidade de Paris/Sorbonne; Veja 19/03/03) 
Atenção: o valor acima mencionado tem sido amplamente divulgado na mídia. A 
esse respeito, é preciso esclarecer que esse percentual corresponde apenas aos 
alunos da USP que se declararam pretos, não estando aí incluídos os pardos. (Para mais 
detalhes, veja os números do Censo Étnico-Racial da USP/2001 no Anexo.) 

 

Cresce procura por cursinhos para negros  

“A divulgação da notícia de que as universidades estaduais do Rio de Janeiro 
ofereceriam cotas para negros e alunos da rede pública está aumentando a 
demanda por cursos pré-vestibulares comunitários. No Rio, a maior rede de cursos 
para a população carente, coordenada pela ONG Educafro, oferece hoje 56 cursos 
para cerca de 2.800 alunos. Para conseguir atender à demanda, o frei Davi Santos, 
coordenador da ONG, diz que precisa ampliar para 70 o número de cursos. Para 
chegar a esse objetivo, ele está tentando convencer ex-estudantes que entraram na 
universidade a se organizarem para criar novos cursos. Outra proposta da ONG é 
convencer o governo estadual a motivar os professores das escolas públicas a abrirem 
cursos pré-vestibulares gratuitos, que funcionariam nos finais de semana nas escolas 
estaduais.” (reportagem FSP 10/02/03) 

 

Situação da educação em geral no Brasil 

O Brasil é um dos países com maior percentual da população em idade escolar: 20,2% 
(reportagem Época 31/03/03) 

“De cada 100 alunos matriculados na 1ª série do ensino fundamental, só 40 
concluem o ensino médio. (...) Com a repetência, é alto o contingente de 
alunos com idade inadequada à série que cursam.” (reportagem Época 17/03/03) 

“Dois terços dos trabalhadores brasileiros (incluindo o próprio presidente) nunca 
completaram a educação básica. (...) De acordo com o Banco Mundial, apenas 33% 
dos adolescentes brasileiros freqüentam escolas secundárias, comparado com 58% no 
México e 98% na Coréia do Sul - a qual, lembre-se, era pobre até uma geração atrás.” 
(texto extraído da revista The Economist, citado pelo colunista Daniel Piza; OESP 02/03/03) 

 

Ensino público x privado 
“Pesquisa da Unesco em 13 capitais brasileiras mostra (...) que a diferença 
social ‘marca e divide’ os sonhos dos alunos do ensino médio. Enquanto os 
da escola privada estão preocupados com o vestibular, os da pública se 
ocupam em arrumar emprego ao terminar o ensino médio.” / “A má 
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qualidade do ensino e o desinteresse faz com que metade dos alunos já 
tenha sido reprovada pelo menos uma vez nas escolas públicas, enquanto 
nas particulares o porcentual se limita a 25%. A reprovação é maior entre 
os estudantes do período noturno (65%) do que do diurno (40%). A 
distância também é grande entre os que repetiram de ano: 43% nas 
públicas e 19% nas privadas.” A pesquisa é um retrato do ensino médio 
feito a partir de entrevistas com mais de 7 mil professores e 50.740 alunos 
de 673 escolas públicas e privadas, em 2001. (reportagem OESP 30/04/03) 

“Dos 1,3 milhão de estudantes que fizeram o exame [ENEM 2002], 74% tiraram notas 
abaixo de 40 (numa escala de zero a cem). Considerados apenas os estudantes da 
rede pública, o desempenho foi ainda pior: 84,5% obtiveram nota abaixo de 40, com 
desempenho classificado pelo Ministério da Educação entre insuficiente e regular. (...) 
Na prova de redação, o porcentual de estudantes da rede privada que alcançaram 
as melhores notas é mais de três vezes maior do que o de estudantes da rede pública 
– 26,4% dos alunos das escolas particulares tiveram desempenho entre bom e 
excelente (notas entre 70 e 100); na rede pública, foram apenas 7,8%. (...) Quando o 
aluno estudou parte do ensino médio em escola particular e parte em escola pública, 
seu desempenho melhora em relação àquele que só freqüentou a pública.” (Antonio 
Fernando Beraldo, engenheiro e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG; artigo no site 
Observatório da Imprensa em http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/da260320032.htm) 

 

Investimentos na educação 
O Brasil destina 5% do PIB à educação. (reportagem IstoÉ 05/03/03) 

O salário médio de um professor em escola pública é de R$ 530. (reportagem Época 
17/03/03) 

Segundo levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep) do 
MEC, uma pessoa pobre no Brasil recebe ao longo de toda a sua vida R$ 3.200,00 de 
investimento educacional, porque permanece apenas quatro anos na escola e o 
Fundef garante o repasse de R$ 800,00 ao ano por aluno. Já um filho de classe média 
recebe R$ 250 mil de investimento, porque fica 20 anos na escola, gasta R$ 1 mil 
mensal com escola, ginástica, balé ou inglês. (reportagem OESP 19/02/03) 
 
Poucas vagas nas universidades públicas 
“Em São Paulo, um estado com 34 milhões de habitantes, o equivalente a toda 
população da Argentina, temos apenas seis [universidades] públicas, entre estaduais.” 
(Gislene Bosnich, jornalista e socióloga; artigo no site Novae em http://www.novae.inf.br/gislene/cotas.htm) 

“O ensino superior está majoritariamente concentrado nas instituições particulares, 
com cerca de 70% de oferecimento de vagas aos 3 milhões de universitários no país. 
(...) Entre 2000 e 2001, a Unip (Universidade Paulista) atingiu 81,5 mil alunos, com uma 
expansão de 23%. Neste mesmo período, a segunda maior instituição de ensino 
superior do país, a Universidade Estácio de Sá (RJ), expandiu-se 77% (!), alcançando 
um total de 60 mil alunos (dados do MEC, comentados na Folha de S.Paulo, 20/1/03). A 
USP, estadual, que 12 anos atrás era a maior do país, está em terceiro lugar no ranking, 
com 35 mil alunos, e conseguiu uma expansão de apenas 2%; a primeira instituição 
federal nesta classificação está em 7º lugar: é a Universidade Federal do Pará, com 
27,6 mil alunos (expansão de 20,5%, bem acima da média das federais, que foi de 8%). 
A UFRJ, terceira colocada em 1991 e nona em 2001, reduziu em 10% suas matrículas e 
agora conta com 25,3 mil alunos.” (Antonio Fernando Beraldo, engenheiro e professor da 
Universidade Federal de Juiz de Fora/MG; artigo no site Observatório da Imprensa em 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/da260320032.htm) 
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Situação do negro na economia (trabalho e 
renda), cultura etc. 
“Negros são 45% da população brasileira, contudo, quando analisamos a população 
pobre e indigente a participação deste grupo é 64% e 69%, respectivamente. Em 
análise do grupo que corresponde aos 10% mais ricos do país, os negros têm renda 
inferior aos brancos. Ou seja, mesmo quando avaliamos a renda dos mais ricos, negros 
ganham menos do que os brancos. Diante destes e de outros numerosos dados 
verificamos que no Brasil há um ‘embranquecimento’ da riqueza.” (psicólogas Ana Lúcia 
Novais Carvalho e Cristina dos Santos de Oliveira, pós-graduandas da UERJ, citando dados divulgados em 
2001 pelo economista Ricardo Henriques; artigo em http://www2.uerj.br/~labore/cotas_ana_lucia.htm) 

“A se considerar apenas o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos brancos, o 
Brasil se colocaria entre os países de bom desenvolvimento humano (46º lugar, numa 
lista de 173 nações). Mas, ao se considerar somente o IDH dos negros, o País 
despencaria para o 105º lugar. O IDH leva em consideração uma série de variáveis 
como escolaridade, acesso à saúde e renda. Neste último quesito, o vão que separa 
os dois grupos é de cerca de 40%. Enquanto a renda per capita média dos negros era 
de R$ 162,84 em 2000, a dos brancos atingia R$ 406,77.” (reportagem OESP 16/02/03)  
 

 
Pretos e 

Pardos 

Brancos e outros 
não-negros 

Porcentagem da população 46% 54% 

Renda per capita média R$ 205  R$ 482  

Taxa de analfabetismo 18% 8% 

Média de anos de estudo 4,7 6,9 

Status do emprego em relação ao dos pais:   

   Ascendente 43,9% 52,5% 

   Igual 42,6% 33,1% 

   Descendente 14,4% 13,5% 

Probabilidade de:    

... ser pobre 48% 22% 

... ser desempregado 7% 6% 

... não ter carteira assinada 17% 12% 

... ser empregador 3% 7% 

Fonte: reportagem revista Superinteressante abril 2003. 

 

Desigualdade e racismo 
Em 2002, um estudo do Instituto Ethos de Responsabilidade Social mostrou que, em 94% 
das empresas pesquisadas, os cargos de diretoria eram ocupados por brancos. 
(reportagem OESP 22/02/03) 

[Sobre a discriminação nas empresas] “A alta direção não convive com a idéia da 
discriminação e acredita que o problema é com os negros.” / “Quando se mostra um 
estudo provando que a empresa investe em treinamento ou que faz promoções de 
maneira diferenciada, eles ficam perplexos.” / “Acompanho funcionários negros e 
brancos com a mesma formação e com o mesmo tempo no emprego e os brancos 
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são sempre privilegiados em programas no exterior, em cursos de inglês e em 
financiamentos de MBAs.” (Maria Aparecida da Silva Bento, diretora do Centro de Estudos das 
Relações de Trabalho e Desigualdades-Ceert; OESP 22/02/03) 

[Sobre o argumento das empresas de que, quando se dispõem a contratar negros, 
esbarram na dificuldade de encontrar profissionais com o perfil desejado] “Elas 
deveriam então criar uma política voltada para estagiários negros que lhes oferecesse 
a perspectiva de galgar cargos na empresa.” (Sueli Carneiro, Geledés - Instituto da Mulher 
Negra; OESP 22/02/03) 
“De um total aproximado de 1.050 diplomatas brasileiros em ação, só uma parcela de 
0,7% não é branca.” (reportagem OESP 06/02/03) 

“Em 1995, quando o Instituto Datafolha realizou o que denominou ‘a maior e mais 
ampla pesquisa sobre preconceito de cor no Brasil’, foi introduzida uma pergunta 
muito simples e direta sobre o assunto: ‘Na sua opinião, no Brasil os brancos têm 
preconceito de cor em relação aos negros?’ Entre os entrevistados, 89% declaram que 
sim e, apenas 9% disseram que não. Entre os brancos os percentuais foram 
exatamente iguais. Entre os ‘pardos’, 88% disseram que sim e 10% disseram que não. 
Entre os ‘pretos’, 91% disseram que sim e 8% disseram que não.” (Wania Sant’Anna, 
professora, membro do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e do Conselho Nacional dos 
Direitos da Mulher; artigo em http://www2.uerj.br/~labore/cotas_wania.htm) 

 

“Apartheid digital” 
O Mapa da Exclusão Digital baseou-se em dados de 2001. 

“A chance de um branco ter acesso a um computador é 142% maior que a 
de um negro” (nota VeJa 09/04/03) 
No Brasil, apenas 12,5% dos brasileiros têm computador em casa e 8,31% estão 
conectados à internet. 
Entre os brasileiros que têm computador, 79,77% são brancos, 15,32% são 
pardos e 2,42%, pretos, o que significa que, para cada preto/pardo com 
acesso à informatização, existem 3,5 brancos. 
“A chance de um branco ter acesso a computador é muito maior. Considerando 
condições iguais de renda e anos de estudo -ou seja, pessoas que são iguais em tudo, 
menos na raça-, a possibilidade de um branco ter acesso à internet é 167% maior”, 
afirmou Marcelo Neri, do Centro de Políticas Sociais da FGV/RJ. Para ele, essa 
diferença justifica a criação de programas de inclusão digital específicos voltados 
para afrodescendentes. 
As mulheres têm um grau de inclusão pouco maior do que os homens: 12,65% contra 
12,26%. “As mulheres deveriam ter taxas de acesso muito maiores porque têm 
atributos, como educação, superiores aos dos homens. É uma brecha digital”, diz Neri. 
(reportagem FSP 11/04/03) 

 

2. AS POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA  
 

A expressão “ação afirmativa” foi usada pela primeira vez em 1961, pelo presidente 
John F. Kennedy, em uma ordem executiva que instruiu funcionários e repartições 
federais a usarem “a igualdade de oportunidades” como critério na contratação de 
empregados do setor público. (reportagem OESP 16/02/03) 

“As políticas de ação afirmativa - não apenas relacionadas a negros e 
mestiços, mas a quaisquer outros segmentos - buscam corrigir distorções 
para, a partir daí, promover a igualdade. Não apenas na área educacional, 
mas econômica, trabalhista, empresarial. Devem ser incansavelmente 
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debatidas, mas nunca descartadas, sob pena de o país jamais se livrar do 
selo da desigualdade que o retém no Terceiro Mundo.” (colunista Flávia Oliveira; 
GLO 23/02/03) 

“Segundo Hélio Santos, quatro argumentos básicos sustentam a negação da 
aplicação das ações afirmativas: que ela fere o princípio da isonomia; compromete o 
princípio do mérito; obscurece a questão estrutural da desigualdade que seria a 
pobreza; e a miscigenação que inviabilizaria a sua aplicação pela impossibilidade de 
determinação de quem é negro no Brasil.” (colunista Sueli Carneiro, filósofa e ativista do Geledés; 
CB 28/02/03) 

 
Ações afirmativas e o Direito internacional 

“A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial (1965), ratificada pelo Brasil em 27 de março de 1968, dispõe em 
seu artigo 1º, nº 4: ‘Não serão consideradas discriminação racial as 
medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar o progresso 
adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que 
necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais 
grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e 
liberdades fundamentais, contanto que tais medidas não conduzam, em 
conseqüência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos 
raciais e não prossigam após terem sido alcançados os seus objetivos.’ 
A Declaração e o Plano de Ação da Conferência Mundial contra o Racismo (2001, 
Durban), assinado pelo Brasil, em seu parágrafo 108, vão mais além: ‘Reconhecemos a 
necessidade de se adotarem medidas especiais ou medidas positivas em favor das 
vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata com o 
intuito de promover sua plena integração na sociedade. Dentre estas medidas devem 
figurar outras medidas para o alcance de representação adequada nas instituições 
educacionais, de moradia, nos partidos políticos, nos parlamentos, no emprego, 
especialmente nos serviços judiciários, na polícia, exército e outros serviços civis, os 
quais em alguns casos devem exigir reformas eleitorais, reforma agrária e campanhas 
para igualdade de participação’.” (edição especial do boletim eletrônico Eparrei online abril/2003) 

 
Ações afirmativas para afrodescendentes no Brasil 

“No Plano Nacional de Direitos Humanos II, lançado em 2002, 
existem 28  parágrafos referentes às medidas a serem 
implementadas para a promoção dos direitos da população 
afrodescendente, recomendando ‘adotar, no âmbito da União, e 
estimular a adoção, pelos estados e municípios, de medidas de 
caráter compensatório que visem a eliminação da discriminação 
racial e a promoção da igualdade de oportunidades, tais como: 
ampliação do acesso dos/as afrodescendentes às universidades 
públicas, aos cursos profissionalizantes, às áreas de tecnologia de 
ponta, aos grupos e empregos públicos, inclusive cargos em 
comissão, de forma proporcional à sua representação no conjunto 
da sociedade brasileira’. 
O Decreto nº 4.428, da Presidência da República, de 13 de maio de 
2002 instituiu no âmbito da Administração Pública Federal o 
Programa Nacional de Ações Afirmativas, que estabelece que os 
órgãos da administração pública federal devem instituir medidas 
administrativas e gestões estratégicas que garantam ‘a realização 
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de metas percentuais de participação de afrodescendentes’.” (edição 
especial do boletim eletrônico Eparrei online abril/2003) 
“O primeiro passo foi dado pelo governo, no ano passado, com a criação de um 
programa de bolsas de estudo voltado para afrodescendentes interessados na 
carreira diplomática. Um total de 400 pessoas disputou as 20 bolsas, cujo valor, no total 
de R$ 15 mil, permite o ingresso nos melhores cursos preparatórios e até pagar 
professores particulares para enfrentar o rigorosíssimo processo seletivo do Itamaraty. 
Para cada bolsista também foi indicado um tutor particular - um diplomata ao qual 
pode recorrer em casos de dúvidas. Além disso, intelectuais negros se ofereceram 
para ajudar.” (reportagem OESP 06/02/03) 

 

O sistema norte-americano 
Ações afirmativas nos EUA (reportagem OESP 16/02/03) 

Como começou: “Os ganhos dos negros, de acesso a emprego e educação superior, 
foram obtidos a partir da aprovação da Lei dos Direitos Civis, em 1964, que proibiu as 
práticas de discriminação racial e se tornou a pedra fundamental dos programas de 
ação afirmativa.  
A Lei dos Direitos Civis determinou que é ilegal ‘deixar (de contratar), 
recusar emprego ou demitir um indivíduo, ou de outra forma discriminar 
qualquer indivíduo com respeito a salário, termos, condições ou privilégios 
de emprego por causa da raça, cor, religião ou origem nacional do 
indivíduo’.” 
Como funciona: “Ao contrário do que muitos supõem no Brasil e do que pretende o 
projeto em tramitação no Congresso, os Estados Unidos jamais adotaram uma lei 
federal estabelecendo cotas raciais. As preferências raciais para garantir acesso de 
minorias ao emprego e à educação superior foram usadas em diferentes formas, 
incluindo as cotas, por agências governamentais, empresas e universidades nos anos 
70 e 80, como resultado dos programas adotados por essas entidades para cumprir a 
Lei dos Direitos Civis e reduzir a discriminação.  
Ao longo dos anos, os vários sistemas de cotas para minorias raciais 
passaram por testes nos tribunais. A Suprema Corte pronunciou-se em 
vários casos e restringiu o uso da ação afirmativa. Em 1978, a Corte 
declarou o sistema de cotas ‘inconstitucional’, mas preservou o princípio da 
ação afirmativa como uma forma de compensação de discriminação passada 
e de busca de diversidade e da eqüidade.  
Os programas de ação afirmativa são praticados em diferentes formas por 
todos os níveis de governo, pelas empresas e pelas universidades. Os que 
estão em vigor não usam cotas, mas permitem que a raça seja considerada 
como um fator nos critérios de contratação de empregados e de admissão 
de alunos em universidades.” 
A polêmica sobre a Universidade de Michigan: “A discussão esquentou recentemente, 
depois que o presidente George W. Bush associou-se aos queixosos num processo 
contra o sistema de admissão da Escola de Direito da Universidade de Michigan, sobre 
o qual a Suprema Corte deve pronunciar-se nos próximos meses. A exemplo de outras 
escolas, Michigan emprega um sistema de pontuação para decidir os alunos que 
aceita. De um total de 150 pontos possíveis, 110 dependem do desempenho 
acadêmico do candidato no curso colegial e de sua nota no SAT, um provão que os 
jovens americanos fazem no último ano. Dos restantes 40 pontos, 20 são conferidos por 
critérios que envolvem o fator raça, como, por exemplo, se o candidato pertence a 
uma minoria ou se estudou num ‘high school’ dominado por uma ou mais minorias 
raciais.  
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Nos últimos anos, a aplicação desse sistema resultou na seleção de um número 
relativamente estável de candidatos negros, latinos e de outras minorias. Na 
graduação e no mestrado em direito, os afrodescendentes têm representado entre 7% 
e 9% de cada turma de primeiro ano.”  
Pesquisas de opinião nos EUA: “Politicamente, os defensores dos programas de ação 
afirmativa estão na defensiva. Segundo as pesquisas de opinião, 73% dos brancos 
opõem-se a políticas de preferências raciais para negros e latinos. Setenta e um por 
cento dos americanos são brancos. Os latinos, a minoria que mais cresce, representam 
hoje proporção equivalente à dos negros, ou 12% da população.  
A ação afirmativa não conta com apoio majoritário mesmo entre as minorias raciais. 
Segundo pesquisa recente encomendada pela revista Newsweek, os membros dessas 
minorias [latinos e negros] reprovam a preferência para negros por margem de 56% a 
38%. Isso não quer dizer que a maioria dos americanos não apóie aspectos da política 
de ação afirmativa ou deixe de reconhecer que produziu resultados.”  

Contra (argumentos contrários às cotas) 
“‘O problema do Brasil é a injustiça social flagrante, a vergonhosa 
desigualdade na distribuição de renda – não a obsessão racial. Obsessão 
racial é coisa de norte-americano. ‘Ação afirmativa’, de reparação ou 
compensação racial só faz sentido em países como Estados Unidos ou África 
do Sul, que enfrentaram décadas inteiras de políticas de apartheid 
instituídas em lei. Importada assim, toscamente, por uma universidade 
brasileira (no caso a UERJ), a política de reparação padece de artificialidade, 
é mais uma cópia malfeita, mais um cacoete de país colonizado do Terceiro 
Mundo’.” (Marilene Felinto, professora da USP e articulista, citada em reportagem de A Tarde/BA 
03/04/03) 

“Nos Estados Unidos, onde nasceram as políticas compensatórias para minorias raciais, 
a discussão legal sobre cotas contém ensinamentos muito interessantes sobre o grau 
de amadurecimento de cada sociedade. Para começar, nos EUA não se fala sobre 
cotas porque há a convicção, entre as partes, de que se trata de uma idéia 
antidemocrática.” (reportagem Época 17/02/03) 

“A Constituição não diz nada sobre atletas, universitários etc. mas ela 
proíbe discriminação oficial com base em raça. Conseqüentemente, 
candidatos brancos a uma universidade pública que crêem que foram 
discriminados com base em sua raça têm direito a abrir um processo sobre 
inconstitucionalidade.” (Linda Greenhouse, jornalista do The New York Times, ao ser perguntada 
se já se questionou o procedimento comum nas universidades de conceder a atletas 20 pontos adicionais 
na hora da seleção; The New York Times, 28/01/03) 

“Em artigo no [Globo] dia 28/02/03, o professor Luís Roberto Barroso segue 
a afirmação do ministro de Educação, Cristovam Buarque, de que as cotas 
raciais foram uma medida importante na luta contra a discriminação na 
educação nos EUA. Nenhum comentário poderia ser mais errôneo. O título 
VII da lei de direitos civis americanos de 1964 estipula que o governo pode 
usar classificações raciais para tentar corrigir ‘as injustiças históricas’. Essa 
é a brecha na lei que permite ações afirmativas em prol de minorias que 
sofrem discriminação. Em nenhum lugar essa lei menciona cotas como uma 
medida possível para efetuar a ação afirmativa, deixando claro que as 
táticas a serem utilizadas na luta contra discriminação seriam definidas caso 
a caso. De fato, as cotas raciais dentro da universidade foram 
sumariamente banidas pelo Tribunal Supremo dos EUA em 1978, quando 
declarou que a Universidade de Califórnia não podia reservar vagas para 
alunos de cor.” (leitor Thaddeus Blanchette, Rio de Janeiro/RJ; GLO 04/03/03) 
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“As cotas foram importadas dos Estados Unidos, país onde a condição de 'negro' e 
'branco' é uma construção histórica, que inclui uma Guerra Civil e até as políticas de 
ação afirmativa, gerando cidadãos de identidades distintas, que freqüentam escolas 
próprias, bairros próprios e até procuram alimentar culturas diversas. Ao 
desembarcarem no Brasil, sem a necessária tradução local, entraram em choque com 
outra realidade, que não é democrática mas é miscigenada.” (Paulo Moreira Leite, diretor 
de redação da revista Época, na seção Carta do editor; Época 24/02/03) 

“A luta pelos direitos civis nos Estados Unidos baseou-se na afirmação da igualdade 
política. Luther King sonhava com o dia em que as pessoas fossem julgadas 'por seu 
caráter, e não pela cor de sua pele'. Mas, depois de derrotada a discriminação oficial, 
aquele movimento se desviou para o caminho da Ação Afirmativa, que renega o 
sonho de Luther King e substitui a meta da conquista de serviços públicos de 
qualidade para todos por privilégios seletivos baseados no critério da cor da pele.” 
(colunista Demétrio Magnoli, doutor em geografia humana pela Universidade de São Paulo; Época 
10/03/03) 

A favor (argumentos favoráveis às cotas) 

“Um corpo estudantil diverso traz benefícios para todos os alunos” / “Os alunos 
aprendem mais em um ambiente educacional diverso, e eles estão mais preparados 
para se tornarem participantes ativos da nossa pluralística e democrática sociedade.” 
(Patricia Gurin, pesquisadora e professora de psicologia/EUA; reportagem no site IG Educação 20/03/03)  

“Sem procurar arremedar, é preciso guardar em mente o exemplo americano. O que 
não dá mais é continuar no Brasil com a política grotesca do ‘deixar estar como está 
para ver como é que fica’.” (colunista Luiz Felipe de Alencastro, historiador e professor-titular da 
Universidade de Paris/Sorbonne; Veja 19/03/03) 

 
O sistema de cotas 

‘‘Não podemos continuar com políticas universalistas. Estudos mostram que nos últimos 
70 anos a escolaridade dos brancos se mantém superior à dos negros, por exemplo. Os 
sistemas de cotas corrigem as desigualdades.’’ (José Jorge de Carvalho, antropólogo e 
professor da UnB, é autor da proposta que prevê cotas -20% das vagas- para negros na UnB; CB 25/02/03) 

“Dentro desta visão destacam-se as denominadas ações afirmativas. Para J. Gomes 
(2001), ações afirmativas são um ‘conjunto de políticas públicas e privadas de caráter 
compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à 
discriminação racial, de gênero e de origem nacional, bem como para corrigir os 
efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a 
concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a 
educação e o emprego...’ Diante desta definição, verificamos o quão restrita fica a 
discussão sobre ações afirmativas quando esta é resumida ao tema política de cotas. 
Cota é apenas uma das possíveis medidas de ação afirmativa que tem como objetivo 
reparar injustiças sociais, promovendo a igualdade de direitos.” (psicólogas Ana Lúcia 
Novais Carvalho e Cristina dos Santos de Oliveira, pós-graduandas da UERJ; artigo em 
http://www2.uerj.br/~labore/cotas_ana_lucia.htm) 

“Cota é apenas um dos modos de implementar as políticas de Ações Afirmativas. 
Reduzir as políticas de Ações Afirmativas às cotas é um artifício perigoso e 
desqualificador de um projeto sério de inclusão.” (Neide Fonseca, advogada, é presidente do 
INSPIR-Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial; artigo na edição de maio/2002 da revista 
Eparrei) 

“Quanto à confusão entre cotas e ação afirmativa, o professor José Murilo de 
Carvalho escreveu com propriedade: ‘Cota é apenas uma forma de ação afirmativa 
(...). Ação afirmativa é toda política voltada para a correção de desigualdades sociais 
geradas ao longo do processo histórico de cada sociedade. Baseia-se na convicção 
de que a justiça social exige que a igualdade não seja apenas legal e formal (...)’.” 
(editorial Jornal do Brasil; JB 23/03/03) 
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Cotas no Brasil 

“O Brasil tem diversas leis que reconhecem o direito à diferença de tratamento legal 
para diversos grupos vulneráveis. Leis já editadas : 
I. Decreto-Lei 5.452/43 (CLT), que prevê, em seu art. 354, cota de dois terços de 
brasileiros para empregados de empresas individuais ou coletivas. 
II. Decreto-Lei 5.452/43 (CLT), que estabelece, em seu art. 373-A, a adoção de políticas 
destinadas a corrigir as distorções responsáveis pela desigualdade de direitos entre 
homens e mulheres. 
III. Lei 8.112/90, que prescreve, em art. 5o, § 2º, cotas de até 20% para os portadores de 
deficiências no serviço público civil da União. 
IV. Lei 8.213/91, que fixou, em seu art. 93, cotas para os portadores de deficiência no 
setor privado. 
V. Lei 8.666/93, que preceitua, em art. 24, inc. XX, a inexigibilidade de licitação para 
contratação de associações filantrópicas de portadores de deficiência. 
VI. Lei 9.504/97, que preconiza, em seu art. 10, § 2º, cotas para mulheres nas 
candidaturas partidárias.” (edição especial do boletim eletrônico Eparrei online abril/2003) 

 

Uma faculdade onde os negros serão maioria 

A proposta da Faculdade da Cidadania Zumbi dos Palmares é ser uma 
instituição de ensino superior onde os negros serão maioria e os brancos é 
que se submeterão a critérios especiais para serem admitidos.  
Sua criação será anunciada no dia 13 de maio, data em que oficialmente se 
comemora a libertação dos escravos no país. O vestibular está previsto para 
dezembro e as aulas para os 400 alunos em administração serão iniciadas em 
fevereiro. Nos próximos quatro anos serão criados outros cursos em humanas e exatas, 
já com o nome de Universidade Zumbi dos Palmares. 
A entidade mantenedora da escola é o Instituto Afro-brasileiro de Ensino Superior, 
criado pela ONG Afrobras (Sociedade Afro-brasileira de Desenvolvimento Sócio 
Cultural). A Secretaria de Ensino Superior do MEC confirmou que a instituição está 
credenciada e seus cursos já são reconhecidos.  
Inicialmente, a escola funcionará no antigo fórum de São Bernardo do 
Campo, em prédio cedido pelo Estado. Em entrevista coletiva, José Vicente, 
presidente do instituto e reitor da nova faculdade, informará os critérios de 
seleção, o valor das mensalidades, a proporção entre negros e brancos e os 
parâmetros para se definir quem é negro e quem é branco. (reportagem FSP 
08/05/03) 

 
As cotas nas universidades 

Instituições que apresentam propostas de ações afirmativas em fase adiantada ou em 
andamento (Agência UnB 12/12/02): 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) 
Universidade Estadual da Bahia (UNEB) 
Universidade do Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
Universidade de São Paulo (USP) 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 
Universidade de Brasília (UnB) 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG) 
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) 
Universidade Federal de Goiás (UFG) 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 
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Universidade Federal Fluminense (UFF) 
Universidade Federal do Piauí (UFPI) 
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)  
Universidade Cândido Mendes (UCAM) 

 

Pesquisas de opinião sobre cotas 

Enquete 
(http://www.enquetes.com.br/index.asp?id=299515&email=discriminacaoracial@yahoogroups.com) 

Você é a favor da reserva de vagas para negros e pardos em universidades 
publicas? 
Sim   19,74% (5.154 votos) 
Não  80,26% (20.959 votos) 
Total: 26.113 votos (em 11/05/03) 

Enquete Adufepe (Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco 
- http://www.adufepe.com.br/cotas.htm) até 11/05/03: 
Você é a favor da cota para negros nas universidades e em concursos públicos? 
Sim   37,8% 
Não  62,2% 

Pesquisa de 2001 realizada pelo Laboratório de Políticas Públicas da UERJ com 2.400 
alunos e professores mostrou que, dos 2.328 alunos entrevistados, 57,4% não 
concordam com as cotas. Entre os universitários negros, a rejeição é de 49,6%. 
(reportagem JB 16/12/01) 

 

As cotas nos vestibulares da UERJ e da UENF 
Legislação no Estado do Rio de Janeiro (ver Anexo): 
- a Lei nº 3.524/2000 estabelece que 50% das vagas nas universidades públicas 
estaduais sejam reservadas a candidatos que cursaram todo o ensino fundamental e 
todo o ensino médio em escolas públicas; 
- a Lei nº 3.708/2001 institui a cota mínima de até 40% para as populações negra e 
parda no preenchimento das vagas para os cursos de graduação das universidades 
públicas estaduais; nesta cota mínima ficam incluídos também os negros e pardos 
beneficiados pela Lei 3.524/2000; 
- o Decreto nº 30.766/2002 disciplina o sistema de cota para negros e pardos no 
acesso às universidades públicas estaduais. 

Há duas universidades públicas estaduais no Estado do Rio de Janeiro: UERJ 
(Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e UENF (Universidade Estadual do Norte 
Fluminense). 

A UERJ tem cerca de 25 mil alunos e oferece 73 cursos de graduação e 100 de pós-
graduação. (Agência UnB, 12/12/02) 

“Na UERJ, até 2002, [os negros] eram 2% dos freqüentadores do curso de 
medicina.” (reportagem Época 20/01/03) 

 

Como funciona 

No ato da inscrição para o vestibular, os candidatos indicam sua cor. Trata-
se do critério da autodeclaração, o único considerado aceitável para definir 
raça/etnia, que é também adotado pelo IBGE.  
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No formulário da UERJ consta a pergunta nº 24: “De acordo com o decreto 
nº 30.766, de 04/03/2002, declaro, sob penas da lei, identificar-me como 
negro ou pardo: (   ) S-Sim/(   ) N-Não”. As instruções do edital advertem 
que, se o campo permanecer em branco, o preenchimento será considerado 
automaticamente como um “não”. 

A maioria dos inscritos (73%) deixou o campo em branco, embora os pretos 
e pardos, segundo o IBGE, somem 44% da população no Estado do Rio de 
Janeiro e sejam maioria na rede pública. 

Segundo a professora Maria Alice Rezende, integrante do Programa de Apoio ao 
Estudante da UERJ, o percentual [de 40%] foi definido pela Assembléia Legislativa do 
Estado com base na proporção da população negra no Estado do Rio. Além disso, a 
UERJ destina 50% de suas vagas para alunos que fizeram o ensino básico e médio em 
escolas públicas e que normalmente são de famílias de faixas mais baixas de renda. 
(Agência UnB, 12/12/02) 

“Atendida essa obrigação legal, verificaremos se, nesses 50%, a cota dos negros já 
terá sido alcançada. Do contrário, os candidatos negros passam a ter prioridade sobre 
os brancos no preenchimento das vagas restantes.” (Paulo Fábio Salgueiro, diretor de vestibular 
do Estado do Rio de Janeiro, Época 20/01/03) 

 

Os aprovados no vestibular da UERJ  

1.793 (36,6%) sem cotas 
3.116 (63,4%) com cotas 
2.114 (43,7% do total) estudantes de escolas públicas 
972 (19,7% do total) pretos e pardos que não estudaram em escolas públicas 
(atendem apenas ao requisito racial) 
997 (20,3% do total) pretos e pardos oriundos da rede pública (atendem aos dois 
requisitos) 
1.147 (23,4%) outros estudantes da rede pública (atendem apenas ao requisito da 
escola pública) 
(reportagem FSP 15/02/03) 

 

O que aconteceu na UERJ? 
Para atender as duas leis de cotas, “a Uerj, então, realizou dois vestibulares: um 
específico para estudantes que cursaram todo o ensino fundamental e médio em 
escolas públicas, com reserva de metade das vagas; e outro tradicional, também com 
2.485 vagas. Além disso, foi estabelecida a cota de 40% para negros e pardos, que 
incide sobre os dois exames.  
Como todos os inscritos tiveram a opção de fazer a autodeclaração na segunda fase 
dos vestibulares, uma parcela da cota de negros e pardos foi contemplada na reserva 
a estudantes da rede pública. Para atingir a cota de 40%, a universidade buscou 
vagas do vestibular tradicional.  
Dos 8.532 candidatos que fizeram o vestibular específico para alunos da rede pública, 
4.323 se autodeclararam negros ou pardos. Entre os 29.959 que prestaram o exame 
tradicional, 6.292 se autodeclararam negros ou pardos.” (reportagem OESP 15/02/03) 

“Na ocasião, a reitoria da UERJ garantiu que não haveria chance de as duas cotas se 
somarem, o que provocaria a reserva de até 90% das vagas. Na prática, porém, esse 
absurdo ocorreu. Entre os 50% aprovados oriundos da rede pública não havia, na 
maioria dos cursos, negros suficientes para atingir a cota de 40%. Assim, para cumprir a 
segunda lei de cotas, a universidade fez uma repescagem entre os negros mais bem 
colocados - e boa parte deles estava no pé do ranking classificatório. E mais: como os 
negros de escolas públicas com boas notas já haviam se classificado na primeira 
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seleção, as vagas para efeitos de cumprimento da cota racial acabaram sendo 
preenchidas pelos negros que vieram de estabelecimentos particulares. Os alunos 
mais prejudicados foram os brancos de escolas privadas, em sua maioria integrantes 
daquela classe média que dá duro para manter-se acima da linha d'água.” 
(reportagem Época 17/02/03) 

 

Não faltaram exemplos na imprensa sobre a discriminação ao mérito 

“Em medicina, os cotistas (negros e alunos de escolas públicas) ficaram com 80,43% 
das cadeiras. Em engenharia civil, um candidato negro conseguiu passar tirando nota 
4, enquanto o último classificado entre os brancos obteve 25 pontos. Somando-se 
todos os cursos da universidade, 62,3% das vagas ficaram reservadas para alunos 
beneficiados pelas leis de cotas no Estado.” (reportagem Época 17/02/03) 

“A disparidade de desempenho entre os que prestaram o exame sob o 
regime de cotas e os que não se beneficiaram dele foi muito grande. Para 
as vagas do curso de Odontologia, por exemplo, a menor pontuação obtida 
por candidato aprovado no vestibular tradicional foi de 77,5 em um total de 
100 pontos. O último aprovado no vestibular pelo sistema de cotas, para o 
mesmo curso de Odontologia, teve apenas 6,25 pontos.” (editorial O Estado de 
S.Paulo; OESP 31/03/03) 

No caso do curso de desenho industrial, havia 36 vagas. Entre os 18 aprovados que 
vieram de escolas públicas (em atendimento à lei 3.524), apenas um era negro. Para 
cumprir o decreto 30.766, era preciso aprovar mais 14 negros. Restaram então apenas 
4 vagas para alunos não-negros de escolas particulares. 
50% (18 alunos de escolas públicas, sendo 1 negro; nota mínima foi 50,25) 
39% (14 alunos que se declararam pretos/pardos; nota mínima foi 49) 
11% (4 alunos não beneficiados por cotas; nota mínima foi 82) 
(reportagem Época 17/02/03) 

Exemplo 1: Candidatos por vaga no curso de medicina da UERJ  
Antes da lei de cotas: Em 2002, quando negros e brancos concorriam sem distinção, 
havia 33,86 candidatos para 1 vaga 
Após a lei de cotas: Em 2003, para cada uma das vagas de brancos havia 48,28 
candidatos, enquanto que para cada uma das vagas de negros e alunos de escolas 
públicas havia 5,57 candidatos 
(reportagem Época 20/01/03) 

Exemplo 2: Duas candidatas ao curso de desenho industrial:  
“Luiza Rodrigues Peixoto e Tainah Jacob Susini Ribeiro não se conhecem, mas 
estudaram no mesmo colégio de classe média do Rio de Janeiro, o PH. Suas famílias 
podiam pagar a mensalidade, de R$ 600. Escolheram o mesmo curso, desenho 
industrial, e o mesmo sonho, entrar na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj). 
Como tiveram a mesma qualidade de ensino e pertencem à mesma classe social, 
supõe-se que concorreriam com as mesmas chances. Mas não foi assim. Luiza tirou 
nota 79 nas provas e ficou em décimo lugar na classificação geral. Tainah conseguiu 
53 pontos e ficou bem atrás, na 168ª colocação. Apesar da enorme diferença, hoje é 
Tainah quem comemora a aprovação. Ela foi beneficiada pela lei que garante aos 
negros e pardos 40% das vagas nas universidades públicas do Rio. Luiza, mesmo tendo 
nota maior, ficou de fora. As duas são iguais do ponto de vista social e acadêmico, 
mas diferentes perante a lei.” (reportagem Época 17/02/03) 

 

Ações judiciais 

Até 25 de fevereiro de 2003 o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já havia recebido 
mais de 20 ações de candidatos a uma vaga na UERJ que se sentiram prejudicados 
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pelo sistema de cotas; até então o Tribunal já tinha concedido sete liminares a alunos 
desclassificados, garantindo-lhes a matrícula. (reportagem CB 25/02/03) 

“Entre os autores das ações estão alunos que seriam reprovados mesmo sem o regime 
de cotas na UERJ, mas reclamam o direito de entrar na universidade por terem mais 
pontos do que o último classificado entre os negros. Se este entendimento for 
acolhido, o potencial de liminares chegará a 3 mil.” (reportagem OESP 19/03/03) 

“A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen) ingressou, no 
Supremo Tribunal Federal, com uma ação direta de inconstitucionalidade contra três 
leis estaduais do Rio de Janeiro que estabelecem sistemas de cotas em todos os cursos 
de universidades públicas fluminenses.” (reportagem JB 21/03/03) 

“O Sinepe (sindicato que representa escolas particulares do Rio) está preparando uma 
ação direta de inconstitucionalidade contra a reserva de vagas para negros, pardos e 
alunos de escolas públicas na UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). 
Segundo o presidente do sindicato, José Antônio Teixeira, o objetivo da ação não é 
anular os resultados do exame da UERJ, divulgados na semana passada. O que o 
sindicato pretende é que o Supremo Tribunal Federal julgue inconstitucional qualquer 
sistema de seleção acadêmica que utilize como critério as cotas.” (reportagem FSP 
12/02/03) 

“As ações são reflexo da falta de vagas. Tal como aconteceu em 1968, quando houve 
um movimento dos excedentes do nosso país que levou a ditadura militar a mudar o 
vestibular de seletivo (só entrava quem conseguia determinada nota) para 
classificatório (os alunos entram por ordem de classificação).” (Mario Sergio Cortella, 
educador e professor da PUC-SP; entrevista em IstoÉ 05/03/03) 

“O temor dos dirigentes da Uerj é de que, com a sucessão de liminares, haja um 
inchaço nos cursos, já que candidatos que obtêm direito à vaga na Justiça não 
eliminam outros concorrentes já classificados.” (reportagem JB 20/02/03)  

“‘Teremos de cometer a crueldade de dizer aos que acreditaram no edital que isso foi 
uma brincadeirinha’, alertou a reitora [da UERJ, Nilcéa Freire], que briga pela 
manutenção deste vestibular de janeiro independentemente da hipótese de os 
tribunais concluírem pela inconstitucionalidade do regime.” (reportagem OESP 19/03/03) 

“Este é um momento histórico, e o Supremo tem uma oportunidade 
histórica de desfazer a terrível injustiça que foi cometida em 1888.” / “Eu 
não tenho dúvida de que os ministros votarão a favor das cotas e 
estabelecerão o novo paradigma de igualdade racial que este país precisa.” 
(Zulu Araújo, diretor da Fundação Palmares; The New York Times, 05/04/03) 

“O juiz do trabalho Laércio Lopes da Silva sugeriu que se procure retardar ao máximo a 
chegada dessas ações ao Supremo, até que o presidente Lula indique cinco novos 
ministros para o tribunal em substituição aos que se aposentarão (três antes de julho e 
outros dois somente no próximo ano). O raciocínio é de que os novos ministros estarão 
mais afinados com as ações afirmativas do atual governo.” (reportagem OESP 19/03/03) 

“Joaquim Benedito Barbosa Gomes, 48, procurador da República no Rio, chegará ao 
STF (Supremo Tribunal Federal) na condição de primeiro ministro assumidamente negro. 
Tem atuação destacada na área de direitos humanos e defende a adoção de 
políticas afirmativas contra a discriminação racial, como o sistema de cotas.” 
(reportagem FSP 08/05/03) 

 

Propostas de mudanças no sistema de cotas 

Deputado quer revogação das leis de cotas – O deputado Flavio 
Bolsonaro (PPB) apresentou projeto de lei propondo a revogação das leis 
que determinaram o sistema de cotas nas universidades estaduais do Rio de 
Janeiro. O deputado argumenta que as cotas seriam “privilégios 
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inconstitucionais” e cita artigos da Constituição Federal, como o 208, 
segundo o qual “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante 
a garantia de (entre outros fatores) acesso aos níveis mais elevados de 
ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada 
um.” (reportagem OESP 22/02/03) 

UERJ quer cortar pela metade cotas no vestibular – Em reunião na Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnologia e Inovação realizada em 02/05/03 foram discutidas diversas 
propostas para aperfeiçoar o sistema de cotas aplicado nos vestibulares da UERJ e 
UENF. Participaram da reunião representantes das duas universidades, ONGs e outras 
organizações. O governo prometeu estudar a concessão de uma bolsa mensal entre 
R$ 200 e R$ 300 para todos os alunos que entraram pelo sistema de cotas este ano. 
(reportagem FSP 03/05/03) 

Na reunião, a UERJ propôs a redução para metade do número de vagas do vestibular 
reservadas para estudantes de escolas públicas, pretos ou pardos e portadores de 
deficiências. Preparada pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
UERJ, a proposta é válida também para a Universidade Estadual do Norte Fluminense 
(UENF). Pela proposta, as cotas passariam a ser de 20% para os que se declararem 
pretos ou pardos, 20% para alunos da rede pública e 5% para outras minorias, como 
deficientes físicos e povos indígenas, preenchendo um total de 45% das vagas. 
(reportagem OESP 03/05/03) 

Educafro também quer mudanças no sistema de cotas –A ONG Educafro aceita um 
percentual máximo de 50% das vagas para cotistas e apresentou outras propostas 
para o vestibular com cotas. A primeira é que se leve em conta o nível econômico do 
cotista. Na avaliação da entidade, é preciso que o cotista tenha renda igual ou 
inferior a 2 salários mínimos. “As pessoas beneficiadas seriam, nesta ordem, negros, 
indígenas, estudantes da rede pública e portadores de deficiência, desde que se 
enquadrassem no patamar de renda”, afirmou frei David Raimundo dos Santos, 
diretor-executivo da Educafro. A segunda proposta é a retirada dos pardos das cotas. 
“Muita gente que é branca está se declarando parda e roubando o lugar dos negros. 
É necessária a cota somente para os negros, evitando injustiças”, afirmou Santos. “A lei 
precisa definir o que é negro.” A terceira proposta é que haja vestibulares diferentes 
para cotistas e não-cotistas. “Os negros estudaram em condições desiguais e 
merecem um teste diferente”, diz Santos. (reportagem OESP 03/05/03) 

 

As cotas na UNEB 
“Conforme o diretor do DCE, Anderson Oliveira Santos, a proposta de 
implementar cotas no vestibular da Uneb partiu dos estudantes, por ocasião 
do Consu (Conselho Superior de Ensino), no ano passado. ‘Mas nós 
reivindicamos as cotas (40%) para alunos de escola pública 
independentemente da questão racial, foi a reitora quem insistiu que, além 
de escola pública, o termo afrodescendente fosse incluído como 
prerrogativa’, lembra o estudante.” (reportagem A Tarde/BA 03/04/03) 

“Grande número de candidatos insatisfeitos ameaça entrar com processo 
contra a medida [sistema de cotas], considerada discriminatória por 
estudantes e professores, como já ocorreu em Barreiras e, mais 
recentemente, em Santo Antônio de Jesus, com o estudante Tiago de 
Freitas, que teve o mandado de segurança deferido pelo juiz local.” 
(reportagem A Tarde/BA 03/04/03) 

“Justiça suspende liminares contra cotas em universidade da BA – Foram suspensas as 
liminares de seis dos 16 estudantes que recorreram à justiça para garantir a matrícula 
na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), sob a alegação de terem se sentido 
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lesados com a reserva de vagas para afrodescendentes. (...) Desrespeito à autonomia 
administrativa universitária, ofensa às normas do Conselho Universitário e o 
conhecimento prévio do sistema pelos vestibulandos foram os argumentos que 
fundamentaram a decisão. (...) De acordo com o procurador-chefe da universidade, 
Jônatas Falcão Brandão, a instituição ingressará com uma petição solicitando que a 
decisão se estenda às outras dez liminares. Para ele, a medida reconhece a 
legitimidade do sistema de cotas e reitera posição de que as ações afirmativas são 
constitucionais.” (reportagem do A Tarde/BA, 24/04/03) 

 
ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL E OUTRAS COTAS 

“O projeto de lei que institui o Estatuto da Igualdade Racial foi debatido por uma hora 
e meia no plenário [da Câmara dos Deputados, em 25/03/03,] e pode voltar à pauta 
a qualquer momento. A proposta estabelece uma política nacional com ações 
afirmativas para reparar e compensar a exclusão social dos afrodescendentes e 
eliminar os obstáculos que impedem a representação da diversidade racial em todos 
os campos das esferas pública e privada.” (reportagem JB 31/03/03)  

“Nós, negros, já somos vitoriosos somente por ter conseguido trazer essa matéria à 
discussão neste plenário. Estou cansado de ver pessoas baterem nas minhas costas 
dizendo: ‘Você é um negrinho de alma branca’. E alma tem cor?” (deputado federal 
Carlos Santana/PT-RJ, sobre a discussão do projeto de lei que institui o Estatuto da Igualdade Racial; JB 
31/03/03) 

 
O que estabelece o Estatuto da Igualdade Racial (reportagem JB 31/03/03) 
� o objetivo é induzir políticas públicas para combater a discriminação racial e as 

desigualdades raciais que atingem os afro-brasileiros, adotando programas e 
ações de reparação, compensação, inclusão e eliminação dos obstáculos que 
impedem a representação da diversidade racial nas esferas pública e privada  

� institui o Conselho Nacional de Defesa da Igualdade Racial, que deverá 
implementar a política nacional de combate à desigualdade e à discriminação 
racial, e determina a criação de conselhos semelhantes nos níveis estadual e 
municipal  

� determina a classificação de raça ou cor em todos os documentos pessoais e 
registros assistenciais ou trabalhistas, desde a certidão de nascimento, conforme 
declaração do identificado ou seus responsáveis  

� inclui na política nacional de saúde um programa especial para doenças 
típicas da raça negra, como a anemia falciforme  

� determina que a disciplina "História Geral da África e do Negro no Brasil" seja 
obrigatória nos currículos do ensino fundamental e médio público e privado  

� livre exercício dos cultos religiosos  
� cria o Fundo Nacional para a Promoção da Igualdade Racial para incentivar 

programas de inclusão social dos afro-brasileiros, com recursos garantidos no 
orçamento federal, provenientes de um percentual da receita líquida da 
arrecadação (0,125%) e dos prêmios líquidos das loterias (1%), além de doações 
dedutíveis do imposto de renda  

� indica que as ações sociais e contratações do poder público devem 
beneficiar, preferencialmente, os afro-brasileiros  

� determina que os cargos comissionados da administração pública sejam 
preenchidos conforme a distribuição racial nacional ou estadual, começando 
imediatamente com uma cota de 20%  

� prevê que, em caso de empate em licitação pública, tenha precedência o 
participante que mantiver programa de promoção da igualdade racial em sua 
empresa  

� inclui entre os crimes de racismo discriminações trabalhistas ou salariais  
� proíbe a exigência de fotos em currículos para seleções profissionais  
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� determina cotas de 20% para afro-brasileiros em concursos públicos, cursos de 
graduação e programas de crédito educativo  

� determina que cada partido político tenha cota de 30% das candidaturas 
proporcionais (Legislativos municipais, estaduais e federal) para afro-brasileiros  

� determina que as empresas com mais de 20 empregados tenham cota de 20% 
para afro-brasileiros  

� determina que os afro-brasileiros apareçam em 20% das imagens exibidas na 
programação diária de filmes e programas das televisões  

� determina que 20% dos atores e figurantes dos anúncios e propagandas 
publicitárias sejam afro-brasileiros 

 
Os argumentos levantados pelos deputados na discussão sobre o Estatuto (reportagem JB 
31/03/03) 
• Jair Bolsonaro (PTB-RJ) - "Quem aprovar esse projeto estará rasgando a 

Constituição".  
• Maurício Rands (PT-PE) - "Isonomia é tratar igualmente aqueles que têm 

condições iguais e tratar desigualmente aqueles que têm condições desiguais".  
• José Thomaz Nonô (PFL-AL) -"Vale neste país, e deve valer, o mérito, e não a 

quantidade de melanina que cada um de nós traz dentro de si".  
• Carlos Santana (PT-RJ) - "Não estamos dizendo que o pigmento da pele tem de 

ser mais claro ou menos claro. Mas temos que parar com a hipocrisia de dizer que 
não existe racismo no Brasil".  

• Alberto Goldman (PSDB-SP) - "O cidadão pobre - o branco - que não pode 
chegar a uma escola, a uma faculdade, a um emprego melhor, ficará em 
desvantagem em relação ao negro, sofredor como ele, com os mesmos 
problemas".  

• Chico Alencar (PT-RJ) - "Só é possível igualar aqueles que, pelas políticas 
continuadas de exclusão, são historicamente desiguais, com ações afirmativas, 
como o estabelecimento de cotas mínimas. A igualdade racial jamais acontecerá 
naturalmente, com a evolução do tempo".  

• Ricardo Fiuza (PPB-PE) - "Este projeto é caricato e racista. É uma aberração, 
porque não atinge o objetivo de combater a desigualdade racial e contraria a 
Constituição, no que se refere à igualdade perante a lei. Estão criando o racismo 
no Brasil".  

• Alceu Collares (PDT-RS) -"A cota não é a solução, mas é um caminho, é uma 
possibilidade. Cheguei a governador de um Estado eminentemente racista, mas fui 
exceção, e não quero ser exceção. Eu quero ser a regra. Eu quero que os negros 
tenham as mesmas oportunidades que os brancos. Vejam se nos supermercados 
há negros. Vejam se no Itamaraty há negros. Vejam se nas universidades públicas 
há negros. Vejam se nas Forças Armadas há negros. Será porque somos deficientes 
mentais? Somos inferiores? Ou será porque as oportunidades são diferentes?"  

• Reginaldo Germano (PFL-BA) - "Há 500 anos, nós, negros e afrodescendentes, 
esperamos por políticas públicas que nunca foram implementadas pelos governos 
brasileiros. Se houvesse programa que valorizasse o ensino público no Brasil, não 
estaríamos aqui discutindo cotas para negros".  

 

Outras cotas 
O decreto federal 3.298, de 1999, determinou que de 2% a 5% dos funcionários das 
empresas devem ser portadores de deficiência. (reportagem OESP 22/02/03) 

Em fevereiro de 2003, encontravam-se em estudo (e sem previsão de votação) na 
Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados 13 projetos 
que destinam cotas a alunos da rede pública ou a negros. Na Câmara Legislativa de 
Brasília há três leis e três projetos que estabelecem cotas para grupos determinados 
(negros, alunos de escolas públicas, deficientes físicos, motoristas de táxi etc.). 
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“Toda a publicidade do Executivo federal deverá contemplar a diversidade racial 
brasileira, sempre que houver o uso de imagens de pessoas.” / “Os casos excepcionais 
deverão ser justificados, com base em critérios técnicos.” (ofício-circular distribuído pela 
Secretaria de Comunicação; OESP 25/02/03) 

“O Programa de Ações Afirmativas no Ministério da Agricultura e INCRA foi o primeiro a 
ser institucionalizado, em setembro de  2001, seguido pelo Ministério da Justiça que 
esperava ter, até ao final de 2002, 45% de seu quadro formado por mulheres, negros e 
deficientes. Desde 2002, todas as empresas que prestam serviços para órgãos federais 
do país têm de reservar 20% de suas vagas para afrodescendentes. A medida tem 
impacto na medida em que metade dos servidores públicos é terceirizado. O 
Ministério da Cultura, em agosto de 2002, constituiu o Programa de Ações Afirmativas 
do Ministério da Cultura, adotando cotas de 20% no preenchimento de funções de 
direção e assessoramento superior; determinando cláusulas de promoção da 
igualdade nos convênios ou cooperação técnica. O Ministério de Comunicação de 
Governo, desde fevereiro de 2003, determinou que todas as peças publicitárias da 
Presidência da República, dos ministérios, das estatais e das autarquias federais têm 
de respeitar a diversidade racial brasileira.” (edição especial do boletim eletrônico Eparrei online 
abril/2003) 

“Mas outros argumentam que as cotas deveriam variar de estado 
para estado, e ser baseadas no percentual da população que é 
negra ou morena. Mais de 80% das pessoas do estado nordestino 
da Bahia se enquadram nesta categoria, enquanto menos de 10% 
em estados da região Sul, na fronteira com a Argentina, se 
descrevem como afro-brasileiros.” (reportagem The New York Times 05/04/03) 

“O Itamaraty, nossa sempre branca representação externa, deu bolsa de estudos 
para jovens negros para aumentar suas chances de ingressar no seleto grupo de 
estudantes do Rio Branco. Três ministérios já fazem ação afirmativa: Justiça, 
Desenvolvimento Agrário e Cultura. O assessor especial da Secretaria de Estado dos 
Direitos Humanos do Ministério da Justiça, Ivair Santos, conta que foi um sucesso a 
ação afirmativa no ministério em que trabalha: ‘Faz um ano que implementamos. 
Hoje, 30% dos cargos de confiança são ocupados por negros. No caso dos serviços 
terceirizados, outra vitória. Foi exigido um mínimo de 20%, mas ele chegou a 40%, 60% 
em alguns casos’.” (colunista Miriam Leitão; GLO 22/12/02) 

“Isso me deixa triste; há tantas outras coisas boas para ser pioneiro.” (Solon 
Dias da Silva, jornalista, negro, primeiro funcionário contratado pelo STF sob o regime de cotas [20]; 
OESP 22/02/03) 

“UFRR anuncia 1º vestibular indígena – No período de 6 a 14 de janeiro, a Universidade 
Federal de Roraima (UFRR) vai estar com inscrições abertas ao processo seletivo para 
ingresso no curso de Licenciatura Intercultural, chamado de ‘vestibular indígena’. O 
curso é específico para professores índios atuantes nas escolas indígenas da rede 
pública de ensino. Será a primeira turma, com oferecimento de 60 vagas.” (reportagem 
Folha de Boa Vista/RR 21/12/02) 
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ANEXO 
 

LEGISLAÇÃO SOBRE COTAS NAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS  
DO RIO DE JANEIRO 
 

Lei nº 3.708, de 9 de novembro de 2001 
Institui cota de até 40% (quarenta por cento) para as populações negra e parda no 

acesso a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e à Universidade Estadual do Norte 
Fluminense, e dá outras providências 

O Governador do Estado do rio de Janeiro 
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  
Art. 1º Fica estabelecida a cota mínima de até 40% (quarenta por cento) para as 
populações negra e parda no preenchimento das vagas relativas aos cursos de 
graduação da universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade 
Estadual do Norte Fluminense (UENF)  
Parágrafo único. Nesta cota mínima ficam incluídos também os negros e pardos 
beneficiados pela lei 3524/2000  
Art. 2º O Poder executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 30 (trinta) dias de 
sua publicação Art. 3º Está lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
Rio de janeiro, 09 de novembro de 2001 

Governador Anthony Garotinho 
 

Decreto nº 30.766, de 04 de março de 2002 
Disciplina o sistema de cota para negros e pardos no acesso à Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro e à Universidade Estadual do Norte Fluminense e dá outras 
providências  

O Governador do Estado do Rio de Janeiro no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o disposto no artigo 1º, caput e parágrafo único, da Lei nº 3.708, de 09 de 
novembro de 2001, e tendo em vista o que consta do Processo E-26/059/2002. 
Decreta: 
Art. 1º Ficam reservadas, para negros e pardos, 40% das vagas relativas aos cursos de 
graduação oferecidas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pela 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. 
Parágrafo único. Para os fins deste decreto, não se faz distinção entre pessoas negras e 
pardas. 
Art. 2º Caberá às universidades envolvidas definir os critérios mínimos de qualificação 
para o acesso às vagas reservadas aos alunos negros e pardos. 
Art. 3º No preenchimento de suas vagas, deverão as universidades observar, 
sucessivamente, o seguinte: 
I - verificar os candidatos qualificados de acordo com o com os critérios tratados na 
Lei nº 3.524/2000, selecionando-os para ingresso até o limite das vagas destinadas a tal 
fim; 
II - identificar, dentre os alunos selecionados para ingresso na instituição na forma do 
inciso anterior, o percentual que se declarou negro ou pardo em relação ao número 
total de vagas oferecidas, por curso e turno; 
III - deduzir, da cota de 40%, o percentual de candidatos selecionados na instituição, 
declarados negros ou pardos, que foram beneficiados pela Lei nº 3.524/2000 (art. 1º, 
parágrafo único, da Lei 3.708/2001). 
IV - preencher as vagas restantes, da cota de 40%, com os demais candidatos 
declarados negros ou pardos que tenham sido qualificados para ingresso na 
instituição, independentemente da origem escolar; e 
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V - preencher as demais vagas oferecidas independentemente da cor, raça ou 
origem escolar do candidato qualificado. 
Parágrafo único. Em caso de reclassificação, deverão as universidades observar o 
sistema de cotas estabelecidos pelas Leis nºs 3.524/2000 e 3.708/2001. 
Art. 4º Caso não sejam preenchidas todas as vagas reservadas aos beneficiários deste 
Decreto poderão ser elas aproveitadas pelos demais estudantes. 
Art. 5º A identificação dos alunos negros e pardos se fará através de declaração 
firmada, sob as penas da Lei, pelo próprio candidato à vaga na universidade. 
§1º A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido às regras gerais 
de seleção, caso opte por não a firmar. 
§2º Os candidatos beneficiados pelo regime de reserva de vagas tratado na Lei nº 
3.524/00 poderão firmar a declaração prevista neste artigo. 
Art. 6º Fica instituído sem o aumento de despesa, o Conselho para a Promoção 
Educacional Superior das Populações Negra e Parda - COPESNEP, com os seguintes 
objetivos: 
I - manter a memória de dados capaz de permitir o acompanhamento do perfil de 
desempenho dos estudantes negros e pardos nos exames seletivos para o ingresso nas 
instituições de ensino superior em funcionamento no Estado do Rio de Janeiro; 
II - propor medidas que visem estimular a aplicação do sistema de cotas estabelecido 
neste Decreto a outras instituições de ensino superior; 
III - propor medidas que visem o aprimoramento da legislação que trata do acesso 
dos negros e pardos ao ensino superior; e 
IV - propor medidas que visem divulgar e orientar a sociedade da importância das 
ações afirmativas adotadas por força deste Decreto, com vistas à promoção da 
igualdade de oportunidades entre os diversos grupos étnicos e o combate à 
discriminação. 
Art. 7º O Conselho para a Promoção Educacional Superior das Populações Negra e 
Parda - COPESNEP, vinculado à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, é 
composto dos seguintes membros: 
I - um representante da Secretaria de Estado de Educação de Ciência e Tecnologia; 
II - um representante da Secretaria de Estado de Educação; 
III - um representante do Conselho Estadual do Negro; 
IV - um representante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 
V - um representante da Universidade Estadual do Norte Fluminense; e 
§1º Será convidado para participar do COPESNEP um representante do movimento 
estudantil negro organizado indicado pela Coordenação Nacional de Entidades 
Negras - CONEN, dentre estudantes do ensino médio. 
§2º O COPESNEP será presidido pelo representante da Secretaria de Estado de 
Ciências e Tecnologia, contando com voto qualificado, em caso de empate nas 
votações. 
§3º O exercício das funções de Presidente ou membro do Conselho não será 
remunerado, a qualquer título, sendo considerado de relevante interesse público. 
Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 
para o ingresso nas universidades a partir de 2003, revogadas as disposições em 
contrário. 
Rio de Janeiro, 04 de março de 2002-03-22 

Governador Anthony Garotinho 

 
AUTOCLASSIFICAÇÃO RACIAL 

 
Pergunta fechada: “Qual é a sua cor?” 

No Brasil, a metodologia do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), as 
pessoas entrevistadas são agrupadas por cor a partir das respostas dadas a uma 
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pergunta fechada – “Qual é a sua cor?” – que comporta as seguintes alternativas: 
branca, parda, preta, amarela e indígena.  

Seguindo esse critério, o Censo Demográfico 2000 apurou que: a população 
total do Brasil era de 169.799.170 habitantes; destes: 
90.647.461 (ou 53,74%) declararam-se brancos; 
10.402.450 (ou 6,21%) declararam-se pretos; 
66.016.783 (ou 38,45%) declararam-se pardos; 
866.972  (ou 0,45%) declararam-se amarelos; 
701.462 (ou 0,43%) declararam-se indígenas; 
1.164.042 (ou 0,72%) não quiseram declarar sua cor. 

 

Pergunta aberta: “Qual é a sua cor?” 
“Decidiu-se fazer uma pesquisa específica sobre esse tema, que é a Pesquisa Nacional 
para a Amostra de Domicílios. Assim foi feita a PNAD em 1976. A idéia era que essa 
PNAD fosse tão bem feita que trouxesse subsídios para o censo de 1980, com mais 
convicção do que realmente perguntar e como perguntar. 
Foi em 1976 que se decidiu fazer essa pergunta duas vezes, porque o objetivo era 
testar categorias, saber quais são as categorias que as pessoas usam para se definir. 
Então, primeiro se fazia uma pergunta aberta, para que não houvesse indução de 
resposta: qual é a sua cor? Tinha um espaço aberto onde a pessoa dizia a cor que 
bem entendia. E o entrevistador foi bastante preparado para não questionar a 
resposta. Ele era instruído a escrever o que quer que fosse respondido. Após fazer esse 
registro ele perguntava, dentre essas categorias que o IBGE pesquisa qual questão 
que melhor define a sua cor? E a pessoa escolhia dentre aquelas categorias testadas: 
branco, preto, pardo e amarelo.  
A PNAD tem uma amostra nacional e apesar de ser uma pesquisa de mão-de-obra é 
uma pesquisa muito grande e ainda permitiria que se cruzassem as informações com 
os dados de mão-de-obra. O que essa PNAD revelou? Apareceram como resposta 
aberta 136 denominações diferentes, muitas categorias. As pessoas costumam fazer 
piada dessa pesquisa, mas ela foi muito importante, pois serviu de base para tudo o 
que se fez depois. A análise da pesquisa demonstrou, entretanto, que 95% das 
respostas estavam nas categorias tradicionais que o IBGE classificara: branca - 41%; 
preta - 7,6%; amarela - 0,9%; parda - 7,6%; e aí clara, morena clara e morena - quase 
40% das respostas.” (Marta Alves; artigo na revista SBPM abril/2001 disponível em 
http://www.sbpm.org.br/rev_ca13.htm) 

 

Respostas dadas à pergunta “Qual é a sua cor?”, formulada pelo IBGE em 1976 (Revista 
Trip 15/04/03 em 
http://revistatrip.uol.com.br/index.cfm?link=http://revistatrip.uol.com.br/framesalada.cfm?id=1191)  
001. Acastanhada  
002. Agalegada 
003. Alva 
004. Alva-escura 
005. Alvarenta 
006. Alvarinte 
007. Alva-rosada 
008. Alvinha 
009. Amarela 
010. Amarelada 
011. Amarela-queimada 
012. Amarelosa 
013. Amorenada 
014. Avermelhada 
015. Azul 
016. Azul-marinho 
017. Bahiano 
018. Bem-branca 
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019. Bem-clara 
020. Bem morena 
021. Branca 
022. Branca-avermelhada 
023. Branca-melada 
024. Branca-morena 
025. Branca-pálida 
026. Branca-queimada 
027. Branca-sardenta 
028. Branca-suja 
029. Branquiça 
030. Branquinha 
031. Bronze 
032. Bronzeada 
033. Bugrezinha-escura 
034. Burro-quando-foge 
035. Cabocla 
036. Cabo-verde 
037. Café 
038. Café-com-leite 
039. Canela 
040. Canelada 
041. Cardão 
042. Castanha 
043. Castanha-clara 
044. Castanha-escura 
045. Chocolate 
046. Clara 
047. Clarinha 
048. Cobre 
049. Corada 
050. Cor-de-café 
051. Cor-de-canela 
052. Cor-de-cuia 
053. Cor-de-leite 
054. Cor-de-ouro 
055. Cor-de-rosa 
056. Cor-firma 
057. Crioula 
058. Encerada 
059. Enxofrada 
060. Esbranquecimento 
061. Escura 
062. Escurinha 
063. Fogoio 
064. Galega 
065. Galegada 
066. Jambo 
067. Laranja 
068. Lilás 
069. Loira 
070. Loira-clara 
071. Loura 
072. Lourinha 
073. Malaia 
074. Marinheira 
075. Marrom 
076. Meio-amarela 
077. Meio-branca 
078. Meio-morena 
079. Meio-preta 
080. Melada 
081.  Mestiça 
082. Miscigenação 
083. Mista 
084. Morena 
085. Morena-bem-chegada 
086. Morena-bronzeada 
087. Morena-canelada 
088. Morena-castanha 
089. Morena-clara 
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090. Morena-cor-de-canela 
091. Morena-jambo      
092. Morenada  
093. Morena-escura 
094. Morena-fechada 
095. Morenão 
096. Morena-parda 
097. Morena-roxa 
098. Morena-ruiva 
099. Morena-trigueira  
100. Moreninha 
101. Mulata 
102. Mulatinha 
103. Negra 
104. Negrota 
105. Pálida 
106. Paraíba 
107. Parda 
108. Parda-clara 
109. Parda-morena 
110. Parda-preta 
111. Polaca 
112. Pouco-clara 
113. Pouco-morena 
114. Pretinha  
115. Puxa-para-branca 
116. Quase-negra 
117. Queimada 
118. Queimada-de-praia 
119. Queimada-de-sol 
120. Regular 
121. Retinta 
122. Rosa 
123. Rosada 
124. Rosa-queimada 
125. Roxa   
126. Ruiva    
127. Russo 
128. Sapecada 
129. Sarará 
130. Saraúba 
131. Tostada 
132. Trigo 
133. Trigueira  
134. Turva 
135. Verde  
136. Vermelha 

[Sobre a classificação de ‘pardo’] “Esse termo é um eufemismo, usado para amenizar 
a palavra ‘negro’, que ainda é carregada de muita negatividade. O país do jeitinho 
criou o termo ‘pardo’ para que as pessoas não se sintam negras.” (Martvus Chagas, 
secretário de Combate à Discriminação Racial do Partido dos Trabalhadores; OESP 16/02/03) 

“A lei é uma tremenda confusão. Antes de estabelecer cotas para esta ou aquela 
raça, que tal se a gente trocasse o termo ‘pardo’ por ‘mestiço?” (colunista Barbara Gancia; 
FSP 16/03/03) 

 

O NEGRO NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
 

Censo Étnico-Racial da USP (2001) 
O número de matriculados na Universidade de São Paulo no primeiro semestre de 2001 
foi de 38.930 alunos e o número de questionários respondidos foi de 13.925, o que 
corresponde a 37%. 
 



 50 

Cor Percentuais  

Branca 76,9  

Parda 7,0  

Preta 1,2   

Amarela 12,8   

Indígena 0,4   

Não respondeu 1,7   

Total 100,0   

Fonte: Pesquisa amostral do I Censo Étnico-Racial da USP, 2001.  
 
A pesquisa formulou então a pergunta (“qual é a sua cor?”) de forma aberta, 
deixando aos estudantes a possibilidade de escolher sua própria cor. Dessa forma, 
constatou-se que o número de negros, ou seja, daqueles que se designam como 
“negros”, “pretos” ou “pardos”, diminuiu para 4,5%, embora tenha crescido o 
percentual dos que declararam algum tipo de descendência mestiça (9,1%). Segundo 
essa medida, portanto, 13,5% dos estudantes da USP não seriam nem “brancos”, nem 
“amarelos”, nem “indígenas”, mas seriam de algum tipo de descendência negra.  
É interessante observar também que a opção “negra” é largamente preferida pelos 
estudantes à designação “preta”, estando no mesmo patamar da forma de 
designação oficial dos mestiços (“parda”).  
 
Declaração espontânea de cor 

Cor Nºs 
absolutos

Percentuais

variações de amarela 46 0,3%

Amarela 1099 8,1%

Branca 10023 73,6%

variações de branca 130 1,0%

Morena e variações  868 6,4%

Negra e variações 342 2,5%

Parda e variações 394 2,9%

Preta 27 0,2%

Mulata e variações 75 0,6%

Mestiça e variações 62 0,5%

Outras 556 4,1%

Total 13622 100,0%

Fonte: I Censo Étnico-Racial da USP, 2001. 
 
Resultados por áreas de conhecimento  
O menor número relativo de alunos negros na USP encontra-se na área de Biológicas 
(6,2%), enquanto o maior está nas Humanas (9,6%). 
 
Distribuição dos alunos de graduação, por áreas de conhecimento,  
segundo a cor (pergunta fechada) USP – 2001 

Cor 
Áreas Total 

Biológicas  Humanas  Exatas  

Branca 77,60% 78,30% 73,70% 76,90% 
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Parda 5,90% 7,80% 6,20% 7,00% 

Preto 0,30% 1,80% 1,00% 1,20% 

Amarela 13,60% 10,10% 17,20% 12,80% 

Indígena 0,60% 0,40% 0,50% 0,40% 

Não respondeu 2,00% 1,60% 1,40% 1,70% 

Total   100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Pesquisa amostral do I Censo Étnico-Racial da USP, 2001. 

 

UFBA revela perfil racial do ensino superior (reportagem FSP 22/02/03) 

Uma pesquisa coordenada pela UFBA (Universidade Federal da Bahia) revelou que os 
negros matriculados em cinco estabelecimentos públicos de ensino superior 
freqüentam os cursos “menos valorizados”. Coordenada pela professora Delcele 
Mascarenhas Queiróz, a pesquisa contabilizou como negros todos os que se 
declararam pretos ou pardos.  

No total, responderam a um questionário 12.278 estudantes universitários que 
ingressaram na UFBA, na UnB (Universidade de Brasília), na UFPR (Universidade Federal 
do Paraná), na UFMA (Universidade Federal do Maranhão) e na UFRJ (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro). 

Segundo a pesquisa, os Estados que mais têm negros matriculados são o Maranhão 
(42,8%) e a Bahia (42,6%). “Os índices podem parecer altos, mas estão muito aquém 
da representatividade dos negros nas populações dos dois Estados”, disse Delcele 
Queiróz.  

A diferença é ainda maior quando são analisados três dos cursos considerados mais 
valorizados pela sociedade – medicina, direito e engenharia civil. Na UFRJ, apenas 
0,6% dos alunos que ingressaram em medicina há três anos eram negros. Na Bahia, 
Estado que registra a maior concentração de negros, o índice cai para 1,9%, em 1998. 
No curso de direito, o percentual de negros pouco se altera. Na UFRJ, o percentual 
matriculado foi de 1,6. Na UFBA, 4,4%. 

Entre os cursos “menos valorizados”, os negros se destacam. Na UFBA, 77,4% dos 
matriculados em química industrial eram negros. Em biblioteconomia, 62,1%. 

“O resultado da pesquisa revela que o negro enfrenta muitas barreiras para conquistar 
postos socialmente mais elevados”, disse Queiróz. Defensora do sistema de cotas, a 
professora disse que as liminares conseguidas por estudantes da UFRJ revelam que os 
negros ainda precisam lutar para conquistar os seus direitos. “Os alunos que 
recorreram à Justiça alegaram o direito de igualdade para ingressar na faculdade. Só 
que a igualdade formal só existe no imaginário das pessoas.” 

O trabalho divulgado pela UFBa também revela a diferença de renda entre as raças. 
Na UFRJ, UFMA e UFBA, os estudantes brancos apresentaram renda familiar de 10 a 20 
salários mínimos – e os negros, de 6 a 10. Na UnB, a renda dos brancos era mais de 40 
salários mínimos – a dos negros, entre 10 e 20. Na UFPR, a renda dos dois grupos era a 
mesma, de 6 a 10 salários mínimos. 

 

Distribuição dos estudantes segundo a cor – UFRJ, UFPR, UFMA, UnB, UFBA  e USP (2001) 

 UFRJ  UFPR  UFMA  UFBA  UnB  USP 

Branca  76,8 86,5 47 50,8 63,7 78,2 

Negra 20,3 8,6 42,8 42,6 32,3 8,3 
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Amarela  1,6 4,1 5,9 3 2,9 13,0 

Indígena  1,3 0,8 4,3 3,6 1,1 0,5 

Total  100 100 100 100 100 100,0 

% de negros no 
Estado 44,63 20,27 73,36 74,95 47,98 27,4 

Déficit  24,33 11,67 30,56 33,55 15,68 18,94 

Fonte: Pesquisa Direta. Programa A Cor da Bahia /UFBA, I Censo Étnico-Racial da USP e 
IBGE - Tabulações Avançados, Censo de 2000. 

 

A tabela acima mostra que o percentual de negros na USP é o menor entre 
as universidades analisadas. Porém, em termos relativos, isto é, levando-se 
em conta o tamanho da população negra em cada Estado, o déficit de 
alunos negros na USP é menor que o das universidades federais da Bahia, 
do Maranhão e do Rio de Janeiro. 

Nos cursos de medicina, direito e arquitetura da UFBA (Universidade Federal da Bahia), 
a participação dos que se declaram negros é de 3%; pardos, 25%; brancos, 68%; e 
índios, 2%. (reportagem A Tarde/BA 23/02/03) 
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(publicados nos principais jornais e revistas do Brasil  
e em listas de discussão do movimento negro) 

 

 

 

 

“A voz de Elza Soares fere o conforto dos conformados:  
‘a carne mais barata do mercado é a carne negra’ 

canta em seu último disco. Agudo e grave, o racismo, 
desde que entrou no debate nacional, incomoda como 
um espinho na carne.” (colunista Miriam Leitão; GLO 22/12/02) 

 

 

 

Coordenação:  Nilza Iraci (Geledés) 

Jacira Melo (Instituto Patrícia Galvão) 

Pesquisa e edição: Marisa Sanematsu (Instituto Patrícia Galvão) 

 

Principais fontes: edições de 2003 dos jornais Correio Braziliense (CB), Folha de S.Paulo 
(FSP), Jornal do Brasil (JB), O Estado de S.Paulo (OESP) e O Globo (GLO); e das revistas 
Época, Veja e IstoÉ. 
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ARGUMENTOS CONTRÁRIOS E FAVORÁVEIS  
AO SISTEMA DE COTAS NO VESTIBULAR 
 

1. POR QUE AS COTAS SÃO NECESSÁRIAS? 
 

“A desigualdade é tanto produto da fase preparatória da educação formal como da 
fase que lhe dá seqüência no mercado de trabalho. A universalização do ensino não 
se dará enquanto as diferenças sociais e raciais não forem enfrentadas. É nesse 
contexto que a reserva de vagas para os alunos oriundos das escolas públicas e de 
raça se justifica plenamente.” (deputado estadual Jorge Picciani/PMDB-RJ, presidente da Alerj; JB 
19/03/03) 

“A questão racial só se resolve quando se consegue incluir nas elites científicas, sociais 
e políticas pessoas que possam representar a visão do excluído. Exemplo: quando 
Heraldo Pereira, da Globo, foi apresentar o Jornal Nacional, não havia ponto 
eletrônico (aparelho que se usa no ouvido para comunicação entre a produção e o 
apresentador) para a pele dele. Só tem para pele ‘normal’, ou seja, a branca. Há 
quanto tempo se ouve: use o curativo tal porque ele é cor-da-pele. Cor da pele de 
quem? Essa mescla de situações consolida dentro das pessoas um nó. O que pode 
começar a desmanchá-lo é o sistema de cotas. Precisamos de jornalistas, médicos e 
diretores de banco negros.” (Mario Sergio Cortella, educador e professor da PUC-SP; entrevista em 
IstoÉ 05/03/03) 

“É preciso que se criem condições para o pleno cumprimento do inciso IV do artigo 3º 
da Constituição brasileira: ‘Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação’. E a reserva de 
cotas na universidade aparece como uma política pública compensatória de caráter 
afirmativo para eliminar o estigma social da origem da população negra e acelerar 
seu acesso a todos os quadros da hierarquia social de forma eqüitativa e 
proporcional. Dificuldades operacionais devem aparecer durante a implantação do 
sistema, mas elas são próprias de iniciativas que propõem mudanças efetivas na 
sociedade.” (Carlos Vogt é vice-presidente da SBPC e presidente da Fapesp; foi reitor da Unicamp; artigo 
em FSP 07/03/03) 

 

Uma questão de justiça social  
Contra 
“Ninguém duvida que a intenção de combater os efeitos do racismo é louvável. Mas 
enganam-se os que crêem que a manipulação do sistema educacional é suficiente 
para corrigir desigualdades sociais arraigadas.” (editorial Folha de S.Paulo; FSP 21/02/03) 

“As reações ao último vestibular da Uerj (...) mostraram que os programas de ação 
afirmativa que deveriam corrigir desigualdades raciais vêm para dividir mais do que 
integrar. (...) Não é racismo nem um arraigado apego a ‘privilégios’ o que está por trás 
destes protestos, como sugerem alguns analistas. Essas reações seriam mais bem 
compreendidas se atentássemos para o fato de que programas dessa natureza não 
refletem uma demanda expressiva da sociedade brasileira, diferente do que 
aconteceu nos Estados Unidos, de onde se copiou tal política. As affirmative action 
policies começaram a ser implementadas pelo governo norte-americano nos anos 60, 
a partir da forte pressão do movimento pelos direitos civis. No Brasil, entretanto, essas 
políticas vêm sendo formuladas como benesse do Estado, desacompanhadas de uma 
reflexão sobre a sua aplicabilidade num país onde nunca houve segregação 
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institucionalizada nem um movimento negro forte, e cujo povo é, na sua grande 
maioria, mestiço.” (Leone Campos de Souza, socióloga; artigo em JB 06/04/03)  

A favor 
“A superação do racismo requer políticas públicas e ações afirmativas 
concretas.” (Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República; OESP 22/03/03) 

“Na essência, não deveríamos esquecer o fato de a população afrodescendente 
constituir o grupo de menor acesso aos benefícios sociais na sociedade brasileira, não 
há como negar o caráter democratizador dessa política. Por outro lado, não 
deveríamos esquecer o fato de os afrodescendentes pagarem impostos como todos 
os demais cidadãos e constituir uma falta grave o fato de não ter garantido o direito 
de usufruir desses serviços de educação pública.” (Wania Sant’Anna, professora, membro do 
Conselho Nacional de Combate à Discriminação e do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher; artigo em 
http://www2.uerj.br/~labore/cotas_wania.htm) 

“O Brasil das ruas é, em grande parte, negro ou pardo. O Brasil das universidades é 
quase que integralmente branco. É um dos resultados mais visíveis – e vergonhosos – 
do apartheid social que ainda vitima os descendentes de escravos africanos. Para 
tentar reverter esse quadro de injustiça, foi estabelecido recentemente em algumas 
universidades do país o regime de cotas.” (reportagem Veja 26/02/03) 

“Compactuar de tamanha injustiça é optar pelo racismo e quem não a enfrenta, é 
cúmplice. É improvável um país chegar a um futuro grandioso quando metade do 
povo está acuado pelo racismo. Superar o racismo é uma questão estratégica para o 
Brasil, logo não pode ser apenas um assunto dos negros, o que indica que órgãos de 
governo e políticas públicas para combate ao racismo não podem ser minimalistas e 
nem reedições de guetos.” (colunista Fátima Oliveira, médica e secretária executiva da Rede 
Feminista de Saúde; O Tempo/BH 19/03/03) 

“A sociedade brasileira, por suas características, costuma acumular direitos e 
exclusões. Em outras palavras, para usar um exemplo de fácil compreensão: até 1988, 
com a promulgação da ‘Constituição Cidadã’, o analfabeto não podia votar. Ora, 
isso significava que quem não tivesse tido o direito à educação igualmente não tinha 
o direito à participação política. É o que podemos chamar de ‘exclusão cumulativa’. 
Há inúmeros casos semelhantes. Desnecessário listá-los. O sistema de cotas do 
processo seletivo da Uerj prevê duas cotas: uma de 40% para negros; outra, de 50%, 
para oriundos de escolas públicas. A intenção é clara: se há exclusões e excluídos, se 
há desigualdades sociais e raciais, cabe ao Estado minorá-las. Neste caso, o sistema 
de cotas é apenas uma forma de evitar a ‘exclusão cumulativa’.” (Victor Gentilli, jornalista; 
artigo no site Observatório da Imprensa em 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/da260220031.htm) 

“As políticas sociais visam corrigir os desequilíbrios no processo de acumulação e a 
promover a justiça social. As políticas sociais podem ser preventivas, redistributivas e 
compensatórias, sendo as Ações Afirmativas e as Cotas denominações das medidas 
que visam garantir e promover os direitos de igualdade de oportunidades combinado 
ao reconhecimento de um tratamento desigual para os desiguais.” (José Ricardo 
d’Almeida, sociólogo; artigo no site do Observatório da Imprensa em 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/cadernos/cid190320031.htm) 

“As elites brasileiras devem deixar de receber só pra si mesmas e compartilhar com os 
demais cidadãos as riquezas da nação que os negros e carentes ajudaram – e 
continuam a ajudar – a construir.” (Roberto de Carvalho, publicitário e ativista social; artigo no site 
do Observatório da Imprensa em http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/da020420033.htm)  

“No marasmo político brasileiro, a discussão das cotas para negros é o único assunto 
que irá mexer de forma mais profunda com os índices sociais. É necessário criar 
políticas de inclusão sócio-econômica para que a população afro-brasileira não fique 
à mercê desse festival de benefícios governamentais e de programas sociais que são, 
na verdade, anestésicos para a miséria brasileira.” (leitor Marco Antonio dos Santos, presidente 
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do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Bebedouro, 
Bebedouro/SP; FSP 27/02/03) 

“No Brasil, ser negro é uma condição que em grande proporção determina a 
pobreza. (...) Numa fila de emprego, o branco pobre ainda fica em 
vantagem sobre o negro pobre. É por isso que a variável raça é legítima 
para definir políticas públicas na nossa sociedade.” (Edna Roland, presidente da Fala 
Preta! Organização de Mulheres Negras; OESP 16/02/03) 

“Sou negro. Minha avó foi empregada doméstica durante toda a sua vida, servindo à 
mesa para os brancos. Ela sabe o que é ser mulher, negra e pobre no Brasil. Lembro-
me das dificuldades que passei por conta do racismo até chegar à universidade. Por 
isso, sou a favor da manutenção das cotas para negros nas universidades. Entendo 
que não resolvem a questão. Mas acho importante qualquer instrumento de inclusão. 
Isso permitirá que se inicie a correção de séculos de injustiça.” (leitor Marcelo Martins, 
Brasília/DF; Época 10/03/03) 

“Fico triste ao constatar que há verdadeiramente inúmeros racistas que não querem 
ver a ascensão do negro. Se pegarmos a Constituição com a mão direita e a pesquisa 
do IPEA com a mãos esquerda, veremos que este é um país racistas, pois permite que 
apenas 2% dos negros cheguem às universidades, que na maioria das vezes é 
particular.” (deputado federal Reginaldo Germano/PFL-BA, pastor negro da Igreja Universal do Reino de 
Deus; foi o relator do projeto de lei que institui o Estatuto da Igualdade Racial; JB 31/03/03) 

“Ninguém está disposto a ceder espaço para os outros, quanto mais para a maioria. 
Mas é preciso que algumas pessoas percam para que a sociedade ganhe. Daqui a 
seis anos vamos ter negros engenheiros, médicos e advogados, não apenas 
seguranças. E a sociedade vai se tornar mais homogênea.” (Igor Anatoli, 20 anos, negro; 
aprovado pelo critério de cotas para o curso de Direito da UERJ; OESP 16/02/03) 

 

Uma medida emergencial 
A favor 
“Embora o sistema não seja suficiente, é uma medida necessária, porque enseja a 
formação de grupos afrodescendentes dentro da sociedade.” (Mario Sergio Cortella, 
educador e professor da PUC-SP; entrevista em IstoÉ 05/03/03) 

“É uma medida emergencial, não sendo suficiente para a superação das 
desigualdades, mas pode ser considerada como uma importante estratégia, quando 
praticada com cuidados para a real garantia do seu papel. (...) Sabemos que ações 
de médio e longo prazo precisam ser executadas para fundamentar a luta contra as 
desigualdades, contudo não podemos deixar de lado propostas responsáveis e 
eficientes de curto prazo que sejam capazes de promover benefícios e livrar das 
injustiças os cidadãos de hoje.” (psicólogas Ana Lúcia Novais Carvalho e Cristina dos Santos de 
Oliveira, pós-graduandas da UERJ; artigo em http://www2.uerj.br/~labore/cotas_ana_lucia.htm) 

“Comparo as cotas ao tratamento de quimioterapia contra o câncer: tem 
efeitos colaterais mas é necessária.” (Ronaldo Sales, doutorando em Sociologia/UFPE e 
conselheiro gestor da ONG Djumbay; Diário de Pernambuco 16/02/03) 

“A respeito do texto de Luiz Garcia ‘A cota do bisneto’ [artigo GLO], antes 
de a questão das cotas raciais virem à tona e serem implantadas em 
algumas universidades, não havia escolha para Sofia: seus filhos estavam 
fadados a não ingressar nas universidades. As exceções, poucas se 
comparadas com os 44% da população brasileira declaradamente 
afrodescendentes, confirmam a regra. Corrigir um crime secular é 
necessário, mas não é fácil, diz corretamente o articulista. A pedra de 
toque, o investimento nos níveis básicos do ensino público, e mais uma vez 
o articulista tem razão, é medida de longo prazo. Até lá, dona Sofia, dona 
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Maria e os afrodescendentes não podem continuar esperando, como fazem 
há 200 anos.” (leitora Maria Fernanda Paiva, Rio de Janeiro/RJ; GLO 18/02/03) 

“Não se pode condenar as opiniões contrárias ao sistema de cotas. O 
problema é que, fora o sistema de cotas, não há outra solução de minimizar 
o problema. Nos EUA - um país onde os atuais problemas dos 
afrodescendentes são bem menores do que aqui - teve esse mesmo debate 
há 30 anos e os resultados, claríssimos, começaram a ser colhidos 
sobretudo na última década.” (leitor Pedro Mota Almeida Lima, Rio de Janeiro/RJ; GLO 
20/02/03) 

“Em paralelo a medidas estruturais, cujos resultados aparecem no longo prazo, como 
a melhoria da qualidade e a ampliação do acesso à educação fundamental e 
média, a Lei de Cotas é mais que legítima e deve ser vista como estratégia 
emergencial para acelerar o processo; e deve ser substituída quando resultados mais 
permanentes de políticas estruturais permitirem uma distribuição eqüitativa, e portanto 
justa, das oportunidades que o conhecimento oferece. É legítima porque mostra o 
lado mais espetacular, mais forte e mais aparente da desigualdade social produzida 
no país.” (Carlos Vogt, vice-presidente da SBPC e presidente da Fapesp; foi reitor da Unicamp; artigo em 
FSP 07/03/03) 

“Para mim, as cotas são como as medidas amargas que é preciso tomar no 
campo da economia: são necessárias num momento de transição.” (Martvus 
Chagas, secretário de Combate à Discriminação Racial do Partido dos Trabalhadores; OESP 16/02/03) 

“O que muitos não entendem é que as cotas têm um fim em si mesmas. Enquanto a 
massacrante desigualdade entre aqueles que têm a pele branca e negra não for 
resolvida, o sistema é válido e incontestável.” (leitor Alexandre A. Magalhães, Rio de Janeiro/RJ; 
GLO 19/02/03) 

“As cotas são o início de uma luta bem maior e mais ampla e é óbvio que não 
resolvem o problema de um país que teve como motor da economia a escravidão. 
(...) Ser favorável às cotas significa, inclusive, ter disposição para debater com brancos 
e negros a importância de uma medida que, convenhamos, é reformista na essência, 
mas que, diante de tão rigoroso e intenso processo de exclusão, torna-se necessária.” 
(Gislene Bosnich, jornalista e socióloga; artigo no site Novae em http://www.novae.inf.br/gislene/cotas.htm) 

“A Uerj, de forma pioneira, procura a eqüidade e enfrenta o ‘princípio de 
proporcionalidade’ existente, que permite que para as faculdades públicas vá um 
excesso de alunos ricos, adestrados em cursinhos caros, que poderiam pagar uma 
faculdade particular, enquanto um excesso de estudantes capazes, menos 
favorecidos, é excluído. As cotas devem ser associadas a outras ações afirmativas que 
melhorem o ensino público e os processos de ingresso nas universidades, de forma que 
daqui a 10 anos não necessitemos mais de cotas para que seja feita justiça social.” 
(leitor Guilherme Alvarenga, Rio de Janeiro/RJ; JB 30/03/03)  

 

Uma questão de indenização/reparação 

“Do século 16 até 1830, mais de 5 milhões de escravos africanos chegaram ao Brasil. 
Hoje, dos 180 milhões de brasileiros, 45% carregam em seu sangue a herança genética 
dos negros africanos.” (reportagem revista Criativa abril 2003) 

“O MPR (Movimento pelas Reparações) (...) exige o pagamento de US$ 102 mil para 
cada um dos 60 milhões de brasileiros que descendem diretamente dos 4 milhões de 
africanos trazidos como escravos para construir a riqueza material do Brasil. Um projeto 
de lei, desde 1995, tramita na Câmara propondo essa indenização e a aplicação de 
políticas compensatórias, nas mais variadas áreas -saúde, trabalho, escola e acesso à 
terra e aos meios de comunicação.” (Fernando Conceição, jornalista e professor da Faculdade de 
Comunicação da UFBA; FSP 02/12/02) 
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“Temos que considerar é que o tráfico transatlântico, que vivemos no Brasil, é 
considerado hoje pela comunidade internacional como crime de lesa humanidade. A 
humanidade foi lesada na hora em que o continente negro foi pilhado. As pessoas 
foram seqüestradas de suas famílias, de suas terras, de sua cultura e foram trazidas à 
força para o Brasil como escravos, trabalhando aqui em condições sub humanas. Há 
um débito com os negros que foram trazidos da África, com os afrodescendentes 
brasileiros que precisa ser reparado. E a responsabilidade desse crime é do governo 
brasileiro e também do de Portugal, Inglaterra, Espanha, dos países que participaram 
ou se omitiram quanto ao tráfico transatlântico.” (Vera Baroni; entrevista ao site da Adufepe em 
http://www.adufepe.com.br/artigos/cotas-entrevista-vera-baroni.htm) 

“Sou autor de ação na OEA, em que processo o Brasil pelo crime de escravidão, e 
nela proponho a criação de uma força-tarefa educacional, pela qual universidades 
públicas país afora instalem núcleos de otimização educacional, como forma de 
corrigir as desigualdades acumuladas ao longo dos 350 anos em que escravos 
africanos ficaram sem direitos, só com obrigações. Hoje, seus descendentes merecem, 
no mínimo, uma compensação pelo que lhe foi negado.” (Roberto de Carvalho, publicitário 
e ativista social; artigo no site do Observatório da Imprensa em 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/da020420033.htm)  

Contra 
“O país deve aos negros alguns séculos de escravidão. Mas, quanto ao ensino, esta 
dívida ultrapassa a cor da pele: atinge todos os brasileiros. À universidade cabe 
preocupar-se com o ensino e a produção de conhecimento e tecnologias capazes 
de promover o desenvolvimento econômico, social e humano do país. Mas não lhe 
cabe a culpa quanto à presença ou à ausência de alunos carentes e/ou negros.” 
(Carmem Gadelha e Edwaldo Cafezeiro, professores da UFRJ; artigo em 
http://www2.uerj.br/~labore/cotas_gadelhaecafezeiro.htm) 

“O argumento de que os pretos nascem diferentes porque trazem consigo as mazelas 
da escravidão é impossível. (...) Todos aqueles cujos antepassados viveram na miséria 
vão requerer o benefício.” (Celso Bastos, constitucionalista; OESP 16/02/03) 

“Seu discurso legitimador se organiza em torno da radicalização metafísica da noção 
de culpa coletiva. Segundo esse discurso, as cotas destinam-se a reparar as injustiças 
cometidas pelos brancos contra os negros através do instituto da escravidão. Assim, 
brancos e negros são definidos em bases raciais e os representantes atuais da 'raça 
branca' devem expiar a culpa de seus ancestrais de 'raça'. A noção de culpa coletiva 
serviu, no passado, para justificar a opressão imposta a sociedades derrotadas em 
guerra. Mas nem sequer os vencedores das guerras chegaram a sugerir que a 'culpa' 
dos derrotados pudesse se transferir para as gerações futuras. Por isso, a imposição de 
reparações sempre foi limitada a períodos curtos de tempo.” (colunista Demétrio Magnoli, 
doutor em geografia humana pela Universidade de São Paulo. Época 10/03/03) 

“A propósito da ‘culpa’ histórica da sociedade brasileira em relação aos 
descendentes dos africanos que foram escravos no Brasil - e este seria um dos 
principais argumentos a favor da ‘política compensatória’ das cotas -, é preciso 
indagar até que ponto os jovens vestibulandos de hoje devem sentir-se responsáveis 
por essa ‘dívida social’, especialmente se considerarmos que a maior parte deles 
descende de imigrantes (europeus, asiáticos e de todos os cantos do mundo) cujos 
ancestrais apenas substituíram o trabalho escravo em nosso país - jamais o 
exploraram.” (Mauro Chaves, jornalista e advogado; artigo em OESP 22/02/03) 

“A nossa história não se presta a legitimar políticas afirmativas nem cotas 
raciais. (Uma das justificativas é que trata-se igualmente de uma justa 
reparação histórica aos descendentes dos escravos.) (...) Os escravos, uma 
vez alforriados, ingressavam no mundo dos homens livres (...) e, logo 
quando podiam, compravam um ou dois ou mais escravos. (...) Havia 
regiões de Minas Gerias, ainda na primeira metade do século XVIII, onde 
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cerca de 1/4 dos proprietários eram libertos (possuíam 10% dos escravos 
da localidade). Havia locais da Bahia, em fins do século XVIII, onde negros 
e mulatos livres representavam entre 20% e a metade dos proprietários de 
escravos. Na primeira metade do século XIX, em áreas dominadas pela 
cultura do fumo, os ‘não brancos’ podiam corresponder a 1/3 dos donos de 
escravos. Em outras, dedicadas à plantação de cana, chegavam a quase 
metade.” (José Roberto Pinto de Góes, historiador da Faculdade de Formação de Professores da 
UERJ; http://www2.uerj.br/~labore/cotas_raciais.htm)  

A favor 
“Esta política é absolutamente correta em termos filosóficos e éticos. Eu não 
tenho dúvida disto. Afinal, este país tem uma enorme dívida devido à 
injustiça que foi a escravidão no Brasil”. (Márcio Thomaz Bastos, ministro da Justiça; The 
New York Times, 05/04/03) 

“O argumento mais conhecido para a criação de cotas é que os escravos 
foram libertados sem nenhuma indenização, e lançados numa situação de 
miséria e discriminação que até hoje afeta seus descendentes.” (reportagem 
Época 17/02/03) 

“Queremos apenas completar a abolição da escravidão. A criação de cotas é uma 
revolução cultural.” (Ivanir dos Santos, coordenador do Centro de Articulação de Populações 
Marginalizadas; OESP 14/03/03) 

“Cotas para negros incomodam aqueles que se sentem ameaçados com a 
possibilidade de um maior número de negros ter acesso ao conhecimento e à 
cidadania. O Brasil deve uma reparação político-social-cultural aos negros, pela forma 
como se deu sua chegada a este continente.” (leitora Lourdes H. da Rosa, Porto Alegre/RS; 
Época 24/02/03) 

No encontro “O Negro na Universidade: Direito à Inclusão”, o ministro da Cultura 
Gilberto Gil lembrou que vários países vêm adotando políticas compensatórias como 
forma de apressar o processo e diminuir o tempo para o pagamento da dívida social 
com determinados segmentos. “Todo tipo de preocupação no resgate desta dívida é 
legítima.” (reportagem OESP 19/03/03) 

“A política de cotas para negros não é equivoco e nem ato discriminatório, e sim 
ação de compensação. Quem tem a pele branca e nunca foi violentado ou violado 
nos seus direitos constitucionais, e discriminado, não entenderá a questão ‘do ser 
negro no Brasil’, não entenderá a questão do 14 de maio de 1888, quando 700 mil 
escravos negros foram colocados no olho da rua e no olho da rua continuam.” (leitores 
Martha de Britto e Darcy Barreto, São João de Meriti/RJ; JB 27/02/03) 

“Fiquei pasma ao tomar conhecimento do que Luiz Garcia [artigo no Globo] 
pensa da cota reservada aos negros e mestiços no acesso às faculdades, 
após 500 anos - e não 400 - de massacre. Massacrou-se física e 
psicologicamente o negro durante séculos, a sua auto-estima é nula. Sem 
acesso à cultura, como pretende o autor do artigo, a curto prazo, sanar tais 
barbaridades? Se por acaso ele tem uma solução melhor para reparar o 
dano causado a toda uma raça durante anos, apresente-a, pois eu não tinha 
nenhuma e acho sensacional a que foi posta em prática, saindo da 
costumeira preguiça de leis não aplicadas.” (leitora Reni Alves da Silva, Niterói/RJ; GLO 
18/02/03) 

“Uma das formas de se recuperar a dignidade dos 44 milhões de vítimas (da 
escravidão) é reconhecer os males que continuam sendo praticados contra seus 
descendentes. (...) Esse crime contra a humanidade permanece impune no Brasil e 
uma das formas de ressarcir a dívida é por meio das ações afirmativas, como as 
cotas.” (Edna Roland, presidente da Fala Preta! Organização de Mulheres Negras; OESP 16/02/03) 
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“A pátria tem uma dívida social com o negro. A economia do nosso país não seria o 
que é se não fosse o braço negro, escravo por 350 anos. Nós, os negros, viemos contra 
nossa vontade, viemos em porões miseráveis de navios, sem a menor possibilidade de 
pensar na família. Os imigrantes das outras etnias vieram em busca de construir uma 
pátria nova”. (deputado federal Alceu Collares/PDT-RS; JB 31/03/03) 

“É importante que se tenha a consciência de que é tão pouco o que se pode 
perder com reparações aos que nunca tiveram as mesmas vantagens que 
os riscos devem ser corridos.” (Toni Morrison, escritora negra norte-americana, prêmio Nobel 
de Literatura em 1993; entrevista em FSP 17/02/03) 
“A cota para ingresso universitário pode ser um instrumento de justiça racial e de 
dignidade nacional. Depois de quatro séculos de escravidão e um século sem terra 
para trabalhar, sem educação para os filhos, os negros brasileiros têm direito a uma 
política de discriminação afirmativa que recupere para alguns dos seus os direitos que 
lhes são negados.” (Cristovam Buarque, professor da UnB; O Liberal 19/09/01) 

 

Um direito para os que, de outra forma, jamais 
teriam a oportunidade 
Contra 
“[No Brasil] O acesso ao ensino superior se dá por meio do vestibular - que, 
por definição, concede a vaga com base num teste objetivo e independente 
da cor (o maior índice de negros entre todas as profissões no Brasil está 
entre os funcionários públicos, justamente porque ali a admissão é feita por 
concurso).” (reportagem Época 17/02/03) 

“Não é por egoísmo e falta de espírito de solidariedade que muitos estudantes 
reprovados no vestibular foram à Justiça cobrar seus direitos. Há uma questão 
elementar, de igualdade entre as pessoas e mesmo de oportunidades na educação – 
garantidas pela Constituição –, que não foi respondida pelas cotas.” (Paulo Moreira Leite, 
diretor de redação da revista Época, na seção Carta do editor; Época 24/02/03) 

“Na qualidade de ex-aluno da Uerj posso garantir que há cursos nos quais a 
proporção de negros é bastante expressiva: história, serviço social e pedagogia. Nos 
cursos de medicina e direito a proporção não é a mesma. Nestes últimos a média de 
notas necessária para aprovação é muito alta.” (leitor Wagner Reis, Rio de Janeiro/RJ; GLO 
05/03/03) 

“As bolsas, distribuídas desde o ensino fundamental aos que necessitam, 
poderão ser a solução para os desníveis. Pois elas são parte de um 
investimento amplo em qualidade: de ensino e de vida. (...) As cotas vêm, 
portanto, ocupar o lugar do que não se despendeu. Ou se desperdiçou 
cobrindo falências fraudulentas do setor bancário. Isto, sim, é prejuízo.” 
(Carmem Gadelha e Edwaldo Cafezeiro, professores da UFRJ; artigo em 
http://www2.uerj.br/~labore/cotas_gadelhaecafezeiro.htm) 

A favor 
“No curso de Medicina da UERJ, há uma cota de mais de 90% de vagas para ricos que 
podem pagar os cursinhos caros.” (Coordenação da Educafro em documento divulgado em 
02/05/03) 

“O peso das desigualdades sociais legadas pelo regime de escravidão permanece 
como um problema a ser solucionado no inconsciente do país. Ainda que geneticistas 
e antropólogos tenham provas irrefutáveis daquilo que, na prática, podemos 
facilmente concluir – por baixo da pele, seja parda, negra ou branca, somos todos 
iguais –, as oportunidades sociais ainda refletem uma desproporção exagerada em 
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relação à distribuição racial da população brasileira.” (Carlos Vogt, vice-presidente da SBPC e 
presidente da Fapesp; foi reitor da Unicamp; artigo em FSP 07/03/03) 

“As pessoas não entenderam ainda o verdadeiro sentido das cotas para 
negros nas universidades, que é o de igualar em oportunidades e direitos 
aqueles que sempre estiveram em desvantagem devido a um passado de 
escravidão. Desvantagens que ainda perduram quando os negros, por não 
terem condições financeiras que lhes proporcionem um estudo de 
qualidade, acabam ocupando cargos com remuneração indigna. O atual 
sistema de cotas pode não ser perfeito - provavelmente ainda precisa de 
ajustes - mas, com certeza, é o embrião de uma solução para uma causa 
bem maior.” (leitor Maurício Bueno Moreira de Oliveira, Rio de Janeiro/RJ; Glo 16/02/03) 

“As cotas devem compensar pelo passado, mas garantir oportunidades num presente 
em que a cor da pele faz diferença na hora de entrar na fila e procurar emprego.” 
(reportagem Época 17/02/03) 

“Sabe-se que a população negra sempre sofreu desvantagens em relação à 
de raça branca. E, apesar de hoje ela já ter conquistado direitos iguais, não 
se pode dizer o mesmo das oportunidades de ensino e de trabalho. 
Considerando o fato de a esmagadora maioria dos estudantes de escolas 
públicas serem negros e o fato de a baixa qualidade de ensino nessas 
escolas ser vergonhosa, nada mais justo que haver uma lei que garanta um 
espaço nas universidades para essa discriminada parcela da população. Sou 
um estudante branco que sempre estudou em colégio particular e concordo 
com essa lei que combate as desigualdades.” (leitor Eduardo Dalpasqual, 18 anos, 
Campo Grande/MS; FSP 24/02/03) 

“Estou com as cotas e não abro. Mas não nego que haja muita lógica nos argumentos 
em contrário. Ninguém é contra a igualdade, apenas raciocinam e fazem restrições 
lógicas às cotas. O problema está justamente nessa lógica. Que lógica é essa que só 
se exercita para negar oportunidades aos negros? A lógica real é esta: quanto mais 
preto és, mais pobre serás.” (leitor Alberto Costa, São Paulo/SP; OESP 27/02/03) 

“Tenho mais chance agora, por isso decidi retomar o velho sonho.” (Rodrigo 
Ribeiro Azevedo, vestibulando do curso de medicina da UERJ, que se declarou negro; ele sempre 
estudou em escolas públicas e tenta seu terceiro vestibular para medicina. Já tinha inclusive desistido e 
optado por enfermagem; Época 20/01/03) 

“Sou totalmente a favor das cotas, porque o sistema dá oportunidade a quem sempre 
foi excluído. O vencedor do Big Brother talvez não fique tão feliz quanto eu quando 
soube da minha aprovação.” (Juliana Alves de Oliveira, aprovada pelo sistema de cotas para o 
curso de psicologia da UERJ; reportagem Veja 26/02/03) 

“Em 1992, havia cerca de 170 mulheres prefeitas. Em 1996 (com a lei de cotas já em 
vigor) eram mais de 300. Se não tivesse a lei das cotas, os caciques dos partidos jamais 
teriam dado à mulher o direito de ser política. O paralelo é válido quando se fala dos 
negros na universidade.” (frei Davi Raimundo dos Santos, diretor-executivo da Educafro; OESP 
16/02/03)  

“Tem de ter vaga para os negros para pagar o que aconteceu lá atrás. O 
negro precisa das oportunidades que são dadas mais aos brancos. (...) O 
branco carente também tem de ter direito a entrar nas faculdades, mas não 
pelas cotas e sim por outras estratégias do governo. Os negros e índios são 
os que precisam mais.” (Lidiane Leme, 22 anos, branca, 3.º semestre de fisioterapia na 
Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo; de família pobre, estuda graças a uma bolsa; 
OESP 16/02/03) 

“Sem dúvida foi uma vitória. Eu sempre tive o sonho de advogar e não teria acesso ao 
ensino superior de qualidade se não existissem as cotas.” / “Sempre fomos 
discriminados. Agora é a primeira vez que o negro tem alguma vantagem. A 
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universidade sempre foi lugar exclusivo para a classe dominante, por isso a gritaria.” 
(Igor Anatoli, 20 anos, negro; aprovado pelo critério de cotas para o curso de Direito da UERJ; OESP 
16/02/03) 

“O mais importante é que [a política de cotas] cria espaços de promoção para os 
que são reiteradamente postergados o acesso às universidades públicas e têm tantas 
vezes de se contentar com péssimas universidades privadas, pagando muito caro por 
um ensino de qualidade muito ruim - como todas as avaliações demonstram.” (colunista 
Emir Sader, sociólogo; JB 23/02/03) 

“Acho que, com a Lei de Cotas, pelo menos uma vez os negros, tão discriminados, 
têm uma oportunidade de ingressar nas universidades e de lutar para que um dia, no 
futuro, a palavra racismo seja desconhecida por todos.” (leitor Marcos Higino, Vitória da 
Conquista/BA; FSP 24/02/03) 

“Por mais bem preparado que um aluno esteja, não dá para competir, porque a 
escola pública não dá embasamento suficiente.” (Ronaldo de Souza Pinto, 48 anos, que fez seu 
sétimo vestibular para medicina na UERJ; FSP 09/02/03) 

“As pessoas estavam acostumadas a ver negros nos cursos de pedagogia, 
letras e serviço social, que são mais fáceis de entrar. Encontrar um negro 
de terno e gravata numa universidade [em cursos considerados de elite, 
como medicina, economia, engenharia e direito], sem que ele esteja 
trabalhando como segurança, e, mais tarde, num tribunal, vai chocar a 
sociedade.” (Igor Anatoli, aprovado para o curso de Direito da UERJ pelo sistema de cotas; FSP 
09/02/03) 

“Aquele estudante do Rio de Janeiro, segundo a reportagem exibida na TV, teve, 
durante os seis últimos meses, 10 horas diárias de estudo. Que negro trabalhador, se é 
que não se trata de redundância, tem como criar condições para ter 10 horas diárias 
para estudar?” (Gislene Bosnich, jornalista e socióloga; artigo no site Novae em 
http://www.novae.inf.br/gislene/cotas.htm) 

 

2. A POLÍTICA DE COTAS PROMOVE OUTRA DISCRIMINAÇÃO ? 

 
Os discriminados, desta vez, são os não-negros 

A reitora da UERJ, Nilcéa Freire, calcula em 600 o número de brancos desclassificados 
por negros, em conseqüência da adoção do sistema de cotas no vestibular de janeiro 
que ofertou no total de 5 mil vagas. (reportagem OESP 19/03/03) 

“A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen) deu 
entrada em 20/03/03 no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma ação 
direta de inconstitucionalidade contra os dispositivos de legislações do Rio 
de Janeiro que instituíram o sistema de cotas nas universidades estaduais 
para negros e estudantes que freqüentaram escolas públicas. Na ação, a 
entidade argumenta que os candidatos que não se declararem negros ou 
pardos e não tiverem estudado em colégios públicos só poderão concorrer a 
30% das vagas.” (reportagem OESP 21/03/03) 

“A despeito do que alguns setores tentam nos fazer crer, a crítica elaborada pelo 
movimento negro sobre a precariedade em que vive os afrodescendentes e suas 
propostas de superação desse quadro não significa alimentar divisionismo ou 
estabelecer privilégios infundados. Ao contrário, as demandas do movimento negro 
qualificam tanto o debate sobre a pertinência de políticas públicas adequadas às 
necessidades da população quanto o sentido real das políticas de desenvolvimento 
para o país.” (Wania Sant’Anna, professora, membro do Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação e do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher; artigo em 
http://www2.uerj.br/~labore/cotas_wania.htm) 
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“Parodiando o poeta, andar se aprende andando. Os privilegiados de 
sempre não vão passar o seu bombom sem antes exercer o que em direito 
se chama ‘jus sperniandi’. É compreensível, portanto, que antes da vitória 
venha a choradeira.” (Fernando Conceição, jornalista e professor da Faculdade de Comunicação 
da UFBA; FSP 02/12/02) 

“No século 19 vimos o Estado brasileiro incentivar grupos étnicos europeus para 
embranquecer o país. Nesta empreitada, estes grupos receberam terras e subsídios do 
governo para se instalarem no país. Hoje estão aí, como parte do Brasil legal, sendo os 
distintos cidadãos. Os afrodescendentes querem os mesmos incentivos, para deixarem 
de ser o estereótipo da pobreza – na mídia, na história oficial, nos livros.” (Roberto de 
Carvalho, publicitário e ativista social; artigo no site do Observatório da Imprensa em 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/da020420033.htm)  

Contra 
“Só para entender: o filho de Pelé pode entrar para a Uerj pelo sistema de cotas, 
mesmo que o pai possa pagar seus estudos em qualquer universidade do mundo? Isto 
não é igualdade social por não beneficiar quem realmente precisa, ou seja, o pobre, 
seja ele branco, negro ou índio, e sim privilégio para uma raça. Em minha opinião isto 
chama-se racismo com os não-negros.” (leitor Victor de Oliveira, Rio de Janeiro/RJ; GLO 18/02/03) 

“Não deve ser esquecido que a administração deve dispensar igual tratamento aos 
que se encontrem em idêntica situação jurídica.” (juíza Márcia Santos Capanema de Souza, ao 
conceder liminar que obriga a UERJ a matricular candidato prejudicado pelo sistema de cotas; FSP 
21/02/03) 

“O artifício [das cotas] encerra ainda um dilema ético: se indivíduos carentes ou 
discriminados devem ser de algum modo protegidos, isso não é desculpa para criar 
novas formas de discriminação. Qual é culpa do estudante que, a despeito de suas 
qualificações para entrar na faculdade, dela foi excluído?” (editorial Folha de S.Paulo; FSP 
21/02/03) 

“As cotas para negros nas universidades não passam de uma forma de discriminação. 
Tenta-se acabar com a discriminação racial, mas, na verdade, ela somente acaba 
sendo transferida aos assim chamados brancos.” (leitor Francisco Mariano Neto, São Paulo/SP; 
FSP 09/03/03) 

“Os candidatos que não se autodeclaram negros ou pardos e que, de outro lado, não 
tenham estudado em escolas públicas municipais ou estaduais, só podem concorrer a 
30% das vagas disponíveis. Ou seja, o favorecimento de minorias acaba criando outro 
tipo de discriminação.” (editorial Jornal do Brasil; JB 23/03/03)  

“Basta uma análise superficial desse raciocínio [de aplicar as duas cotas] para 
concluir, em primeiro lugar, que os estudantes não-brancos são beneficiados duas 
vezes: por serem pobres e por serem não-brancos, numa espécie de ‘bipremiação’, 
digamos assim, que onera duplamente os estudantes não-negros (eles que devem 
arcar com essa espécie de ‘bitributação’, por serem ricos e não negros ou não-
pardos).” (colunista Marilene Felinto; site Caros Amigos em http://www.carosamigos.com.br) 

“A Lei nº 3.524/2000, sancionada em 2001 pelo governador do Rio de Janeiro, reservou 
50% das vagas em universidades estaduais para candidatos oriundos de escolas 
públicas, e o decreto nº 30.766/2002 reservou 40% para estudantes negros; na prática, 
destinaram entre 50% e 90% das vagas às duas categorias. Resta aos alunos das 
escolas particulares, aos brancos, asiáticos, índios, mamelucos, cafuzos, judeus, árabes 
e o que mais houver, disputar as restantes por ordem de classificação no vestibular; se 
todos fossem de cor negra nas escolas públicas, disputariam 50% das vagas e, no caso 
contrário, apenas 10%.” (José Carlos Azevedo, professor; JB 27/02/03) 

“O sistema de cotas para auto-proclamados negros é iníqua e inconstitucional, pura 
demagogia ignorante, e gerou um dos ''efeitos perversos'' da educação, cujas boas 
providências levam tempo a surtir efeito e as ruins têm conseqüência imediata.” (José 
Carlos Azevedo, professor; JB 27/02/03) 
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[A lei que estabeleceu o sistema de cotas para o preenchimento de vagas 
nas universidades estaduais] “viola os princípios da isonomia e da 
razoabilidade” (extraído de despacho da juíza Márcia Santos Capanema de Souza, da 5ª Vara de 
Fazenda Pública; OESP 22/02/03) 

Segundo o texto da ação impetrada pela Confenen (Confederação Nacional 
dos Estabelecimentos de Ensino ), a aplicação das cotas é uma “ofensa ao 
princípio da isonomia’, além de um desrespeito ao princípio constitucional 
da proporcionalidade. “Basta conferir os números resultantes da 
acumulação das cotas já previstas: do total das vagas para a Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), 70% são preenchidas pelo sistema de 
cotas.” (texto da ação da Confenen; OESP 21/03/03) 

“Essas normas são inconstitucionais, porque violam o princípio da 
igualdade, que proíbe a diferenciação dos cidadãos por raça, cor etc. (...) 
Além disso, é absolutamente inexeqüível determinar quem pertence à raça 
negra. A lei só vai resultar no arbítrio.” (Manoel Gonçalves Ferreira Filho, jurista; OESP 
16/02/03) 

“O governo federal pretende estipular cotas para negros e pardos para admissão em 
universidades e empregos. A grande pergunta é: por que essas cotas são necessárias? 
Qual a diferença entre o negro e o branco? Somos todos iguais. A discriminação é 
uma agressão à dignidade humana. Há de chegar o dia em que se colocará uma pá 
de cal nessa questão.” (leitor Max Basile, São Paulo/SP; OESP 22/02/03)  

“Como é que alguém [o secretário de Combate à Discriminação Racial do PT, Martvs 
Chagas] que supostamente luta pela igualdade racial pode defender uma proposta 
que, em si mesma, tem cunho racista (separar cotas para as pessoas que se 
consideram negras)? Tomar diferentes atitudes (sejam elas positivas, como o garantir 
vagas nas universidades; ou negativas, como o rejeitar candidatos a emprego) em 
função da cor da pessoa não é racismo? O Brasil é um país de cores que se misturam 
harmoniosamente. Problemas existem e precisam ser resolvidos, mas isso não justifica 
cometer novos erros.” (leitor Ítalo Romani de Oliveira, São Paulo/SP; OESP 22/02/03) 

“Ainda bem que o presidente Lula não está pensando em usar um sistema de cotas 
no programa Fome Zero. Assim não se corre o risco de algum especialista determinar, 
entre os miseráveis, quem está com mais fome para, aí, então, entregar os alimentos. É 
isso que se está fazendo no sistema de cotas na educação. Todos precisam de 
educação, assim como todos precisam de alimentação.” (leitor Mário Barilá Filho, São 
Paulo/SP; OESP 22/02/03) 

“Os alunos brancos estão reclamando com razão. As chances deviam ser iguais para 
todos” (Tainah Jacob Susini Ribeiro Tainah, vestibulanda do curso de desenho industrial da UERJ, aprovada 
pelo sistema de cota racial; Época 17/02/03). 

“Essa aberração das cotas raciais deveria ter sido extinta há muito tempo. O 
governo Lula deve, em seu impulso de promover a justiça social, atacar 
veementemente essa lei, procurando corrigir o grande equívoco que ela 
representa, pois, em pleno século 21, é inconcebível que algo dessa 
natureza esteja associado a qualquer governo democraticamente eleito.” 
(leitor Ricardo Alexandre Esteves Mendonça, São Paulo/SP; OESP 17/03/03) 

Dar preferência a um negro mal formado, em detrimento de um branco mais bem 
preparado, é mais do que racismo - é uma discriminação injusta e revoltante.” (Eduardo 
Diniz Junqueira, presidente da Abag-Ribeirão Preto e escritor; OESP 13/03/03) 

“Brancos, índios e asiáticos também comem, têm filhos e dificuldades na 
vida. A chamada discriminação positiva tem em seu enunciado a sua própria 
contradição. Discriminar implica separar. Discriminação é segregação. Como 
discriminar positivamente, passando o outro para trás, preterindo-o? Só é 
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lindo quando o discriminado não é você, branco ou preto.” (Eduardo Diniz 
Junqueira, presidente da Abag-Ribeirão Preto e escritor; OESP 13/03/03) 

“O privilégio (das cotas) não se justifica, pois, se o legislador quis beneficiar 
negros e pardos em virtude de condições econômicas, cometeu outro 
equívoco, pois, assim como há negros com elevado poder econômico, 
existem brancos, em grande quantidade, que vivem abaixo da linha da 
pobreza”. (deputado estadual Flavio Bolsonaro/PPB-RJ; OESP 22/02/03) 

“E há, entre os negros, alguns com condição financeira de pagar um bom 
cursinho e ocupar aquelas vagas. Por que não fazer cotas para nordestinos? 
São pessoas excluídas também. Essas leis não vão atingir o seu fim.” 
(deputado estadual Flavio Bolsonaro-PPB/RJ; OESP 08/03/03) 

“O que essa febre ‘cotista’ mais faz é oficializar a discriminação racial no País, ferir o 
bom senso e aviltar a própria imagem dos pertencentes a uma raça que tanto tem 
contribuído para a riqueza cultural do Brasil.” (editorial O Estado de S.Paulo; OESP 05/03/03) 

“Antes de tudo o sistema de cotas deveria ser inconstitucional, pelo fato de discriminar 
as pessoas pela cor. Só vem dar continuidade a um sistema educacional que está 
falido há muito tempo.” (leitora Marysol Bertolin Damasceno, Brasília/DF; Época 10/03/03) 

“No Brasil, a Ação Afirmativa está prestes a ganhar o estatuto de política de Estado. 
Uma lei em tramitação vai assegurar cotas para negros na administração pública, nas 
universidades, no marketing e em outros setores. O princípio implícito que sustenta a 
política de cotas é o da divisão da humanidade em raças. Sua dinâmica é a da 
negação da igualdade política dos cidadãos, que é o fundamento da república e da 
democracia.” (colunista Demétrio Magnoli, doutor em geografia humana pela Universidade de São 
Paulo; Época 10/03/03) 

“Sou fervorosamente contra o racismo, mas acho esse sistema de cotas injusto. Pune 
os descendentes dos brancos escravocratas por crimes cometidos por seus 
antepassados.” (leitora Renata Moreira, Brasília/DF; Época 17/03/03) 

“O senhor Giovanni Harvey, do Instituto Palmares de Direitos Humanos, ataca-me por 
ter apresentado projeto de lei contra as leis estaduais de cotas para negros, pardos e 
estudantes de escolas públicas. Lembro que a Constituição do Estado, em seu artigo 9, 
dispõe que ‘ninguém será discriminado, prejudicado ou privilegiado, em razão de 
etnia, raça, cor...’.” (leitor Flavio Bolsonaro, deputado estadual PPB-RJ, Rio de Janeiro/RJ; Época 
24/03/03) 

“Acho que isso não está resolvendo nada. Apenas dá um privilégio a algumas pessoas 
em detrimento do direito de outras. A lei vai contra a Constituição.” (Nino Donato Oliva, 
candidato reprovado ao curso de direito da UERJ; Veja 26/02/03) 

“Vários candidatos que não puderam se matricular na UERJ, apesar de terem obtido 
notas bem mais altas que os aprovados no sistema de cotas, já obtiveram liminares na 
Justiça para combater o que consideram violação da igualdade de direitos no 
vestibular de uma universidade pública. É preciso lembrar que o inciso I do art. 206 da 
Constituição garante que o ensino será ministrado no Brasil em ‘igualdade de 
condições para acesso e permanência na escola.” (editorial O Estado de S.Paulo, 31/03/03). 

“Toda lei que favorece pessoas de uma determinada cor são leis racistas, 
pois dão a idéia de que aquela pessoa é diferente de todo o resto só pela 
cor. A iniciativa mais correta seria diferenciar as pessoas por classes 
sociais: uma pessoa 'rica' tem condições de pagar uma faculdade paga, mas 
geralmente entra em uma pública. Isso porque desde cedo os ricos 
estudaram nos melhores colégios. As pessoas que freqüentam o ensino 
público não são inferiores a elas. Só não tiveram a formação adequada.” 
(leitor Daniel Augusto de Souza, 20 anos, São Paulo/SP; FSP 17/02/03) 
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“Se formos aceitar opiniões distorcidas como as que falam que o branco 
tem uma dívida secular para com a população negra, o que dizer da dívida 
que esses mesmos brancos têm com a população indígena, antes dona de 
todo este continente e hoje praticamente reduzida a pequenos 
grupamentos?” (leitor Décio Paul, Niterói/RJ; GLO 20/02/03) 

A favor 
“Pela primeira vez a população branca sentiu na pele os efeitos de uma discriminação 
racial. É certo que o sistema de cotas tem seus erros, mas e quanto aos erros 
cometidos ao longo dos 500 anos de nossa história? É revoltante estar fora da 
universidade. Será que não é revoltante ter servido como escravo e ser discriminado 
até os dias atuais?” (leitor Luís Alberto Morais da Conceição, Trondheim/Noruega; Época 10/03/03) 

“A antiga constituição fazia entender que: se era proibido discriminar, a partir daí, 
cada qual teria as mesmas oportunidades, só dependendo do esforço pessoal para 
vencer. O tempo mostrou que não era bem assim, não bastava proibir, era preciso 
agir. Então em 1988, com a nova Carta Política, algo importante aconteceu: o debate 
sobre igualdade de oportunidades e de tratamento ganhou visibilidade, porque 
houve um reconhecimento de que para além de proibir a discriminação era preciso 
implementar programas de discriminação positiva. Por exemplo, o artigo 7.º CF/88, 
incisos XX; XXXIV, entre outros.” (Neide Fonseca, advogada, é presidenta do INSPIR-Instituto Sindical 
Interamericano pela Igualdade Racial; artigo na edição de maio/2002 da revista Eparrei)  

“A resistência [à política de cotas] vem da própria constituição do Brasil. 
Parece natural que os brancos estejam nas universidades e os negros, fora. 
À medida que a política de cotas promove uma inversão no sentido dessa 
condução histórica, há uma reação negativa e até natural. Vale a lei da 
física. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço.A princípio, isso pode 
representar uma perda para a população branca, mas a conquista de 
cidadania para o povo negro é ganho para os negros e para os brancos.” 
(Matilde Ribeiro, secretária especial de políticas para a promoção da igualdade racial; entrevista ao site 
IbaseNet http://www.ibase.org.br/ 07/04/03) 

“Para a mestre em Direito Constitucional pela PUC e coordenadora do curso 
de Direito das Faculdades Jorge Amado, Paloma Santana Modesto, as cotas 
são políticas compensatórias ou ações afirmativas que visam a eficácia 
social do Art. 3º, incisos I e III da Constituição, que prevêem a construção 
de uma sociedade livre, justa e solidária e a erradicação da pobreza e da 
marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais como 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. ‘O sistema 
escravista brasileiro foi muito duradouro e repercutiu profundamente na 
caracterização social do Brasil. Basta ter em mente que em um estado 
como a Bahia, mais de 50% dos alunos do Ensino Superior são brancos, o 
que demonstra claramente um quadro de desigualdade racial que precisa 
ser atacado pelos Poderes Públicos, sob pena de frustrarem as justas 
expectativas de negros brasileiros na realização concreta de direitos 
formalmente previstos na Constituição’, disse Paloma” (reportagem de A Tarde/BA 
03/04/03) 

“O mais terrível é a interpretação literal da Constituição, quando a nossa tradição 
jurídica sempre prefere ir atrás de compreender a intenção e as motivações do 
legislador. Aqueles que preferem evitar ostentar seu preconceito exibem a 
Constituição que, no seu artigo 5º, afirma que ‘todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza’. E reforçam o argumento com o parágrafo IV do 
artigo 3º, que diz ‘constituir objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil 
(...) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação’. Para esses, o sistema de cotas seria uma 
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forma de discriminação racial, contra os brancos. Ao brandir o parágrafo IV do artigo 
3º, que trata do que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil, esquecem dos três primeiros, a saber: I – construir uma sociedade livre, justa e 
solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. O debate continua, 
claro. Mas ambos os lados podem brandir a Constituição.” (Victor Gentilli, jornalista; artigo no 
site Observatório da Imprensa em http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/da260220031.htm) 

“Em princípio a política de cotas universitárias para estudantes afrodescendentes não 
acarreta qualquer grande volume de distribuição ou de realocação de recursos, já 
que está operando com recursos (vagas) existentes. As resistências a sua 
implementação provêm, sobretudo, dos setores sociais médios afetados em seus 
privilégios, já que acarreta o aumento da competitividade entre este grupo de 
estudantes então beneficiados pela ausência de um critério mais democrático para a 
distribuição das vagas.” (José Ricardo d’Almeida, sociólogo; artigo no site do Observatório da 
Imprensa em http://www.observatoriodaimprensa.com.br/cadernos/cid190320031.htm) 

“Diante deste tipo de resistência e da ‘estabilidade’ das desigualdades raciais entre 
negros e brancos é que se pode presumir que um certo caráter impositivo das cotas 
(como de resto das políticas sociais) se faz necessário, e que foi reclamado até por 
parte do próprio movimento negro, caso contrário, estariam sujeitas a uma série de 
medidas e artifícios protelatórios. Se optasse de outro modo pelo democratismo toda 
uma série de contestações, impasses e ambigüidades viria à tona através dos 
infindáveis debates, audiências, conferências etc., impedindo a sua implementação.” 
(José Ricardo d’Almeida, sociólogo; artigo no site do Observatório da Imprensa em 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/cadernos/cid190320031.htm) 

“O princípio das ações afirmativas é justamente a igualdade. Só que 
igualdade não significa tratar de forma igual os desiguais. A injustiça com o 
povo negro na história do Brasil é óbvia. A reserva de vagas trata de forma 
desigual os desiguais para tentar reparar essas injustiças.” (Renato Ferreira, 
advogado da Educafro; FSP 12/02/03) 

“Precisamente a fim de colocar indivíduos desiguais por nascimento nas mesmas 
condições de partida, pode ser necessário favorecer os mais pobres e desfavorecer os 
mais ricos, isto é, introduzir artificialmente, ou imperativamente, discriminações que de 
outro modo não existiriam... Desse modo, uma desigualdade torna-se instrumento de 
igualdade pelo simples motivo de que corrige uma desigualdade anterior: a nova 
igualdade é o resultado da equiparação de duas desigualdades.” (Norberto Bobbio, 
pensador italiano, citado por Fernando Rossetti em artigo no site Aprendiz, 01/04/03) 

“Não podemos esquecer que no país a pobreza tem cor. Ela é negra. E se sobrepõe à 
cor um predomínio regional, que é nordestino. Sem enfrentar a pobreza da população 
afrodescendente não alcançaríamos resultados. Só com políticas universais é muito 
difícil reduzir desigualdades.” (Ricardo Henriques, economista e secretário-executivo do Ministério da 
Assistência e Promoção Social, segundo o qual existe no país um consenso de que a “desigualdade é 
natural”; entrevista em FSP 27/01/03) 

“Se houver ações na Justiça, ficará provado que estamos num país racista. 
(...) Não podemos continuar tratando os desiguais de maneira igual.” 
(deputado federal Reginaldo Germano/PFL-BA, autor do substitutivo que juntou projetos de lei do 
senador José Sarney (PFL-AP) e do então deputado Paulo Paim (PT-RS); OESP 16/02/03)  

“Não há por que questionar juridicamente o sistema de cotas para os 
negros porque nossa Constituição já fala em discriminação positiva.” (senador 
José Sarney/PFL-AP; OESP 16/02/03) 

“Até agora, o debate [sobre cotas] carrega alguns constrangimentos inúteis. Um é a 
demonstração de que estudantes não-negros deixam de entrar na faculdade porque 
os negros, com notas menores, são beneficiados pelas cota. Apresenta-se como 
anomalia a própria idéia. É exatamente isso que se pretende.” (colunista Elio Gaspari, 
jornalista; FSP 26/03/03) 
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“É preciso buscar-se a ação afirmativa. A neutralidade estatal mostrou-se um 
fracasso.” / “Qualquer lei que tenha por objetivo a concretude da Constituição não 
pode ser acusada de inconstitucional.” (Marco Aurélio Mello, presidente do Supremo Tribunal 
Federal, em cuja gestão foi instituída a cota de contratação de 20% de afrodescendentes; para o ministro, a 
Constituição prevê proteções a vários segmentos da sociedade e inúmeras leis já prevêem cotas em 
concursos públicos; OESP 22/02/03) 

“O Supremo tem um acúmulo de análises sobre essa questão e, em 
conseqüência disso, terá uma postura diferente daquela que a classe 
dominante imagina”. O STF já definiu a cota de 20% para negros na 
contratação de funcionários e, por isso, “não vai julgar uma teoria, mas 
algo que está praticando”. (frei David Santos, coordenador da Educafro; OESP 21/03/03) 

“Caso surjam liminares contra as cotas, elas serão derrotadas. O Supremo 
Tribunal Federal adota a política de cotas para contratação de funcionários e 
entende que elas são constitucionais.” (Hélio Santos, professor da Universidade São 
Marcos/SP; Época 24/02/03) 

“O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, é 
autor do texto ‘A igualdade e as ações afirmativas’, proferido num seminário 
sobre discriminação em fins de 2001. O ministro disserta sobre as 
referências à igualdade nas Constituições brasileiras, desde 1824. E destaca 
o fato de a atual, de 1988 - ao mesmo tempo em que afirma que os 
brasileiros são iguais - impor como dever do Estado promover o bem de 
todos. Diz o ministro: ‘Não basta não discriminar. É preciso viabilizar - e 
encontramos, na Carta da República, base para fazê-lo - as mesmas 
oportunidades... A postura deve ser, acima de tudo, afirmativa’. Para o 
presidente do STF, instância final das argüições constitucionais, não há de 
se cogitar que medida desse tipo conflita com a Constituição, ‘porque, em 
última análise, objetiva a efetividade da própria Carta’.” (colunista Flávia Oliveira; 
GLO 23/02/03) 

No encontro “O Negro na Universidade: Direito à Inclusão”, o ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho Carlos Alberto Reis de Paula afirmou que a Constituição garante 
tratamento diferenciado ao pequeno empresário, crianças, adolescentes e 
deficientes físicos, enquanto a Lei Eleitoral cria cota para mulher na política. “Agora, 
quando se trata dos negros vão alegar inconstitucionalidade?” / “Todos são iguais, 
mas direito absoluto não existe para ninguém’, disse o ministro, sustentando que o 
Estado pode fixar limites porque a sociedade é uma organização de direitos e 
deveres. (reportagem OESP 19/03/03) 

“A Constituição diz que cabe ao Estado promover a igualdade e por isso não pode 
ficar inerte esperando que as pessoas alcancem a igualdade por sua livre sorte. As 
pessoas não são tratadas de maneira igual.” (advogado Renato Ferreira, ONG Educafro; OESP 
16/02/03) 

“Há um pacto não verbalizado entre os brancos a partir do momento da 
discussão das cotas como se os negros estivessem querendo mexer com um 
privilégio que sempre foi deles. (...) No Brasil, em tudo há cotas 100% para 
os brancos.” (Maria Aparecida da Silva Bento, doutora em psicologia social pela Universidade de São 
Paulo (USP) e diretora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade–Ceert, que 
chama de "pacto narcísico" a postura da sociedade branca de criticar políticas exclusivas para negros; 
OESP 16/02/03) 

“Não é uma panacéia que solucionará os graves e agudos problemas enfrentados 
historicamente pelos negros no Brasil. Mas servirá de denúncia e de aporte a outras 
medidas na área governamental, que envolverão todos os órgãos e dirão respeito a 
46% da população deste país. Ao contrário do que muitos dizem, não se trata de 
reserva de mercado. Trata-se de atender a uma grande parcela da população 
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brasileira, não a um nicho de privilegiados.” (Martvus Chagas, secretário de Combate à 
Discriminação Racial do Partido dos Trabalhadores; OESP 16/02/03) 

“Todos são iguais diante da lei. Na sociedade mais desigual do mundo, aí começa a 
injustiça. A igualdade jurídica foi uma grande conquista democrática contra os 
Estados absolutistas, os privilégios feudais, as concepções que misturam política e 
religião, a escravidão e a servidão. No entanto, desde que passaram a encimar todas 
as constituições de origem liberal, a desigualdade no mundo aumentou, ao amparo 
de leis que ou são esvaziadas e ficam no papel, ou acobertam mal e mal a 
reprodução ampliada das desigualdades.” (colunista Emir Sader, sociólogo; JB 23/02/03) 

“Como à igualdade jurídica não se seguiram a igualdade nos planos econômico, 
social, político e cultural, os negros e os pobres continuarão ‘menos iguais’ que os 
outros. Entra ano sai ano, entra governo e sai governo, com ditadura ou com 
democracia, com recessão ou com expansão econômica, a desigualdade social e 
racial persiste.” (colunista Emir Sader, sociólogo; JB 23/02/03) 

“O argumento que esgrimem os que tentam com recursos judiciários ganhar vagas 
nas universidades é a igualdade diante da lei. Mas é preciso verificar se eles 
conseguiram obter resultados melhores que os que os alunos das cotas por 
capacidade própria ou por ter tido recursos econômicos e ter freqüentado escolas 
privadas e cursinhos pagos? Neste caso, é a desigualdade que os fez terem obtido 
esse resultado. Portanto, é a desigualdade que os fez chegar à pontuação. E no 
entanto é em nome da ‘igualdade’ que eles querem obter vagas em detrimento dos 
discriminados econômica, social e racialmente.” (colunista Emir Sader, sociólogo; JB 23/02/03) 

“Não se quer sacrificar o sonho dos filhos de classe média de ter acesso às melhores 
universidades, mas a luta é outra. Não é a de punir os pobres e negros, para conseguir 
ter esse acesso. Se fizeram escolas e cursinhos privados, deveriam buscar universidades 
privadas ou então - a verdadeira e boa solução - lutar pela melhoria do ensino 
público, pela extensão dos recursos, da contratação de professores, das verbas de 
pesquisa e das vagas nas universidades públicas.” (colunista Emir Sader, sociólogo; JB 23/02/03) 

“Essa discussão sobre cotas raciais revelou o incômodo de uma parcela 
privilegiada historicamente. Antes das cotas ninguém se revelava. Mas 
quando resolveram fazer justiça dizendo que entrariam mais 
afrodescendentes no ensino superior a chiadeira começou. A reparação 
histórica torna-se necessária quando é constatada a infame desigualdade. E 
isso não é nenhum absurdo. Absurdo é termos irrisórios 2% de 
afrodescendentes nas universidades públicas. Tolice é dizer que não existe 
racismo no Brasil, pois aqui ele é institucionalizado.” (leitor Alexandre A. Magalhães, 
Rio de Janeiro/RJ; GLO 19/02/03) 

“Palocci, Mantega, Dulci, Berzoini, Rosseto e Gushiken. (...) Os bisavós dessas estrelas 
petistas foram beneficiados pelo que chamamos aqui de ‘cota estrangeira’. Isto é, 
uma política imigratória produzida pelo Estado e fazendeiros entre o fim do século 19 e 
os anos 40 do século passado, que beneficiou principalmente mais de três milhões de 
portugueses, italianos, alemães e japoneses que vieram trabalhar na agricultura da 
Região Sul e Sudeste, atraídos pelas possibilidades de ascensão numa terra nova e 
promissora. Foi mais de meio século de políticas afirmativas pró-estrangeiros. Naquela 
época, nenhum setor da inteligência brasileira objetou que estava sendo dado tudo 
aos imigrantes e nada aos afrodescendentes que, recém-libertados da escravidão, 
enchiam as periferias das cidades porque não receberam terras – como prometeram 
os abolicionistas – nem escola, educação, atendimento médico e outras necessidades 
básicas da cidadania.” (Roberto de Carvalho, publicitário e ativista social; artigo no site do 
Observatório da Imprensa em http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/da020420033.htm)  

“O programa de subsídios à importação de braços para a agricultura, que foi mantido 
até 1926 em São Paulo – quando a mão-de-obra estrangeira já era suficiente para a 
demanda no campo –, não permitia a entrada de asiáticos e africanos, somente com 
autorização do Congresso Nacional, sob condições estipuladas.” (Roberto de Carvalho, 
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publicitário e ativista social; artigo no site do Observatório da Imprensa em 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/da020420033.htm)  

“As cotas não são uma ‘discriminação às avessas’, mas uma discriminação 
positiva -no sentido jurídico do termo. Como o concurso de acesso às 
universidades trata como iguais pessoas que na origem sócio-histórica são 
desiguais, a política de cotas vem corrigir essa falsa igualdade, dando 
condições de equidade para os que, de outra maneira, ficam prejudicados 
na competição.” (Fernando Conceição, jornalista e professor da Faculdade de Comunicação da 
UFBA; FSP 02/12/02) 

“Eles [os indígenas] também são minoria política, mas a posição do índio na 
sociedade brasileira, embora vitimado na nossa história, é diferente da do negro. 
Temos dezenas de estruturas de legislação de proteção às comunidades indígenas, o 
que não aconteceu aos negros, que foram incorporados para serem explorados. No 
século XX, especialmente, buscou-se de forma humanitária proteger os índios, sem 
explorá-los.” (Mario Sergio Cortella, educador e professor da PUC-SP; entrevista em IstoÉ 05/03/03) 

“A política de cotas raciais no sistema educacional pretende corrigir uma 
injustiça histórica, que relegou aos negros papel subalterno na sociedade 
brasileira, como revelam as estatísticas oficiais sobre salários, postos de 
trabalho, nível de escolaridade, posse de bens. Não é ferramenta única, 
portanto, não anula o debate acerca, por exemplo, de fórmulas de inclusão 
social dos brancos pobres. Embute, como qualquer política pública, certa 
dose de injustiça. O Bolsa Escola, por exemplo, beneficia crianças de 6 a 15 
anos que vivem em famílias cuja renda per capita mensal seja inferior a R$ 
90. O que dizer de um pai cuja a divisão do salário entre os familiares que 
sustenta seja de R$ 91? Seria esse solitário real o indicador inequívoco da 
fronteira da pobreza? Certamente não. Mas o benefício a um conjunto de 
brasileiros justifica que alguns tantos fiquem de fora.” (colunista Flávia Oliveira; GLO 
23/02/03) 

 

A discriminação contra o mérito 

“Esse o argumento do refúgio: faltaria base de conhecimento para enfrentar um curso 
universitário. Com isso, perderiam o ensino e o país. É simples afirmação especulativa e 
que esconde a discriminação. Os EUA têm importante experiência sobre a questão 
que deve ser considerada neste momento de discussão sobres as cotas na área 
educacional. Ela veio com a política inspirada por Eleonor Roosevelt, durante o 
governo de seu marido, após o término da 2ª Guerra Mundial. Os heróis de guerra 
foram compensados por seus esforços. Eleonor estabeleceu a admissão de negros nas 
Forças Armadas na condição de combatentes - tendo Roosevelt aprovado que os 
negros ocupassem 10% dos cargos da tripulação em 25 grandes navios auxiliares. No 
fim da guerra, Roosevelt assinou a Lei dos Direitos dos Pracinhas, que estabeleceu 
empréstimo subsidiado para a compra da casa própria, salário desemprego de US$ 20 
por semana, durante 52 semanas, e ainda US$ 1.400 por ano para a anuidade das 
universidades, além de um pagamento mensal de US$ 75 per capita para as despesas 
dos estudantes. A lei levou dois milhões de pracinhas para as universidades e escolas 
de graduação e, no final dos anos 40, os veteranos de guerra constituíam quase 50% 
do total dos estudantes do sexo masculino das instituições de ensino superior. Pesquisas 
realizadas no fim da década de 40 identificaram os pracinhas como os melhores 
estudantes, os mais maduros, mais responsáveis e o mais disciplinado grupo de 
estudantes universitários. Tal experiência sepulta a desculpa da ‘meritocracia’, 
elemento que escamoteia a discriminação. Hoje, as elites brasileiras têm dívidas 
sociais, políticas, econômicas e raciais a resgatarem com o povo excluído, mas se 
negam a resgatá-las. A ‘desculpa’ do mérito para ingressar na faculdade foi afastada 
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pela experiência norte-americana, um exemplo de coragem.” (deputado estadual Jorge 
Picciani/PMDB-RJ, presidente da Alerj; JB 19/03/03) 

Contra 
“O princípio do mérito é, desde Aristóteles, a pedra angular da idéia da República. Só 
pelo mérito é possível alcançar o justo.” (editorial Jornal do Brasil; JB 23/03/03) 

“O mecanismo contradiz o princípio do mérito, que deveria nortear a 
distribuição das vagas: se a seleção se baseia na escolha dos melhores, as 
cotas distorcem o fundamento do sistema.” (editorial Folha de S.Paulo; FSP 21/02/03) 

“O que se viu no Rio foi desrespeito ao mérito e muito improviso. De cada 
dez vagas em disputa, menos de quatro couberam a estudantes que se 
destacaram pelo conhecimento e pela competência para responder às 
questões. (...) Dos 1.969 negros que entraram na UERJ no vestibular de 
2003, 329 conseguiram suas vagas pela pontuação convencional. Os outros 
- mais de 80% - entraram pelas cotas.” (reportagem Época 17/02/03) 

“Mas começou-se a construir a casa pelo telhado, com uma política de cotas mal-
ajambrada, o que avilta o princípio do mérito, que deveria nortear a vida 
universitária.” (editorial Folha de S.Paulo; FSP 11/02/03) 

“Ensino público gratuito é uma metáfora, já que toda a sociedade faz um enorme 
investimento que deve ser direcionado para mentes mais qualificadas, para que haja 
um retorno desse investimento” (texto de panfleto anônimo distribuído na UERJ; Época 17/02/03) 

“Pode-se acusar o vestibular de muita coisa, inclusive de traduzir a história 
social de cada estudante no momento da prova. Ainda assim, não há como 
negar que todo candidato é julgado por um critério único, o desempenho.” 
(reportagem Época 17/02/03) 

“O único critério para aprovação no vestibular deveria ser a aferição da 
capacidade intelectual.” (Nino Donato Oliva, vestibulando do curso de Direito da UERJ que 
obteve liminar que determina sua matrícula sob a alegação de que teria sido aprovado caso não 
houvesse o sistema de cotas; Época 24/02/03). 

“É louvável que se procure minorar os estragos causados por séculos de racismo e 
discriminação. Mas as cotas do jeito que foram estipuladas no Rio não são a melhor 
forma de fazer isso. Na verdade, trata-se de um regime que cria uma nova forma de 
discriminação – a discriminação contra o mérito.” (reportagem Veja 26/02/03) 

“A mensalidade de um curso de medicina em uma universidade particular está na 
faixa de R$ 2.500. Nem todas as universidades particulares têm condições de manter 
ou consideram rentável o custeio de um curso de medicina. Não se pode corrigir uma 
deficiência do ensino fundamental e médio acumulada por décadas por meio de 
decreto. Não se pode admitir que o estado pague tão caro por um serviço necessário 
à sociedade, como é a formação de médicos, sem que estes sejam os mais bem 
preparados jovens da sociedade brasileira. O estado não deve ‘pagar’ universidade 
para os pobres.” (leitor Wagner Reis, Rio de Janeiro/RJ; GLO 05/03/03) 

“Assisti na TV ao depoimento de uma jovem carioca que retrata os estragos 
causados pela medida adotada pela Uerj de reservar cotas para negros. 
Constrangida, a jovem - cafuza, mulata ou afrodescendente - não fez a 
opção racial, mas se revoltou após a divulgação dos aprovados. O que 
sustentou a sua decisão foi a consciente capacidade intelectual, comprovada 
por seu desempenho, suficiente para sua aprovação por mérito, mas que 
não lhe assegurou o acesso à Uerj. Em seu desabafo, externou a revolta 
pelo sacrifício, em vão, de seu pai, um operário confiante na capacidade 
intelectual da filha e que não mediu esforços para lhe propiciar melhores 
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condições de ensino. Não se resolvem antigas exclusões sociais com novas 
exclusões.” (leitora Roberto Calçada, São Paulo/SP; OESP 27/02/03) 

“A idéia [das cotas] - que é uma tremenda demagogia iniciada no governo FHC, 
implantada nos governos estaduais de ACM e Garotinho e, agora, prestes a se tornar 
um dos deslumbramentos do governo Lula - tem a clara intenção de ser 
‘politicamente correta’, mas, no fundo, é cultural e socialmente desastrosa, para um 
país com nossa forte, rica e inigualável miscigenação racial. O estabelecimento de 
cotas raciais preferenciais para negros e pardos - ou ‘afrodescendentes’ (...), além de 
ser uma aberração constitucional, é uma ruptura brutal do critério do mérito, que 
deixa em frangalhos a motivação do esforço pessoal do aprendizado e avilta o valor 
do conhecimento - para brancos, negros, pardos, amarelos, cidadãos de qualquer cor 
e raça.” (Mauro Chaves, jornalista e advogado; artigo em OESP 22/02/03) 

“Na verdade, o que tem o belo título de ‘política compensatória’ não passa de uma 
ultrajante lambuja, ofertada pelos que desprezam a probabilidade - largamente 
demonstrada, em todos os campos de atividade - de os negros vencerem graças aos 
próprios méritos e aos próprios esforços, sem a condescendência, que é filha da 
arrogância (branca), em que pesem os preconceitos que, junto a outras minorias, os 
negros têm enfrentado. E essa política, que não ‘compensa’ nada - porque fere aquilo 
que está por sobre quaisquer aparentes vantagens materiais, que é o orgulho moral -, 
também escamoteia a questão primordial, que é a má qualidade de todo o ensino 
público que precede o universitário, assim como reflete o desprezo crônico com que 
se encarou, por décadas a fio, a responsabilidade de levar educação às camadas de 
menor poder aquisitivo da sociedade, independentemente de quaisquer etnias.” 
(Mauro Chaves, jornalista e advogado; artigo em OESP 22/02/03) 

“Pessoas que estudam a vida toda para conseguirem uma vaga em uma boa 
universidade poderão perder sua vaga para pessoas que podem ter 
estudado apenas alguns dias antes do vestibular.” (leitor Mateus Pindanga, 14 anos, 
Catanduva/SP; FSP 17/02/03) 

“Fiquei ‘felicíssimo’ em saber que as universidades estão abrindo as portas 
para pessoas menos preparadas e deixando de fora outros mais aptos. 
Como já não bastasse a famigerada reputação da maioria dos recém-
formados corpos técnicos brasileiros, agora, com essa novidade das cotas, 
vamos realmente despontar como a única nação que privilegia a cor do 
indivíduo em detrimento do seu mérito pessoal, em troca de um punhado 
de votos nas próximas eleições.” (leitor Renato Capuruço, Waterloo, Canadá; GLO 
18/02/03) 

A favor 
“‘Os contra’, inocentes úteis de certos magnatas de universidades privadas, 
desfraldando a bandeira rota e esfarrapada de uma meritocracia vulgar e 
excludente, só falam na ‘feiúra’ (uma suposta falta de mérito) da ‘cota dos negros’, 
sequer mencionam a ‘dos egressos de escolas públicas’! Afinal, o que é mérito? Um 
conceito cultural e subjetivo. Queremos, porque temos o direito, compartilhar com os 
brancos seus privilégios seculares. Transpor as soleiras da universidade é apenas um 
deles. E não nos faltam méritos para tanto. Nossos méritos vêem de longe. Há algo 
mais meritório do que construir um país no lombo? Nos devem um país e ousam nos 
negar acesso e permanência na universidade pública!” (colunista Fátima Oliveira, médica e 
secretária executiva da Rede Feminista de Saúde; O Tempo/BH 19/03/03) 

“Num País e num Estado tão desiguais como o Brasil e o Rio, é preciso ousar e fazer 
justiça social. O sistema de mérito no acesso às universidades não é razoável. A 
Procuradoria e a Presidência da Casa defendem a manutenção das cotas.” (deputado 
Jorge Picciani-PMDB/RJ, presidente da Alerj, afirmando que a Procuradoria da Alerj irá recorrer das decisões 
judiciais contrárias às leis de cotas; OESP 21/03/03)  
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“Para a Educafro, quem traz mais luz para o debate hoje é Rui Barbosa, que 
dizia que tratar igualmente os desiguais só aumenta as injustiças e a 
desigualdade.”’ (frei David Raimundo dos Santos, coordenador da Educafro, para quem o conceito 
de mérito para entrada na universidade é “ingênuo” e contém “injustiça”; OESP 08/03/03) 

“Usam como argumento o artigo 5, véu que mascara a revolta com a perda 
de privilégios. É o que pensa o pesquisador Athayde Motta, estudioso das 
questões raciais no Brasil e que está concluindo no Texas (EUA) doutorado 
em políticas públicas. Em entrevista ao site Ibasenet, Motta diz que ‘embora 
exista toda a pressão do vestibular e a fantasia do mérito na universidade, 
a verdade é que, no Brasil, os filhos da classe média só não vão à 
universidade pública se não quiserem’. Para o pesquisador, a sociedade não 
se deu conta de que a lei de cotas tenta instituir a noção de oportunidade a 
setores historicamente excluídos.” (colunista Flávia Oliveira; GLO 23/02/03) 

“O artigo 206, I da Constituição prega ‘igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola’. Com o sistema de mérito, sem cotas, bem 
se vê da nossa atual realidade, que não está havendo igualdade de 
condições para negros e brancos. Dessa realidade prática, se extrai a 
possibilidade de afirmar que a ausência do sistema de cotas, ou a 
prevalência da meritocracia no ambiente de desigualdades, está em 
desacordo com o texto constitucional. (...) O sistema de mérito, só seria 
constitucional, e de acordo com o princípio da igualdade citado, se todos 
tivessem as mesmas oportunidades.” (leitora Alzira Rufino, Casa de Cultura da Mulher 
Negra; A Tribuna 11/02) 

 

As ações afirmativas são garantidas por acordos int ernacionais 

No encontro “O Negro na Universidade: Direito à Inclusão”, o ministro Carlos Alberto 
Reis de Paula, do Tribunal Superior do Trabalho, ressaltou ainda que o Brasil subscreveu 
a Convenção Internacional de Eliminação de Todas as Formas de Racismo, em 1968. 
O documento garante que medidas com o objetivo de assegurar o progresso 
adequado de determinados grupos raciais, etnias ou indivíduos que necessitem de 
proteção não serão consideradas discriminação racial. (reportagem OESP 19/03/03) 

O estudioso Paulo Lucena de Menezes não considera a cota inconstitucional, 
lembrando que a Constituição estipula, por exemplo, reserva de vagas para 
deficientes físicos no serviço público. E que a Convenção Internacional sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965), da qual o 
Brasil é signatário, afirma que “não serão consideradas discriminação racial 
as medidas especiais para assegurar progresso adequado de certos grupos 
raciais e étnicos”. (reportagem OESP 16/02/03) 

“A introdução na agenda política do conceito de Ações Afirmativas, bem como das 
cotas raciais, passa por este reconhecimento da emergência de um movimento negro 
como força política e social legítima amparada e reconhecida pela Constituição e 
pela sociedade civil. Deve-se ainda observar que estas políticas sociais fazem parte 
dos acordos internacionais assumidos pelo país e que envolvem uma ampla agenda 
de compromissos entre instâncias de poder e organizações públicas e privadas, e o 
não-cumprimento acarreta diversas sanções, como o bloqueio do repasse de verbas, 
créditos etc. Além do que, muitos dos acordos prevêem recursos específicos para 
investimentos para correção das desigualdades sociais e entre elas as raciais.” (José 
Ricardo d’Almeida, sociólogo; artigo no site do Observatório da Imprensa em 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/cadernos/cid190320031.htm) 
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3. O SISTEMA DE COTAS CRIA OUTROS PROBLEMAS E DESAFIOS? 

 

Política de cotas passa atestado de incompetência d os negros? 

Contra  
“O estado legalizou o racismo ou apenas as instituições públicas podem 
praticá-lo? O que mais me espanta é o fato de os negros aceitarem serem 
chamados de incapacitados. Fui educada tendo como princípio básico que 
todos somos iguais perante a lei dos homens e de Deus, 
independentemente de cor, credo ou situação econômica.” (leitora Carolina Gomes 
Martini, Rio de Janeiro/RJ; GLO 18/02/03) 

“Atitudes superprotetoras só favorecem a insegurança e o sentimento de 
desvalorização. Por exemplo: como uma pessoa negra ou parda, que foi favorecida, 
irá lidar emocionalmente com possíveis sentimentos de vergonha e de 
constrangimento por sentir-se inferiorizada dentro da sociedade e com o medo de ser 
discriminada pelos colegas por ter sido beneficiada? Como se sentir igual como 
indivíduo, colega, cidadão, se a pessoa está consciente de que seu ingresso na 
universidade foi facilitado por sua cor ou declaração de cor e não por sua inteligência 
e capacidade intelectual?” (Cláudia Magalhães  Cereto ,  psicóloga; artigo em JB 12/04/03)  

“A uma história de exclusão pretende-se oferecer a compensação pouco 
diferenciada da esmola demagógica: a dívida da escravidão é impagável. 
Como se não bastasse o acinte da mentira, desrespeita-se o negro dando-o 
por incapaz de concorrer em igualdade de condições a um lugar na 
universidade.” (Carmem Gadelha e Edwaldo Cafezeiro, professores da UFRJ; artigo em 
http://www2.uerj.br/~labore/cotas_gadelhaecafezeiro.htm) 

“Aqui já sofro preconceito e, se tivesse entrado por causa de uma cota, sofreria muito 
mais. (...) Ia parecer que você não tem capacidade e precisaria de uma forcinha 
para fazer o que os brancos ricos conseguem.” (Ana Paula Martins, 21 anos, negra, aluna do 3.º 
ano de enfermagem da Universidade Federal de São Paulo-Unifesp; OESP 16/02/03) 

“Com a nova política de cotas os negros serão nivelados, independentemente da 
capacidade, e perderão respeito profissional, passando a ser vistos como os que 
entraram pela porta dos fundos.” (leitor Edson Baptista de Souza, São Paulo/SP; OESP 27/02/03) 

“E quem lhes perguntou se desejam essa ultrajante lambuja, que lhes 
marcará o resto da carreira?” (Mauro Chaves, jornalista e advogado; artigo em OESP 
22/02/03) 

“No fundo, essa febre ‘cotista’ fere algo muito acima de quaisquer valores 
materiais - ou seja, o sentimento de orgulho e dignidade dos negros.” 
(editorial O Estado de S.Paulo; OESP 05/03/03) 

“Eu mesma teria arrastado para sempre um complexo de inferioridade atroz se tivesse 
entrado na USP (Universidade de São Paulo), a melhor universidade pública da 
América do Sul, pelo critério da cor da minha pele de mulata.” (colunista Marilene Felinto; 
site Caros Amigos em http://www.carosamigos.com.br) 

“Sou pardo (pai negro e mãe branca) e considero o sistema de cotas para pessoas 
negras e pardas nas universidades preconceituoso e humilhante. (...) Ademais, é a 
suprema humilhação da raça negra, uma vez que negros e pardos, ao invocarem a 
cor da pele para conseguir uma vaga, admitem pertencer a uma raça inferior. É uma 
espécie de retorno à senzala, já que a vaga na universidade depende da mercê do 
‘sinhozinho’, que, de qualquer maneira, a concede a quem não tem méritos para ser 
aprovado. A solução é o esforço pessoal e a dedicação, ainda que com renúncia ao 
futebol, à cerveja, ao cineminha, à balada, etc. Graduei-me na Faculdade de Direito 
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da USP e não precisei de nenhuma cota para ser aprovado no vestibular.” (leitor Eraldo 
Bartolomeu Cidreira Rebouças, São Paulo/SP; OESP 27/02/03) 

“Na verdade, o que tem o belo título de ‘política compensatória’ não passa de uma 
ultrajante lambuja, ofertada pelos que desprezam a probabilidade - largamente 
demonstrada, em todos os campos de atividade - de os negros vencerem graças aos 
próprios méritos e aos próprios esforços, sem a condescendência, que é filha da 
arrogância (branca), em que pesem os preconceitos que, junto a outras minorias, os 
negros têm enfrentado. E essa política, que não ‘compensa’ nada - porque fere aquilo 
que está por sobre quaisquer aparentes vantagens materiais, que é o orgulho moral -, 
também escamoteia a questão primordial, que é a má qualidade de todo o ensino 
público que precede o universitário, assim como reflete o desprezo crônico com que 
se encarou, por décadas a fio, a responsabilidade de levar educação às camadas de 
menor poder aquisitivo da sociedade, independentemente de quaisquer etnias.” 
(Mauro Chaves, jornalista e advogado; artigo em OESP 22/02/03) 

“Sou negro e não concordo com as cotas. O racismo começa no governo, que acha 
que todo pobre precisa de esmolas para chegar a uma universidade.” (leitor Benilson do 
N. Bezerra, Maracanaú/CE; Época 24/02/03) 

“Faz-se necessário, também, que os negros entrem ativamente nessa luta, visto que 
eles nunca deveriam aceitar esse tipo de assistencialismo, que pode ser encarado 
como uma afronta à sua capacidade.” (leitor Ricardo Alexandre Esteves Mendonça, São 
Paulo/SP; OESP 17/03/03) 

“Acredito que o sistema de cotas será o estopim para que o racismo, antes praticado 
de forma velada, passe a ser escancarado. Não queremos ser apontados nos 
corredores como sem capacidade, aqueles que freqüentam uma universidade só 
porque são ‘pobres coitados’. Dispensamos a pecha de ‘ladrões de vaga’. Queremos 
subir, sim, mas por nossos próprios méritos, sem que ninguém nos leve pela mão. Basta 
que tenhamos oportunidades iguais aos outros. A reserva de vagas não vai funcionar e 
o abismo criado por ela será intransponível. (leitora Denise Aleluia, São Paulo/SP; OESP 13/03/03) 

“A fase do racismo está vencida, não é mais o momento do favor ou da proteção. 
Dar preferência é evidenciar a fraqueza. Os negros são tão capazes quanto os 
brancos.” (Eduardo Diniz Junqueira, presidente da Abag-Ribeirão Preto e escritor; OESP 13/03/03) 

“Os negros já saíram do primitivismo original. A barreira cultural já foi ultrapassada e a 
escalada social está franqueada a todas as cores e raças. O primeiro degrau para 
ela, para uma solução positiva e igualitária, está na escola. Mentecaptos e 
preguiçosos os negros não são. Escola neles e nos outros, e deixem que se façam por si 
mesmos!” (Eduardo Diniz Junqueira, presidente da Abag-Ribeirão Preto e escritor; OESP 13/03/03) 

“Sou o que pode ser chamado de pardo. Acho que o sistema de cotas é um 
mecanismo inconseqüente, que pode pôr em xeque o que já se construiu sobre o 
relacionamento humano. O professor Hélio Santos pode ter suas razões, mas contraria 
os ditos 'direitos iguais' ao apoiar tal ato discriminatório. O sistema tão-somente julga as 
gerações negras incapazes.” (leitor Jefferson Lobo, Cascavel/PR; Época 10/03/03) 

“A reserva de cotas é puro preconceito. Negros têm tanta capacidade de passar no 
vestibular quanto qualquer pessoa. Por uma questão histórica, os negros estão, em sua 
maioria, concentrados na parcela mais pobre da população. Sua entrada na 
universidade pode ser facilitada estabelecendo-se cotas para estudantes de escolas 
públicas. Quem precisa de cotas é quem não tem acesso a um ensino de qualidade, 
e não quem é negro.” (leitora Gabrielle Carolina Lopes Pereira, Londrina/PR; Veja 05/03/03) 

“Será que vou confiar num dentista negro que, por causa das cotas, entrou na 
faculdade com nota muito menor? Eu nunca entraria por cota. Quero entrar na 
faculdade por mérito.” (Samanta Alves Regra, 18 anos, avô negro; OESP 16/02/03) 

“O Brasil não tem uma só raça. Somos uma mistura de etnias. E todas com seu 
potencial. Reservar cotas para negros ou pardos em universidades públicas é a 
continuidade da discriminação racial. É afirmar que nossos negros não possuem 
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méritos próprios para entrar em uma universidade.” (leitora Francielle Bianco Crema, 
Mandaguari/PR; Veja 05/03/03) 

“Eu, negra e ex-aluna de escola pública, formada por universidade federal, (...) 
acredito que mais justo seria estabelecer reservas para alunos pobres. 
Conseqüentemente, negros e pardos estariam incluídos. Tal medida traria a vantagem 
de não estigmatizar a população negra, a qual já padece de todo tipo de 
estereótipos a respeito de uma suposta inferioridade intelectual.” (leitora Wanda Viana de 
Mendonça, Niterói/RJ; GLO 20/02/03) 

“Por que, ao invés de determinar cotas para os estudantes negros, o Ministério da 
Educação não cria vários cursinhos preparatórios grátis, funcionando à noite? Seria 
menos humilhante e o candidato negro capaz intelectualmente estaria concorrendo 
em igualdade de condições com os candidatos de todas as raças, sem 
discriminação.” (leitor Hélcio Morgado, Rio de Janeiro/RJ; GLO 19/02/03) 

A favor 
“Outro tipo de mensagem vem sendo usada. É a que procura envergonhar e estimular 
nos negros o complexo de inferioridade e culpa em relação à entrada nas 
universidades via cotas induzindo-os a considerar que as cotas seriam um atestado de 
sua incapacidade, que sua entrada nessas condições representaria o sepultamento 
do ensino superior. São argumentos que convidam os negros a aceitarem a 
competição desigual instituída ou a conformar-se ao vaticínio imposto pelo racismo 
que os títulos universitários permanecem monopólio dos grupos social e racialmente 
hegemônicos.” (colunista Sueli Carneiro, filósofa e ativista do Geledés; CB 28/02/03) 

“Vamos lutar para que isso[serem vistos como ‘incompetentes e incapazes’, porque 
precisaram das cotas para conseguir entrar na universidade] não aconteça, porque 
estudamos como todo mundo. A única diferença é que o acesso, para a gente, é 
muito mais difícil. Não é uma questão de capacidade, mas de oportunidade. 
Oportunidade de estudar em boas escolas, o que não tivemos.” (Kelly Cristina dos Santos, 25 
anos, que prestou vestibular para Pedagogia na UERJ; FSP 09/02/03) 

[Perguntada se a Uerj teme ficar marcada como a universidade que tem 
mais da metade dos alunos aprovados por cota:] “O que marca a qualidade 
de uma universidade não é o perfil socioeconômico do seu estudante nem a 
sua cor. E sim a qualidade do conhecimento que ela produz, do profissional 
que ela bota no mercado de trabalho. Não posso sequer admitir que a Uerj 
passe a ser estigmatizada porque tem mais pretos e pardos e mais pobres.” 
(Nilcéa Freire, reitora da UERJ; GLO 23/02/03) 

“Os jovens negros não devem se envergonhar por entrarem na Universidade através 
das cotas. Cotas raciais sempre existiram no Brasil. Não fosse assim, nas universidades, 
nos altos cargos, nos meios de comunicação, os políticos, etc., não seriam 
majoritariamente brancos. A cota racial nesse país pertence somente aos brancos, o 
que estamos lutando é para democratizar essa cota. Queremos a nossa parte. E os 
brancos tentam enfiar em nossa cabeça de que estamos errados, pois estamos 
querendo privilégios, como se os grandes privilegiados durante séculos não tivessem 
sido eles mesmos.” (Neide Fonseca, advogada, é presidenta do INSPIR-Instituto Sindical Interamericano 
pela Igualdade Racial; artigo na edição de maio/2002 da revista Eparrei) 

 

Criado clima de guerra entre alunos negros e branco s 

Contra  
“O sistema de cotas da UERJ deixa o mérito em segundo plano e cria uma inesperada 
tensão entre estudantes brancos e negros.” (reportagem Época 17/02/03) 
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“A política de ação afirmativa é prejudicial para a sociedade. Ela envenena 
as relações entre os grupos raciais e promove o ressentimento.” (Ward 
Connerly, negro, militante do Partido Republicano dos EUA e membro do colégio de reitores da 
Universidade da Califórnia; reportagem Época 17/02/03) 

“Daqui a alguns anos a Uerj será um novo quilombo, somente com negros e 
pardos. Não haverá nem a mistura de raças, pois o que concluí é que 
haverá um desestímulo dos não-negros e pardos a prestar vestibular em 
condições tão desiguais. Os casais que se formam entre os universitários 
será somente de negros, os filhos serão negros, e assim vai.” (leitora Maria 
Janete de Carvalho Farias, Rio de Janeiro/RJ; GLO 20/02/03) 

“Conseguiram criar uma animosidade que não existia. Fizeram tudo errado, 
não discutiram com ninguém e agora o resultado está aí.” (Peter Fry, antropólogo 
e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro; reportagem Época 17/02/03). 

“A adoção das cotas para negros não pode ser uma coisa imposta que crie 
um antagonismo racial em vez de uma superação de preconceito.” (Cristovam 
Buarque, ministro da Educação; reportagem Época 17/02/03). 

“Criará violenta guerra de raças e ódio à raça negra, que merece respeito.” (leitor 
Antônio C.L. Cavalcante, Maceió/AL; Época 24/02/03) 

“O que a prática já nos confirma é que a medida reforça ainda mais o preconceito, o 
sentimento de menos-valia e a rivalidade entre os jovens. (...) O critério da cor da pele 
não se torna então um fator desagregador e gerador de mais conflitos, uma vez que 
ele é colocado acima do critério da competência?” (Cláudia Magalhães  Cereto ,  
psicóloga; artigo em JB 12/04/03) 

“Há ainda os que acham que esses programas tendem a acentuar o sentimento de 
baixa auto-estima entre jovens negros, além de despertar, entre os estudantes 
brancos, uma consciência racial acirrada, por perceberem-se como preteridos nas 
escolas e no mercado de trabalho.” / “À luz da experiência americana, não é difícil 
prever que os programas de ação afirmativa ora implementados irão intensificar, mais 
do que erodir, sentimentos racistas nos brasileiros.” (Leone Campos de Souza, socióloga; artigo 
em JB 06/04/03) 

“Há quem veja no tipo de racismo vigente no Brasil - dissimulado, 
escondido, velado - uma prova de sua vitalidade. Não convém, é o 
contrário, é uma confissão de derrota. O racismo é muito mais racismo 
quando pode exibir-se impunemente, sem peias nem vergonhas. (...) No 
Brasil, mais importa o bater do que a cor de quem apanha, desde que seja 
em pobres. Não há ódio racial entre nós e não precisamos nem devemos 
inventá-lo agora. (...)A nossa história não nos vocaciona para o racismo, 
mas, como diria agora Cazuza, o nosso amor a gente inventa. Há quem 
julgue que as nossas chagas sociais só se curam pelo remédio do ódio 
racial. É uma tolice. Apenas acrescentaríamos mais uma às nossas 
mazelas.” (José Roberto Pinto de Góes, historiador da Faculdade de Formação de Professores da 
UERJ; http://www2.uerj.br/~labore/cotas_raciais.htm) 

“O sistema de cotas, da maneira como está, pode gerar mais discriminação. 
Um aluno negro em universidade poderá ser considerado privilegiado por 
ter tido condições vantajosas no processo de seleção. Daí para cenas como 
as que vemos em filmes vagabundos que Hollywood produz sobre a relação 
brancos-negros é um pulo.” (leitor Fábio Cunha dos Santos. Rio de Janeiro/RJ; GLO 18/02/03) 

“‘Eles querem uma guerra racial no Brasil?’ disse um recente artigo no 
jornal O Estado de São Paulo, que também reclamou em um editorial que o 
governo está ‘oficializando a discriminação racial’.” (reportagem The New York Times, 
05/04/03) 
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A favor 
“Quem não é racista não vai se tornar por causa da disputa. Os alunos estão 
defendendo um interesse com o direito que têm de fazê-lo. Não é racismo. De 
qualquer forma, é preciso observar que, quando se discute dar vagas para quem vem 
da rede pública, não há resistência nem ações, como quando se quer dar para a 
comunidade negra.” (Mario Sergio Cortella, educador e professor da PUC-SP; entrevista em IstoÉ 
05/03/03) 

“Se os alunos que entrarem por cotas ficarem em turmas diferentes dos demais, isso vai 
criar castas na universidade.” (Paulo Gomes, ex-reitor da UFRJ e presidente do Conselho de Reitores 
das Universidades Brasileiras; FSP 09/02/03) 

“O programa de apoio aos estudantes que entrarão neste ano na universidade prevê 
a criação de disciplinas de reforço que serão realizadas fora da carga horária do 
curso. Justamente para não caracterizar essa iniciativa como um cursinho para negros 
ou alunos da rede pública, fizemos questão que ele fosse oferecido a qualquer 
estudante que precisar de reforço.” (Nilcéa Freire, reitora da UERJ; FSP 09/02/03) 

“As cotas raciais, além de justas politicamente, favorecem uma verdadeira integração 
entre os alunos negros e brancos no ambiente universitário, e é apenas um dos 
diversos ganhos que os míopes sociais teimam em omitir, além do que a diversidade 
estimula a criatividade, fortalece a tolerância e a democracia.” (José Ricardo d’Almeida, 
sociólogo; artigo no site do Observatório da Imprensa em 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/cadernos/cid190320031.htm) 

 

Com as cotas, a qualidade do ensino vai cair 
ainda mais 
Quais seriam os efeitos no padrão de ensino de uma universidade 
que passa a receber uma grande quantidade de alunos que, se 
considerado exclusivamente o mérito escolar, não estariam aptos a 
freqüentá-la? 
A reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Nilcéa Freire, declarou 
que, com as liminares contra o sistema de cotas, “Este vestibular está ameaçado, e a 
qualidade da universidade também. Não é apenas a medida de 
inconstitucionalidade que o ameaça; as liminares individuais também”. Segundo a 
reitora, quando a Justiça determina que a UERJ garanta vagas para alunos que 
tiveram notas altas, mas foram eliminados pelo critério de cotas, pode comprometer a 
qualidade do ensino, porque não há como atender todos. (reportagem OESP 14/03/03) 

Contra 
“Reservar vagas e não haver preenchimento é inócuo e hipócrita. Preencher 
vagas por cotas obrigatórias implica admitir alguém sem a necessária 
formação. Isto resulta em conseqüências desastrosas. Os vestibulares 
demonstram que dificuldades econômico-financeiras de acesso ao ensino 
básico de qualidade produzem incapacidades de desempenho.” (Carmem 
Gadelha e Edwaldo Cafezeiro, professores da UFRJ; artigo em 
http://www2.uerj.br/~labore/cotas_gadelhaecafezeiro.htm) 

“Agora que o ensino básico está sucateado, o estudante sai das escolas 
públicas e tem problemas para entrar nas faculdades. Mas os governantes, 
novamente, em vez de atacar as causas se voltam para as conseqüências 
criando o sistema de cotas. O próximo passo, seguindo esta linha de 
pensamento, só poderá ser criar a aprovação automática em universidades, 
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por que não haverá qualquer chance destes alunos resistirem ao nível de 
cobrança de uma faculdade de qualidade, fechando assim o ciclo vicioso e 
acabando com todo o sistema de ensino nacional.” (leitor André Luiz Martins Compan; 
Rio de Janeiro/RJ; GLO 17/02/03) 

“Quem vai querer ser cliente de um profissional que entrou na faculdade 
somente por sua cor, e não pelo desempenho na prova?” (leitor José Roberto 
Cavini Rodrigues, São Paulo/SP; OESP 27/02/03) 

“O que não se percebe é que o nível dos alunos oriundos de escolas públicas 
não é o mesmo dos de escolas particulares, logo, o ensino da universidade 
teria que se adequar (baixar?) ao nível deles. Vejo aí total falta de estímulo 
para os brancos. E mais: não estão sendo enganados os negros e pardos, 
que sairiam com um canudo embaixo do braço, mas com capacidade 
diferente?” (leitora Maria Janete de CarvalhoFarias, Rio de Janeiro/RJ; GLO 20/02/03) 

“Esse critério usado para a avaliação é inconstitucional. Não sei como ninguém ainda 
fez nada. Os alunos menos capacitados (de qualquer cor) não conseguirão 
acompanhar as aulas.” (leitor Edivelton Tadeu Mendes, São Paulo/SP; OESP 22/02/03) 

“A estratégia de incluir pobres e negros nas universidades à força não vai eliminar as 
deficiências culturais que tais alunos acumularam em suas vidas. O resultado provável 
será o aumento da evasão nas universidades.” (editorial Folha de S.Paulo; FSP 21/02/03) 

“O maior defeito demonstrado pelo sistema de cotas é a diminuição da 
qualidade do aluno ingresso na universidade. Considerando que o vestibular 
é o atual sistema de aferição do conhecimento dos alunos (apesar de este 
decididamente não ser nem o melhor nem o mais justo), os alunos que 
entram pelo sistema de cotas são menos preparados e possuem menos 
conhecimentos. Em um futuro próximo, se nos basearmos apenas na 
qualificação dos ingressos, muitos professores encontrar-se-ão em uma 
situação constrangedora. Dado que em virtude da cota os alunos brancos 
estão sofrendo uma seleção muito mais forte, eles tendem a ser a maioria 
entre os melhores alunos. Isto posto, o índice de reprovados entre os 
negros tende a ser muito superior do que aquele entre os brancos. Talvez 
isto até resulte em uma grande evasão. A não ser que as autoridades 
públicas pretendam criar também uma cota racial de aprovação nos cursos 
universitários, teremos várias situações em que os professores serão alvos 
possíveis de ataques por suas ‘atitudes racistas’ que nada mais serão que a 
aferição justa e objetiva da qualidade dos seus alunos.” (leitor Ricardo Linden, Rio 
de Janeiro/RJ; GLO 18/02/03) 

“Calcula-se que seriam necessários investimentos da ordem de R$ 12 milhões para 
permitir que os alunos aprovados pelas cotas pudessem acompanhar sem atropelos o 
que se passa em classe. A universidade, é claro, não tem esse dinheiro. Sem aulas de 
reforço e pesquisas, teme-se que a qualidade do ensino desabe.” (reportagem Época 
17/02/03) 

“As cotas formarão profissionais incompetentes que serão discriminados.” (leitora Tatiana 
J.B. Cunha, Belo Horizonte/MG; Época 24/02/03) 

“Na prática, significaria reservar uma parte da carga horária das faculdades para 
aulas de matérias de 2º grau. Como isso é impossível, já que forçosamente aumentaria 
a duração dos cursos, o resultado do sistema de cotas será, a médio prazo, a erosão 
na qualidade de ensino das instituições que o adotaram. Decorrem daí dois danos: ao 
próprio estudante, que não terá uma formação à altura para praticar a profissão que 
escolheu, e à sociedade, que terá de se haver com profissionais menos gabaritados. 
Tudo isso acarretará, por fim, mais discriminação. Corre-se o risco do surgimento das 
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expressões ‘médico de cota’ ou ‘advogado de cota’, para designar profissionais de 
formação supostamente pouco confiável.” (reportagem Veja 26/02/03) 

“Assim, o que eu defendo é que deve-se olhar caso a caso as instituições. Em algumas 
as cotas gerarão distorções nos valores necessários para a produção de pesquisa de 
qualidade e talvez não seja o caso de implantá-las. Em outras instituições, em que o 
foco é ensino, daria, com algum esforço, para introduzir cotas na seleção de 
estudantes, abrindo mão do critério central de mérito acadêmico.” (Fernando Rossetti em 
artigo no site Aprendiz, 01/04/03) 

“As universidades públicas não são ‘escolas de terceiro grau’. São centros de ensino, 
pesquisa e extensão. Pesquisa e extensão articulam-se com o ensino na graduação, 
através das bolsas de iniciação científica, de extensão, do trabalho desenvolvido em 
laboratórios, hospitais universitários e em ações de campo. O rebaixamento do nível 
de qualificação do corpo de alunos significa um golpe duro no processo de pesquisa, 
já que todo esforço terá que se voltar a recuperação dos problemas herdados do 
ensino básico e médio, sem nenhuma garantia de êxito.” (Nilson Lage, jornalista e professor-
titular da Universidade Federal de Santa Catarina; artigo no site Observatório da Imprensa em 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/cadernos/cid120320031.htm) 

A favor 
[Perguntada se a qualidade do ensino na UERJ vai piorar:] “Não. Afinal, não 
serão as cotas que vão inaugurar na universidade a presença de alunos que 
trazem graves deficiências do ensino médio.” (Nilcéa Freire, reitora da UERJ; GLO 
23/02/03) 

“A defesa da escola pública de qualidade, velha reivindicação das classes populares, 
entra na retórica das classes média e alta como remédio para impedir que os 
excluídos do direito ao conhecimento de qualidade conspurquem com o seu ‘baixo 
nível’ o reduto de reprodução das elites em que se constitui as universidades públicas 
por elas privatizadas.” (colunista Sueli Carneiro, filósofa e ativista do Geledés; CB 28/02/03) 

“O fato de um negro entrar com nota abaixo da de um branco não vai reduzir a 
qualidade do curso, mas vai exigir que a faculdade se adapte a esses alunos nos 
primeiros anos. É preciso haver uma equalização do conhecimento.” (Hélio Santos, 
economista e ativista do movimento negro; reportagem Época 17/02/03) 

“O leitor Carlos Alberto de Miranda [GLO 05/03/03], com quem concordo, diz que 
‘ninguém pode afirmar hoje que (os beneficiados) sairão da faculdade com baixa 
capacidade para o mercado de trabalho’. Na década de 60, negro, cheguei à 
Europa, com uma bolsa da Unesco, com um Segundo Grau menos ruim do que os 
atuais, mas sem possibilidade de estudar engenharia aqui. Fui admitido sem vestibular 
em uma prestigiosa universidade onde os professores não me olharam com desdém, 
pelo contrário, tiveram solidariedade bastante para ajudar-me a superar dificuldades. 
A universidade não baixou de nível. Fui o único estrangeiro da turma a estar entre os 
oito primeiros. Quanto à leitora Ana Cristina Malheiro Franca, que critica o excelente 
artigo de Flávia Oliveira, parece que ela não entendeu a diferença entre os conceitos 
de ação afirmativa e ação proibitiva. Embora sejam ambos discriminatórios, a última 
se caracteriza por defender a manutenção do status quo.” (leitor Gessé Oliveira, Rio de 
Janeiro/RJ; GLO 05/03/03) 

[Sobre como garantir que alunos que entraram com notas menores possam 
acompanhar as aulas] “Os alunos fariam o mesmo vestibular, mas seriam 
tratados de maneira diferente. Poderiam fazer um exame de admissão 
depois de um ano, na própria universidade. É preciso também criar mais 
cursos noturnos e dar bolsas de estudo para cursos de período integral. É 
fundamental investir em cursinhos preparatórios gratuitos para a população 
de baixa renda.” (Hélio Santos, professor da Universidade São Marcos/SP; entrevista em Época 
24/02/03) 
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“Como não se pode deixar que o nível da universidade caia, o Estado teria 
de passar a gastar para oferecer aulas de reforço a alguns e logo os alunos 
demonstrariam que têm tanta capacidade quanto os outros. Para fazer 
justiça é preciso colocar a mão no bolso.” (Edna Roland, presidente da Fala Preta! 
Organização de Mulheres Negras; OESP 16/02/03) 

“Não há relação direta entre os primeiros no vestibular e os que se formam em 
primeiro, com mais capacidade. (...) O vestibular mede o conhecimento pontual do 
aluno, não sua capacidade. Se lhe derem condições de continuar o curso, ele pode 
dar um show. Ou será que o filho de um gari nunca poderá ser um sanitarista?” (Ricardo 
Freitas, advogado, negro; estudou em escolas públicas; prestou Direito na Pontifícia Universidade Católica 
do Rio; entrou em um dos últimos lugares da última lista; cinco anos depois, em 2000, graduou-se com uma 
das dez melhoras notas do ano; sua monografia de conclusão de curso mereceu nota máxima - o tema: 
Ações afirmativas para a população negra; OESP 16/02/03) 

“Propagar que o ensino cairá de qualidade só amplia o preconceito ao considerar 
que aqueles oriundos de camadas mais pobres são incapazes de vencer eventuais 
desnivelamentos. Por que não disseram isso daqueles que entraram nas mesmas 
universidades com notas semelhantes, porém sem cotas?” (Fernando Peregrino, Secretário de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação; O Dia 21/03/03)  

 

É preciso preparar o negro para o vestibular 
A favor 

‘‘No momento, é uma medida cirúrgica, imediata, para solucionar uma questão 
histórica no caso dos negros. Mas a cota deve ser parte de uma política de melhoria 
ao acesso à universidade’’, propõe Ubiratan Castro de Araújo. Entre outras medidas, o 
ativista do movimento negro defende a criação de cursos pré-vestibulares gratuitos 
para afrodescendentes. (Ubiratan Castro de Araújo, presidente da Fundação Cultural Palmares, do 
Ministério da Cultura; CB 25/02/03) 

“Uma boa ação afirmativa das universidades seria, por exemplo, utilizar seus colégios 
de aplicação na preparação de estudantes de grupos minoritários para competir no 
vestibular, em pé de igualdade, com os mais afortunados.” (editorial Jornal do Brasil; JB 
23/03/03) 

“Uma política efetiva para o ingresso de jovens carentes nas boas 
universidades deveria começar no ensino médio, com a melhoria de sua 
qualidade e a disseminação de cursos pré-vestibulares para essa faixa de 
renda.” (editorial Folha de S.Paulo; FSP 11/02/03) 

“As Ações Afirmativas não ignoram as qualificações, o mérito, como querem afirmar 
alguns, mesmo quando tomam medidas radicais como as cotas, isto porque (...) se o 
Estado cumprir o seu papel, e destinar recursos para Cursos pré-vestibular para negros 
e negras, o ingresso na Universidade, se dará por ‘mérito’ e não por caridade, como 
querem afirmar. Ou seja, mesmo que se tenha cota, o indivíduo será devidamente 
preparado para ocupar a vaga. Bastante questionável é o debate em torno da 
meritocracia. Meritocracia faz parte do ideário liberal puro, que incentiva a livre 
competição a partir da idéia de que todos são iguais perante a lei, portanto, todos 
teriam as mesmas condições para competir. Quem sempre teve privilégios por causa 
da cor da pele (branca) que mérito tem em ocupar sempre os lugares de destaque?” 
(Neide Fonseca, advogada, é presidenta do INSPIR-Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial; 
artigo na edição de maio/2002 da revista Eparrei)  

 

Mas não bastam apenas as cotas (é preciso ensinar a pescar e dar a 
vara) 

“Sistema de cotas pode ser 'desastroso', afirma Uerj - A entrada na Uerj (Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro) de alunos negros, pardos e de escolas públicas, 
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aprovados no vestibular pelo sistema de cotas, pode ser ‘desastrosa’ se a universidade 
não criar uma estrutura que lhes dê condições de se manter financeiramente e 
acompanhar as aulas nos primeiros anos, concluiu uma comissão da entidade criada 
pela própria reitoria. Segundo a comissão, criar bolsas de estudo e aulas extras para 
estudantes carentes custaria R$ 12,7 milhões neste ano – que teriam de ser bancados 
pelo Estado do Rio.” (reportagem FSP 09/02/03) 

“Como sempre, os brasileiros copiam de fora o que há de pior, como as cotas raciais. 
(...) Mas há muitos bons exemplos externos que devem, sim, ser seguidos, como a 
multiplicação de bolsas de pesquisa e programas comunitários - estas sim medidas 
afirmativas, pois fundamentam a continuidade dos carentes nas escolas. Ou então 
corremos o risco de entrar logo no pior dos mundos: baixa qualidade de conteúdo e 
baixa qualidade de acesso.” (colunista Daniel Piza; OESP 02/03/03) 

Contra 

“A universidade é o estágio final de um processo, e não pode ficar ‘corrigindo’ a 
insuficiência dos estágios anteriores – e nem tem condições de fazê-lo. Admitir alunos 
de conhecimento insuficiente, só porque são negros, ou pobres, ou paraplégicos, ou 
índios, ou sei lá mais o quê, sem que o governo forneça às instituições federais de 
ensino superior condições para ser, no mínimo, um ‘escolão’ do terceiro grau – o que 
já é o fim da picada–, é criar mais um tipo de discriminação.” (Antonio Fernando Beraldo, 
engenheiro e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG; artigo no site Observatório da Imprensa 
em http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/da260320032.htm) 

“Colocar os alunos ‘por cotas’ junto com os demais, na mesma classe, seria um 
massacre, no mais das vezes. São pessoas que, geralmente, têm emprego ou, 
desempregados, vivem se virando por aí. Não é possível que consigam se dedicar ao 
que exige um curso superior decente. De acordo com o MEC, um aluno das 
universidades federais custa, em média, mais de 9 mil reais por ano. Esta cifra é muito 
contestada, mas, vá lá: um aluno que leva 8 ou 9 anos para se formar em um curso de 
duração estimada de 4 anos vai custar muito mais aos cofres públicos. Se do jeito que 
estão as coisas o cobertor anda cada vez mais curto, imagine daí em diante... .” 
(Antonio Fernando Beraldo, engenheiro e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG; artigo no 
site Observatório da Imprensa em http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/da260320032.htm) 

“A UERJ se apercebeu de que, sem uma estrutura de apoio aos estudantes 
mais carentes, o sistema de cotas corre o risco de se tornar um factóide 
que alimenta os fenômenos de evasão escolar e deficiência de 
aprendizado.” (editorial Folha de S.Paulo; FSP 11/02/03) 

“O fundamental é que a implementação das cotas, em qualquer instituição, 
implica investimento de recursos, para dar acompanhamento aos 
estudantes que entram por esse sistema. Sem investimento maior nesses 
estudantes, a cota é simplesmente uma medida populista, com efeitos 
frágeis e, por vezes, até deletérios.” (Fernando Rossetti em artigo no site Aprendiz, 
01/04/03) 

A favor 

“Se não houver uma ajuda para esse aluno se manter, pode ser mais perverso do que 
não trazê-lo para a universidade.” (Nilcéa Freire, reitora da UERJ, que defende a adoção de 
medidas previstas no Programa de Apoio ao Estudante e informa que, com as cotas, a UERJ irá receber este 
ano alunos com renda familiar inferior a 5 salários mínimos; OESP 15/02/03) 

“Há uma expectativa da comunidade acadêmica e das entidades que representam 
os pré-vestibulares comunitários de que o impacto da lei de reserva de vagas será 
desastroso, se não houver um esforço imediato com o objetivo de criar políticas e 
atitudes concretas de permanência para os alunos que ingressarão na universidade.” 
/ [O temor dos integrantes da comissão é que, após o vestibular,] “o estudante 
carente não tenha condições de manter seus estudos por falta de recursos para 
transporte, alimentação, material escolar e por precisar de um tratamento 
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diferenciado na questão da inserção acadêmica”. (documento de comissão da UERJ; FSP 
09/02/03)  

“Estamos negociando essa questão [de que o governo federal arque com 
parte dos recursos a serem investidos para os alunos cotistas]. A 
governadora está empenhada em resolver o problema junto com o governo 
federal. Vou sugerir que os custos adicionais desse projeto sejam divididos 
com o Ministério da Educação, já que a experiência das cotas também 
consta do programa do governo federal.” (Fernando Peregrino, secretário de Ciência e 
Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro; FSP 09/02/03) 

“'Não é suficiente garantir percentual de vagas para alunos negros, pardos ou 
formados nas escolas públicas. Se fizeram uma lei garantindo que estes alunos entrem 
nas universidades, é necessário fazer uma outra garantindo que eles se formem.” (leitor 
Ascenso Furtado, Rio de Janeiro/RJ; JB 27/02/03) 

“Sem isso [cursos de adaptação, aulas de reforço e ajuda financeira], as cotas não 
valem de nada, pois permitem aos alunos que eles entrem, mas não dão condições 
para que permaneçam na universidade.” (Antônio Celso Pereira, ex-reitor da UERJ; FSP 09/02/03) 

“Mais do que apoio pedagógico e aulas de reforço, que todos estão 
preocupados em oferecer para que o desnível entre os alunos negros e os 
demais não seja muito grande, a ajuda financeira é muito importante. Sem 
ela, muita gente pode ficar pelo caminho.” (Luiz Orlando de Oliveira, 24 anos, que 
prestou vestibular para Pedagogia na UERJ; FSP 09/02/03) 

“Ao jovem cuja família não tivesse condições de sustentá-lo durante o curso 
deveria ser garantido um estipêndio mínimo, que poderia ser a 
contrapartida de um serviço acadêmico ou comunitário.” (editorial Folha de 
S.Paulo; FSP 11/02/03) 

 

4. A POLÍTICA DE COTAS CAMUFLA ANTIGOS PROBLEMAS? 
 

Cota é demagogia e má fé 

Contra 
“No Brasil, a política pública para inclusão social por vezes prefere os passos de maior 
impacto midiático ao trabalho de base. Cotas não vão sanar o déficit de formação 
acumulado pelo aluno. Tampouco garantirão a permanência do estudante pobre 
durante anos em cursos que não raro exigem dedicação integral. É como se o 
problema de consciência dos legisladores estivesse resolvido com a presença de 
alunos pobres na lista de aprovados do vestibular.” (editorial Folha de S.Paulo; FSP 11/02/03) 

“O enfrentamento da questão do racismo exige políticas estruturais, e não 
efeitos pirotécnicos: cabe ao Estado melhorar o ensino público, 
proporcionando, assim, uma formação mais sólida aos alunos carentes, e 
elevar o número de vagas oferecidas pelas universidades.” (editorial Folha de 
S.Paulo; FSP 21/02/03) 

“No Brasil, a política de cotas une negros e brancos, esquerda e direita. Os 
movimentos negros parecem satisfeitos com benesses para uma pequena parcela da 
classe média negra. Porto Alegre do PT e a Bahia de ACM, pioneiros das cotas, 
mostram o caminho: conceder empregos públicos ou vagas nas universidades a um 
punhado de negros custa pouco e faz barulho.” (colunista Demétrio Magnoli, doutor em 
geografia humana pela Universidade de São Paulo; Época 10/03/03) 

“A política de cotas destina-se a adiar para um futuro incerto os investimentos maciços 
em saúde, educação e emprego que interessam de fato aos negros (e brancos) 
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pobres.” (colunista Demétrio Magnoli, doutor em geografia humana pela Universidade de São Paulo. 
Época 10/03/03) 

“O abandono da escola pública perpetua a discriminação e dá margem a 
iniciativas demagógicas como a que colocou a Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro no noticiário.” (reportagem Veja 26/02/03) 

“A extensão do sistema de cotas aos alunos de escolas públicas nada mais é do que a 
atitude hipócrita de um Estado que prefere, por uma canetada, alargar artificialmente 
as portas da universidade, em vez de recuperar a qualidade do ensino básico.” (leitor 
Bruno C. Barretto, Rio de Janeiro/RJ; GLO 18/02/03) 

“Na medida em que essas ações estão sendo motivadas pela política de grupos 
militantes, o próximo e inevitável passo será pressionar os professores para que 
aprovem tais alunos carentes ou coloridos, embora sem atender aos níveis habituais 
de competência. Foi assim, em nome do nivelamento por baixo, que a rede pública 
do ensino básico e médio chegou ao atual nirvana estatístico, com a queda abrupta 
dos índices de reprovação sem aumento das cargas horárias, sem atendimento 
especial aos alunos que apresentam deficiências, sem averiguação clínica e 
sociológica das causas dessas deficiências – apenas culpando os professores e 
deixando claro a eles que a aprovação automática é o grande remédio para evitar 
‘problemas com a Secretaria de Educação’. A demagogia, penhorada, agradece.” 
(Nilson Lage, jornalista e professor-titular da Universidade Federal de Santa Catarina; artigo no site 
Observatório da Imprensa em http://www.observatoriodaimprensa.com.br/cadernos/cid120320031.htm) 

 

O problema é a qualidade do ensino público (e a qua ntidade de vagas) 

“[Os negros] Precisam é de educação. Como são mais numerosos nas classes menos 
favorecidas, urge melhorar o ensino básico das escolas públicas, para aumentar as 
oportunidades.” (Eduardo Diniz Junqueira, presidente da Abag-Ribeirão Preto e escritor; OESP 13/03/03) 

“Sugiro que, no lugar das cotas da educação, sejam ampliadas as vagas, de forma a 
oferecer educação de qualidade à maioria dos brasileiros. Isso também geraria 
empregos. Com a construção de novas escolas, o Estado contrataria mais professores, 
bibliotecários, etc. Se o governo alegar que não tem dinheiro para realizar tudo isso, 
basta que se aperte o cerco contra a corrupção e a sonegação de impostos para 
que o dinheiro apareça aos montes.” (leitor Mário Barilá Filho, São Paulo/SP; OESP 22/02/03) 

“Concentrar esforços só na graduação nos leva a crer, desolados, que não se 
pretende resolver o problema da educação pública (...). E, quando digo resolver, não 
me refiro apenas à contratação e aumento de salário de professores, abertura de 
mais vagas nas escolas ou ampliação do número de horas/aula. Refiro-me a 
programas - ou, se preferirem, ações afirmativas - que proporcionem aos jovens 
carentes - no caso, negros - chances de crescimento pessoal: bolsas de estudo; 
projetos culturais; acesso a livros, cinemas, teatros, à Internet; assistência médica e 
psicológica; criação de oportunidades para descobrir suas habilidades e talentos. Por 
que não optar pela ação afirmativa lá atrás, no comecinho da Educação Básica, que 
é onde se decide quem terá um diploma superior? Claro que sairá mais caro. Bem 
mais caro. Mas, e a dívida social? Não é tão baixa quanto o número de estudantes 
que serão beneficiados por cotas em universidades públicas.” (Magno Maranhão, 
presidente da Associação Nacional dos Centros Universitários (Anaceu); O Dia 21/03/03)  

Contra  
“A solução é garantir que todos tenham as mesmas chances no vestibular. É promover 
o acesso universal ao ensino fundamental e médio de qualidade. Não se pode, 
colocar a carroça na frente dos bois, tentando que parta do ensino superior uma 
reforma que deve ser iniciada pelo ensino fundamental.” (leitor Francisco Mariano 
Neto, São Paulo/SP; FSP 09/03/03) 
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“Se a ‘coloração’ média do universitário brasileiro não reproduz, 
exatamente, a da sociedade, a causa primordial está na má qualidade de 
todo o ensino público que precede o universitário - assim como o crônico e 
atávico descaso, do Poder Público, no alargamento geral do ensino a todas 
as camadas da população, especialmente as mais carentes, por meio de 
bolsas de estudo e mecanismos semelhantes - estes, sim, que poderiam ser 
enquadrados numa dita ‘política afirmativa’.” (editorial O Estado de S.Paulo; OESP 
05/03/03) 

“A mistura de dois sistemas diferentes, baseados em conceitos diversos, 
explica por que as cotas da Uerj tiveram resultados tão bizarros. É o que 
acontece quando se tenta fazer atalhos para resolver problemas sérios, 
como a falta de qualidade do ensino básico, a verdadeira causa para o 
fracasso de boa parte dos negros no vestibular.” (reportagem Época 17/02/03) 

“Se o governo quer tanto ter mais negros na faculdade, por que não melhora o ensino 
público de base?” (leitora Eriene Silva Lima, Planaltina/DF; Época 24/02/03) 

“Os especialistas em educação realmente sérios são unânimes em afirmar que a única 
política compensatória efetiva é o investimento pesado na escola pública. É numa 
escola pública que proporcione formação sólida que negros, pardos e pobres 
poderão encontrar a base necessária para ascender profissional e socialmente.” 
(reportagem Veja 26/02/03) 

“É de conhecimento geral que o problema não está na cor do candidato, e sim na 
falta de oportunidade durante a vida colegial. A solução mais correta seria fazer com 
que as escolas públicas de ensino fundamental adotassem como grade de estudo as 
matérias cobradas em vestibulares de universidades públicas e estaduais.” (leitor 
Heberton Candido Largo, Araçatuba/SP; Veja 05/03/03) 

“A solução adotada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro é, além de 
segmentação racial, uma tentativa superficial e ineficiente de solucionar um dos 
maiores problemas brasileiros: a falta de educação para as famílias de baixa renda. A 
saída não é forçar a entrada de candidatos com notas inferiores, mas, sim, 
proporcionar condições para que eles possam competir de igual para igual com os 
demais concorrentes.” (leitor Felipe Schroeder Franke, Porto Alegre/RS; Veja 12/03/03) 

“Penso que a questão de cotas é um alerta para a necessidade de um ensino público 
de qualidade. Em Apucarana, no Estado do Paraná, os alunos de 1ª a 4ª séries do 
ensino fundamental ficam na escola o dia inteiro. As escolas públicas da rede 
municipal de Apucarana não perdem em nada para as particulares. Se todos os 
municípios adotarem o ensino em tempo integral, certamente o futuro será melhor em 
todos os sentidos.” (leitor Valter Pegorer, Apucarana/PR; Veja 12/03/03) 

“É imprescindível que o debate das cotas raciais se transforme num debate 
relacionado à melhoria da qualidade de ensino para os mais carentes, procurando, 
assim, fornecer condições dignas de educação, como já frisa a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos da ONU.” (leitor Ricardo Alexandre Esteves Mendonça, São Paulo/SP; OESP 
17/03/03) 

“É notável a insatisfação de todos, independentemente da raça, quanto ao sistema 
de cotas para as universidades. Me solidarizo com os que entendem que essa medida 
é apenas uma forma de encobrir o verdadeiro problema, ou seja, a deficiência nos 
ensinos fundamental e médio no país. Infelizmente, os governantes brasileiros tendem 
a atuar na conseqüência e não nas causas dos problemas.” (leitor Fabrício Brollo Dunham, 
Rio de Janeiro/RJ; JB 26/02/03) 

“A proposta de reservas de vagas do ensino superior para a população 
negra e afrodescendente é igualmente absurda. É politicamente 
conservadora, pois, ao abrir mão do princípio de que as vagas disponíveis 
devem pertencer aos mais preparados para ingressar no 3º Grau, admite 
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que o degradado estado da escola pública brasileira não vai mudar, ao 
menos nesta geração.” (José Roberto Pinto de Góes, historiador da Faculdade de Formação de 
Professores da UERJ; http://www2.uerj.br/~labore/cotas_raciais.htm)  

A favor 
“O sistema [de cotas] permite ir equilibrando a desigualdade, enquanto se 
busca melhoria substancial do ensino público.” (Jorge Werthein, representante da 
Unesco no Brasil; OESP 19/02/03) 

“Não queremos ficar esperando que somente a geração que está hoje na 
creche ou na pré-escola tenha a sua chance garantida no futuro e condenar 
a geração atual a um destino funesto. (...) É preciso ter respostas 
imediatas.” (Edna Roland, Fala Preta! Organização de Mulheres Negras; OESP 16/02/03) 

“É preciso repetir: a adoção de cotas não se contrapõe a outras medidas de 
cunho social mais abrangente. Há um achatamento geral do nível de 
desempenho dos concorrentes, sejam brancos ou negros.” (Fernando Conceição, 
jornalista e professor da Faculdade de Comunicação da UFBA; FSP 02/12/02) 

“É preciso mais investimento inclusive na pré-escola, para que as crianças 
negras não ingressem no ensino fundamental já em defasagem.” (Hélio Santos, 
professor da Universidade São Marcos/SP e da Fundação Visconde de Caibu/BA; entrevista em Época 
24/02/03) 
“A cota universitária, racial ou social, pode contribuir para corrigir a discriminação e 
ser um toque positivo na imagem do Brasil no exterior. Mas a verdadeira política para 
atender os interesses da população pobre seria uma cota de 100% dos jovens 
terminando o ensino médio em escolas com qualidade. Se isso for feito, 
beneficiaremos todos os pobres, a maior parte dos quais negros – isso em função de 
preconceito e discriminação seculares. As cotas raciais se tornariam desnecessárias 
então. Assim foi feito em Cuba, um país onde a escravidão durou tanto quanto no 
Brasil, e um sistema de educação com qualidade para todos praticamente eliminou a 
discriminação racial. (...) A cota social, ainda que dando margem a dificuldades, seria 
mais fácil.” (Cristovam Buarque, professor da UnB; O Liberal 19/09/01) 

 

O critério para exclusão não é a cor, é a pobreza   

Contra 
“A concessão de cotas nas universidades é algo digno de apreço, desde que 
fundada em motivos determinantes do desequilíbrio entre os indivíduos (a pobreza), 
sob pena de revelar-se como mero favorecimento.” (leitor Bruno Titz de Rezende, São Paulo/SP; 
OESP 27/02/03) 

“É um problema de exclusão social. Protecionismo não leva a nada.” (leitora Riquelme V. 
Leonel e Silva, Curitiba/PR; Época 24/02/03) 

“Por que negros e pardos que conseguem ter acesso a escolas particulares são 
beneficiados?” (Cláudia Magalhães  Cereto,  psicóloga; artigo em JB 12/04/03)  

“A cota para negros e pardos beneficia o candidato mesmo que tenha 
estudado num dos mais caros colégios da cidade.” (Fernanda Garcia Nunes, 
defensora pública, que prepara uma ação coletiva solicitada por mais de 100 estudantes que alegam se 
sentir prejudicados pelo sistema de cotas; Época 24/02/03) 

“Cotas para negros não beneficiam pobres. Beneficiam os negros que 
terminam o ensino médio, que, em geral, não são pobres. (...) ajudam a 
mudar a cor da universidade, não a classe social, porque os pobres não 
terminam a 4ª série.” (Cristovam Buarque, ministro da Educação; reportagem FSP 19/02/03) 
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“Esse sistema, apesar de imbuído de boas intenções, comete injustiças, seja 
do lado dos brancos pobres – que não podem se beneficiar das cotas –, seja 
do lado de negros que têm condições de pagar uma escola particular e não 
deveriam ter o privilégio da reserva de vagas.” (leitor Ricardo Greber Arini, São 
Paulo/SP; FSP 17/02/03) 

“A escravidão no Brasil não possuía a mesma conotação racial que possuía 
nos Estados Unidos. Talvez por isso lá existe um problema racial, e aqui 
não. (...) A sociedade norte-americana é burguesa à vera - e racista. 
Quanto a nós, continuamos muito escravistas, mas persistimos em não ligar 
para essa coisa de raça. Ou alguém duvida que aquela criança lourinha, 
suja, barriguda, remelenta, descalça, desnutrida, muito comum na 
paisagem nordestina (descendente de portugueses, franceses, holandeses, 
galegos etc.), não está prestes a passar a vida como passavam os 
escravos? Pobre, excluída e oprimida, mandada?” (José Roberto Pinto de Góes, 
historiador da Faculdade de Formação de Professores da UERJ; 
http://www2.uerj.br/~labore/cotas_raciais.htm)  

“A proposta de cotas na Universidade para ‘negros’ também é cruel, pois 
escolher quais pobres devem ser salvos significa igualmente condenar os 
demais à ignorância e ao desamparo costumeiros. Se sistemas de cotas 
tivessem sido implantados há uns quinze anos atrás, talvez tivessem 
salvado Sandro, aquele rapaz do ônibus 174, pois ele facilmente podia ser 
classificado como um ‘negro’, mas não trariam remédio para Fernando, o 
algoz da família Abravanel, que queria ser advogado mas, filho de 
motorista, teve que trocar a Universidade pelo trabalho muitíssimo mal 
remunerado. Como se pode escolher a quem salvar? O critério do sistema 
de cotas é racial e isto é simplesmente abominável.” (José Roberto Pinto de Góes, 
historiador da Faculdade de Formação de Professores da UERJ; 
http://www2.uerj.br/~labore/cotas_raciais.htm)  

A favor 
“O racismo, ao contrário do que muita gente alardeia, não é o mesmo que miséria ou 
pobreza. Discriminação, preconceito e opressão de classe são DIFERENTES de 
discriminação, preconceito e opressão de gênero ou de raça/etnia. Cada uma possui 
dinâmicas de surgimento e de operacionalidade que lhes são peculiares, logo 
nenhuma se funde, ou se confunde, com a outra, embora possam ser reforçadas 
quando se abatem sobre a mesma pessoa. Cada uma exige políticas específicas 
adequadas. Urge que o governo entenda, por sensibilidade ou por dever de ofício, 
que políticas universalistas são insuficientes para abolir o racismo.” (colunista Fátima Oliveira, 
médica e secretária executiva da Rede Feminista de Saúde; O Tempo/BH 19/03/03) 

“Isto não é apenas um problema social. (...) Nós temos que reconhecer que 
esta é uma sociedade racista e que as pessoas com pele escura tem sido 
sistematicamente excluídas de espaço nesta sociedade por mais de 400 
anos.” (José Vicente, advogado e sociólogo, presidente da Afrobras; The New York Times, 05/04/03) 

“Infelizmente não é possível fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Precisamos 
quebrar esta visão romântica de que não discriminamos. Também precisamos verificar 
que o problema não é apenas a pobreza, até mesmo porque dentro da pobreza há 
desigualdades.” (psicólogas Ana Lúcia Novais Carvalho e Cristina dos Santos de Oliveira, pós-
graduandas da UERJ; artigo em http://www2.uerj.br/~labore/cotas_ana_lucia.htm) 

“As duas leis (uma criou a cota de 40% das vagas para negros e pardos, outra de 50% 
para alunos da rede pública) devem ser conjugadas, para termos um único 
instrumento que garanta a inclusão dos excluídos.” (Nilcéa Freire, reitora da UERJ; OESP 
14/03/03)  
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“Não se pode misturar a discussão com a dos brancos pobres que também 
necessitam de ações. (...) É preciso desmistificar essa questão.” (Maria 
Aparecida da Silva Bento, doutora em psicologia social pela Universidade de São Paulo (USP) e diretora 
do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade – Ceert, para quem é essa noção que 
muitas vezes faz confundir a visão dos próprios negros sobre o direito ou não a cotas; OESP 16/02/03) 

[Sobre a noção de que no Brasil há muitos brancos pobres, que também 
estudam em escolas públicas e enfrentariam os mesmos problemas que os 
negros pobres] “As estatísticas não confirmam a sua afirmação. Segundo 
dados do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e o Censo de 
2000, do total de pobres, 64% são negros. Da população indigente, 69% 
são negros. Não há tantos brancos pobres assim. É lógico que, num país 
totalmente desigual como este, tem que ser levado em consideração que 
qualquer ação governamental voltada para os pobres terá cor e raça.” 
(Martvus Chagas, secretário de Combate à Discriminação Racial do Partido dos Trabalhadores; OESP 
16/02/03) 

“Os alunos aprovados no vestibular das universidades deveriam preencher 
uma ficha de cadastro para que fosse avaliada a sua condição econômico-
financeira. Tenho certeza de que o número de pagantes atingiria mais de 
50%. Essa receita iria permitir que os candidatos de origem modesta 
encontrassem mais vagas nas faculdades públicas e melhores condições de 
ensino.” (leitor Carlos Alberto Mambrini, Rio de Janeiro/RJ, sugerindo que quem tem condições 
financeiras deveria pagar pelo ensino público universitário; JB 30/03/03)  
“Para beneficiar os pobres, a cota deveria ser dirigida diretamente aos pobres, 
implantadas pela posição econômica e social, para os trabalhadores com baixos 
salários, mas não funcionaria: as vagas para os filhos de trabalhadores com menos de 
dois salários mínimos não seriam preenchidas, porque os filhos dos pobres só muito 
raramente conseguem chegar ao final do ensino médio. A maior parte deles não 
termina sequer a quarta série do ensino fundamental.” (Cristovam Buarque, professor da UnB; 
O Liberal 19/09/01) 

“O pobre é excluído, mas o pobre negro é diferente. Ele tem mais dificuldades. Mesmo 
entre pobres, há negros com escolaridade, salários e condições de vidas inferiores. Na 
corrida em direção aos postos na comunidade científica, na gestão de políticas e na 
concepção de estruturas de organização da sociedade, o negro tem um agravante à 
sua pobreza, que é a cor da pele. As cotas servem para reparar, em parte, injustiças 
históricas.” (Mario Sergio Cortella, educador e professor da PUC-SP; entrevista em IstoÉ 05/03/03) 

“As estatísticas mostram que pretos e pardos estão próximos entre si na perversidade 
do quadro social brasileiro e distante dos brancos. E não há pobre branco? Há, mas 
eles são em menor número e, por alguma razão, os brancos pobres são mais atingidos 
pelas políticas universalistas de inclusão. [O economista] Ricardo Henriques mostra, em 
seu livro sobre o assunto, que entre os 20% mais pobres do país há mais meninas negras 
fora da escola do que meninas brancas.” (colunista Miriam Leitão; GLO 22/12/02) 

 

A importância de os negros freqüentarem uma univers idade   

“O autor americano Neil Postman, em seu O Fim da Educação – 
Redefinindo o Valor da Escola, expõe que, no mundo atual, os 
currículos são subprodutos da estratégia tecnocrata de organizar o 
mundo de forma imediatista e utilitária, visando preparar um ser 
aético, acrítico, amoral, mas suficientemente competente em 
habilidades específicas. Isto significa que a escola pública e 
humanista é mais que indesejada, é uma aberração frente aos 
desejos neoliberais da atualidade, o último reduto de resistência aos 
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deuses da tecnocracia, do utilitarismo e do consumo.” (Valéria Belém, artigo 
em O Popular, 01/04/03) 

Contra 
“Concordo [com o artigo de Luiz Garcia – ‘A cota do bisneto’ – Globo 18/02/03), que 
se deva questionar o mito da universidade como único e inevitável destino para 
acesso a carreiras dignas e estimulantes, mas esta é uma discussão que só produzirá 
resultados efetivos quando governo, instituições educacionais e agentes de mercado 
passarem a atuar em conjunto como indutores da valorização das profissões de nível 
médio.” (leitor Bruno C. Barretto, Rio de Janeiro/RJ; GLO 18/02/03) 

“Gostaria que o processo de aprendizagem e aculturamento fosse contínuo e 
permanente, sem vestibular. O processo de aprendizagem é, por natureza, 
darwiniano, isto é, seletivo e elitizante. O jovem vai estudando e, se tiver bom 
aproveitamento, apresentar um bom curriculum escolar, não pára mais. Nada de 
cotas: os bons, os que estudam e aprendem, esforçam-se e captam o que lhes é 
ensinado, adquirindo conhecimento e inovando, terão sucesso e vencerão na vida. 
Não é preciso ter diploma. Vejam o nosso presidente.” (leitor Carlos Affonso Migliora, Rio de 
Janeiro/RJ; GLO 18/02/03) 

“A culpa pelo ocorrido é do Estado do Rio e da União, que estimulam a corrida ao 
diploma de doutor e determinam reservas de mercado profissionais. Isso fez incharem 
as universidades - até para escaparem de prisão em celas comuns -, sumirem os 
recursos para os níveis anteriores de ensino, ampliar a desordem educacional e os 
baixíssimos níveis econômico e intelectual desta incorrigível Terra dos Papagaios.” (José 
Carlos Azevedo, professor; JB 27/02/03) 

“Um caminho justo para garantir a todos o acesso às escolas públicas e universidade 
seria eliminar a diferença de qualidade de ensino entre as escolas públicas e privadas. 
Por que não tornar urgente uma mudança dessa condição investindo no ensino 
público de qualidade desde a pré-escola? Entrar na universidade é importante. Mas 
como parte de um processo, e não o seu início ou fechamento.” (Cláudia Magalhães  
Cereto ,  psicóloga; artigo em JB 12/04/03) 

A favor 

“Falar em acesso de negros à universidade é coisa proibida e herética. É falar, e 
esperar impropérios do tipo: ‘nem todo mundo precisa ser ou vai ser doutor. Então, por 
que todo negro precisa ir para a universidade?’ Como vêm, não há jeito de entabular 
uma conversa civilizada com partidários da segregação racial nas escolas. Não se 
trata de que todo mundo, obrigatoriamente, tem de fazer um ‘curso superior’, mas 
que quem desejar não deverá encontrar entraves de natureza racista.” (colunista Fátima 
Oliveira, médica e secretária executiva da Rede Feminista de Saúde; O Tempo/BH 19/03/03) 

“O Brasil é marcado internacionalmente pelo absurdo de ser um país negro quase sem 
negros nas universidades e, conseqüentemente, nas profissões liberais e nos cargos de 
direção. A cota universitária ajudará a melhorar a imagem do Brasil no exterior e 
poderá ajudar a diminuir a injustiça racial.” (Cristovam Buarque, professor da UnB; O Liberal 
19/09/01) 

“Depois de mais de 110 anos da abolição, ainda não há uma classe média 
negra no Brasil. Se a universidade é um caminho para se chegar a um nível 
socioeconômico mais elevado, por que não as cotas?” (advogado Renato Ferreira, 
Educafro, que considera que, se o negro sofre uma discriminação específica, seria preciso então uma 
ação específica; OESP 16/02/03) 

“A chegada à universidade é fundamental para construir uma elite negra, 
com poder de barganha maior. Mas não se pode focar somente na 
universidade.” (Hélio Santos, professor da Universidade São Marcos/SP e da Fundação Visconde de 
Caibu/BA; entrevista em Época 24/02/03) 
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“Na minha opinião, seríamos mais conseqüentes em nossas opiniões ao considerarmos 
a presença da população afrodescendente nos círculos das universidades públicas 
como uma oportunidade de ampliar as habilidades desse grupo e, 
conseqüentemente, ampliar a sua contribuição cultural, política, social e econômica 
ao país. Parece inadequado que as universidades públicas, corpo e docente e 
discente, não tenham contato direto e no mesmo nível com outros segmentos de 
classe da sociedade brasileira. Não parece adequado que as universidades públicas 
brasileiras sejam constituídas na sua grande parte por segmentos que desconhecem, 
no contato cotidiano, a realidade cultural, política, econômica e social de um 
segmento que constitui 45% da população brasileira.” (Wania Sant’Anna, professora, membro 
do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher; artigo 
em http://www2.uerj.br/~labore/cotas_wania.htm) 

 

E o vestibular mede alguma coisa? 

“Eu confesso: se tentasse entrar na universidade via vestibular, não passaria. Meu 
consolo é saber que eu não estaria sozinho. Teria muitos companheiros. Os reitores de 
nossas grandes universidades seriam os primeiros. A seguir, respeitáveis professores e 
pesquisadores. Eles talvez não passassem nem mesmo em suas próprias disciplinas. (...) 
E aí eu pergunto: se nós, professores já dentro da universidade, não passaríamos nos 
exames vestibulares, por que é que os jovens, que ainda estão fora, têm de passar? É 
irracional. Especialmente em se considerando que irá acontecer com eles aquilo que 
aconteceu conosco: esquecerão... Haverá uma justificação pedagógica para esse 
absurdo? Ainda não a encontrei.” (Rubem Alves, em artigo publicado na FSP 22/04/03) 

a favor 

“As ‘cotas’ ganharam espaços nobres na mídia e rearticularam a guetizadora 
máxima: ‘cada macaco no seu galho’. Pretendem nos acuar. E ainda tripudiam. 
Esquecem (será?) que para acabar com a figura do “excedente”, desde 1968 o 
vestibular passou de seletivo a classificatório. Sem delongas, retiremos a viseira. 
Aptidão para a universidade é concluir o segundo grau. O vestibular – arapuca 
caindo de podre, expressa a falta de vagas para quem está apto para a universidade 
– será abolido quando as vagas absorverem a demanda, quando então ao ensino 
privado de 3º. grau será reservado o papel de complementar do ensino público.” 
(colunista Fátima Oliveira, médica e secretária executiva da Rede Feminista de Saúde; 
O Tempo/BH 19/03/03) 

“Nosso vestibular tem o exame de qualificação que é eliminatório. Só vai 
para a etapa discursiva quem tem 40% de acertos nele. Se isso ocorresse 
na segunda etapa teríamos sobra de vagas em função das deficiências que 
os alunos trazem do ensino médio.” (Nilcéa Freire, reitora da UERJ; GLO 
23/02/03) 

“Cabe à universidade lidar com isso [a disparidade de notas entre os que entram na 
universidade ou não pelo sistema de cotas]. Esse diferencial existiu sempre, só que não 
vinha à tona. As classes são formadas com os primeiros da lista e os que estão na 
sétima ou oitava listas. A temática das cotas desnuda uma série de dissimulações que 
existe em nossa estrutura de ensino superior. Depois de algumas pesquisas, a Unicamp 
e a PUC-SP chegaram à conclusão de que os de melhor nota no vestibular não são 
necessariamente os de melhor desempenho universitário. Quase sempre os mais 
competentes foram os que tiveram melhores redações.” (Mario Sergio Cortella, 
educador e professor da PUC-SP; entrevista em IstoÉ 05/03/03) 
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5. AUTODECLARAÇÃO É O MELHOR CRITÉRIO ? 
“De acordo com o Ministério da Justiça, a ONU orienta os países a respeitarem como 
único critério de classificação racial a autodeclaração. No movimento negro, há 
quem prefira outro critério para evitar que brancos se declarem negros ou pardos 
apenas para conseguir a vaga.” (reportagem FSP 12/02/03) 

“Na pesquisa realizada pelo IBGE, mais brasileiros se definiram como negros e bancos, 
enquanto o índice de pardos diminuiu. Em 1991, 5% das pessoas se diziam negras. Em 
2000, o percentual pulou para 6,2%. (...) Enquanto isso, o número de pessoas que se 
dizem pardas decaiu de 42,6% para 39,1%.” / “Apesar da sensível diferença, os 
números pesquisados ainda estão longe de refletir a realidade brasileira. É difícil pensar 
que sejamos apenas 10 milhões de negros em todo o país.” (reportagem CB 13/05/02) 

“Do total de inscritos, 73% preferiram não se declarar de cor, embora boa parte deles 
o seja.” (antropóloga Elielma Aires, que prepara uma tese de doutorado sobre o perfil socioeconômico 
dos estudantes da Uerj; Época 20/01/03) 

Contra 

“O especialista em direito público Carlos Ari Sundfeld acha que, uma vez adotado o 
critério da autodeclaração, ela não possa ser depois impugnada, mesmo se 
constatado que o beneficiado não é afrodescendente. Para Sundfeld, o resultado 
tende a ser desastroso: ‘Dá margem a um contencioso gigantesco.’ Segundo ele, se 
milhares de candidatos ao vestibular ou a concursos públicos entrarem na Justiça 
porque foram preteridos por concorrentes autodeclarados afrodescendentes, que 
tenham tido classificação mais baixa que a deles, mesmo com a mesma cor de pele 
ou, quem sabe, mais clara, com a demora habitual das ações judiciais, os 
beneficiados poderiam freqüentar um curso inteiro correndo risco de, ao final, terem o 
diploma anulado.” (reportagem OESP 16/02/03) 

“A autodeclaração foi adotada pelo consenso de que não há critérios 
objetivos, por assim dizer, para classificar os indivíduos ‘racialmente’. Mas a 
lei contradiz a si mesma! Ela afirma que não há critério objetivo de 
classificação racial (o candidato se autodeclara) e também afirma que há 
critério objetivo (a frase ‘sob penas da lei’ pressupõe a possibilidade de 
fraude, o que, por sua vez, pressupõe algum critério objetivo para definir o 
status racial dos indivíduos).” (Peter Fry, antropólogo, professor da UFRJ; GLO 21/03/03) 

“O IBGE adotou o critério da autodeclaração, segundo o qual cada pessoa tem a cor 
da pele que quiser e nada proíbe, se for branca, dizer-se negra, ou vice versa; 
ninguém tem nada a ver com isso. É critério melhor que o lembrado pelo secretário 
Nacional de Direitos Humanos do governo anterior que, à semelhança de nazista 
ferrenho, admitiu que exames da pele e do sangue revelariam a ‘'raça’ de uma 
pessoa; deve supor esse sábio que as pessoas de cor negra, em vez de glóbulos 
vermelhos, têm cubos pretos. (...) O regime de cotas em função da cor da pele revela 
oportunismo ou ignorância de quem a apóia porque não existe ‘raça’ e nem a 
etimologia da palavra é conhecida.” (José Carlos Azevedo, professor; JB 27/02/03) 

“É muito difícil encontrar um branco no Brasil. Não sei o que eu sou. Negro, não; 
branco, também não. Eu me considero pardo, minha mãe sempre disse isso.” / “Quem 
vai provar que eu não sou pardo? Sou contra as cotas, mas usei porque é um direito 
que eu tenho. Muita gente que eu conheço usou para passar.” (Adelson José Calleia de 
Barros, 17 anos, declarou-se pardo e foi o primeiro colocado pelo critério de cotas entre os candidatos 
inscritos no vestibular da Universidade Estadual do Norte Fluminense; OESP 16/02/03) 

A favor 

“Todo este debate sobre as cotas e quem é negro é apenas uma 
distração que mascara questões mais sérias que não têm sido 
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tratadas. (...) Qualquer porteiro sabe quem é negro e deve ser 
mandado para a entrada de serviço, assim como qualquer policial 
sabe quem é negro e deve ser parado na rua e ordenado a mostrar 
a identidade.” (Zulu Araújo, diretor da Fundação Palmares; The New York Times 05/04/03) 

“Tenho o cabelo encaracolado, posso dizer que sou negra.” (Viviane Monteiro, 
vestibulanda do curso de medicina da UERJ; ela tem olhos verdes e pele clara e se declarou negra; 
Época 20/01/03) 

“Eu me inscrevi como pardo, mas não agi de má-fé. Pelo dicionário, quem não é 
branco é negro ou pardo. Minha bisavó era negra. Eu passaria mesmo sem cotas.” 
(Daniel Fernandes, primeiro lugar pelo sistema de cotas no vestibular da UERJ; ele foi ameaçado de ser 
pintado de preto para que “mereça” a vaga; Época 17/02/03)  

“[A autodeclaração] É a única forma possível. A questão é como o indivíduo 
se percebe e não como o outro o percebe. Do contrário, haveria um viés 
discriminatório.” (Nilcéa Freire, reitora da UERJ; GLO 23/02/03) 

“(...) É preciso definir a partir de que tonalidade alguém se torna negro. A resposta será 
uma em Salvador e outra no interior do Rio Grande do Sul. (...) ‘Raça’, em seres 
humanos, não é um conceito científico (...), mas mera interpretação cultural. A 
autonomeação é a única maneira democrática de determinar quem é negro.” 
(reportagem Época 17/02/03) 

 

É possível definir raça? 
“Não existe forma objetiva de definir raça. (...) Está provado que não há 
diferenças biológicas entre os seres humanos. É na cultura, na vida em 
sociedade, que surgem as diferenciações.” (Rosana Heringer, do Centro de Estudos Afro-
Brasileiros da Universidade Cândido Mendes/RJ; OESP 16/02/03) 

“Uma pessoa negra é alguém que se sente como negro e vive como negro. 
Eu não acredito que haja qualquer critério científico objetivo.” (Márcio Thomaz 
Bastos, ministro da Justiça; The New York Times 05/04/03) 

“Raça é conceito científico inaplicável à espécie humana, de modo que o vocábulo 
raça adquire relevância na semântica e na vida apenas naquelas sociedades em que 
a cor da pele, o fenótipo dos indivíduos, é relevante para a distribuição de direitos e 
oportunidades.” (Hédio Silva Jr., advogado, é coordenador do Centro de Estudos das Relações de 
Trabalho e Desigualdades; FSP 21/12/02) 

“As palavras ‘preto’ e ‘negro’ têm acepção morfológica, enquanto 
‘afrodescendente’ relaciona-se com ancestralidade. O sociólogo Oracy Nogueira 
distinguiu estes dois conceitos como ‘raça de marca’ (sentido morfológico) e ‘raça de 
origem’ (sentido de ancestralidade). Ele destacou o fato de que a discriminação 
racial no Brasil era principalmente ‘de marca’ (fenotípica), enquanto nos Estados 
Unidos era primordialmente ‘de origem’ (por ancestralidade). A avaliação da ‘raça de 
marca’ de uma pessoa é feita visualmente e é sempre subjetiva. Já a ancestralidade 
ou origem geográfica, após os avanços do Projeto Genoma Humano, pode ser 
quantificada objetivamente.” (Sérgio Danilo Pena, médico, é professor titular da UFMG; FSP 21/12/02 

“Para o antropólogo negro Paul Gilroy, da Universidade de Yale, Estados Unidos, 
considerado um dos intelectuais de maior destaque na atualidade, o conceito de 
‘raça’ deveria simplesmente ser abolido. Ele afirma que esse termo é uma categoria 
falsa, criada com fins discriminatórios, que não traz avanços nem faz sentido no mundo 
de hoje, em que a busca das empresas por novos mercados até valoriza a identidade 
negra. A idéia causou muita polêmica e talvez não se aplique à realidade brasileira, 
em que a cor da pele ainda gera preconceito. Muitos acham que, enquanto o 
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racismo não acabar, não é possível abandonar a idéia de raça.” (reportagem revista 
Superinteressante abril 2003) 

“A interpretação genética dos achados de nossa pesquisa é que a população 
brasileira atingiu um nível muito elevado de mistura gênica. A esmagadora maioria dos 
brasileiros tem algum grau de ancestralidade genômica africana. (...) A definição 
sobre quem é negro ou afrodescendente no Brasil terá forçosamente de ser resolvida 
na arena política. Do ponto de vista biológico, a pergunta nem faz sentido.” (Sérgio 
Danilo Pena, médico, é professor titular da UFMG; FSP 21/12/02 

Contra 

“Como diferenciar quem é negro de quem é branco, ameríndio ou asiático, num país 
de mestiços? Pelo fio do cabelo ulótrico ou lissótrico? Pela cor da epiderme? Pelo 
DNA? E qual o grau de mestiçagem definidor do direito preferencial a uma vaga na 
escola ou no trabalho? O meio-sangue, o três quartos, mulato escuro ou claro? Vão 
criar diferenciações descabidas.” (Eduardo Diniz Junqueira, presidente da Abag-
Ribeirão Preto e escritor; OESP 13/03/03) 

“Do ponto de vista científico, não há raças, há uma espécie apenas; todos os 
humanos pertencem ao reino animal, ao filo cordata, à classe dos mamíferos, à família 
dos hominídeos, ao gênero homo e à espécie homo sapiens. Cota é demagogia que 
não redime maus-tratos cometidos, infligidos a minorias por quem deve assisti-las. Por 
isso, importante é a sugestão do Sr. Antônio Sepúlveda no Jornal do Brasil: todos os 
brasileiros declaram-se negros e todos ficam iguais perante a lei.” (José Carlos Azevedo, 
professor; artigo em JB 10/04/03)  

“Se você for candidato ao próximo vestibular da Uerj, declare- se negro ou 
pardo, está no seu direito. Não estará mentindo. Você pode não saber, mas 
você também é meio africano. Todos somos crias da África, seja qual for a 
cor da nossa pele. Só ignora isso quem desconhece, ou não se conforma, 
com a nossa história.” (José Roberto Pinto de Góes, professor da UERJ; artigo em GLO 
19/02/03) 

 “O melhor jeito para acabar com o racismo no Brasil é eliminar o critério de raça. (...) 
Raça é uma noção arcaica. Não tem base científica. A luta contra o racismo não se 
dá glorificando a figura de Zumbi nos livros escolares, mas ensinando que os brancos 
são negros e os negros são brancos.” (colunista Diogo Mainardi; Veja 07/05/03) 

A favor 

“A gente vai seguir o que está na lei, que estabelece o critério de autodeclaração. 
Procuramos com juristas e cientistas elementos que poderiam definir, por exemplo, 
quem é pardo, mas não encontramos nenhuma resposta.” (Sônia Wanderley, assessora da 
coordenação do vestibular da UERJ; FSP 11/02/03) 

“Negro e branco designam, portanto, categorias essencialmente políticas: é negro 
quem é tratado socialmente como negro, independentemente de tonalidade 
cromática. É branco aquele indivíduo que, no cotidiano, nas estatísticas e nos 
indicadores sociais, abocanha privilégios materiais e simbólicos resultantes do possível 
mérito de ser branco.” (Hédio Silva Jr., advogado, é coordenador do Centro de Estudos das Relações 
de Trabalho e Desigualdades; FSP 21/12/02) 

 

Se esse não é o melhor critério, haverá outro? 
Contra 

“Quanto à identificação de quem é negro - ou pardo -, no Brasil, apto a usufruir da 
cota preferencial para entrar na universidade, (...) não há como escapar de duas 
possibilidades: ou se admite a autodefinição - o que permite o absurdo da fraude 
‘incontestável’, pois ninguém terá o direito dizer que não é negro nem pardo quem 
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negro ou pardo se considera - ou se parte para o absoluto ridículo da definição 
‘científica’, o que só poderia ser feito com a exumação das ‘teorias’ racistas de 
Alfredo Rosenberg - transformadas nas leis de Nuremberg -, que chegavam à 
definição de judeu pelas características físicas e pelos traços de ancestralidade. (Seria 
o caso de recorrer, hoje, a exames de DNA?)” (Mauro Chaves, jornalista e advogado; artigo em 
OESP 22/02/03) 

“Critérios subjetivos geram oportunismo.” (Luís Roberto Barroso, constitucionalista que sugere que 
“dois observadores de boa-fé” julguem se os beneficiados atendem ou não ao que prescreve a lei.”; OESP 
16/02/03) 

“O critério deveria ser pela classe socioeconômica, que por mais que seja imprecisa, 
é, óbvio, muito mais fácil de se averiguar do que a cor da pele. Falando 
tecnicamente, esta variável, quantitativa e objetiva, é muito mais fácil de mensurar do 
que a qualitativa ‘cor da pele’, ou ‘raça’ – ainda mais num país como o nosso.” 
(Antonio Fernando Beraldo, engenheiro e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG; artigo no 
site Observatório da Imprensa em http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/da260320032.htm) 

A favor  

“Especializado em legislação contra a discriminação racial e autor de livros sobre o 
tema, o advogado Hédio Silva Júnior propõe utilizar as informações da ficha de 
identificação civil para definir os beneficiários de cotas. Segundo ele, essa informação, 
declarada pela pessoa quando vai tirar a carteira de identidade, não consta do 
documento, mas fica nos bancos de dados dos institutos de identificação. A idéia é 
considerar negras pessoas que tivessem em seus registros ou nos dados do pai ou da 
mãe uma classificação diferente de branco, amarelo ou indígena. ‘Isso englobaria 
também as pessoas que têm pai ou mãe negra’, diz o advogado.” (reportagem FSP 
12/02/03) 

 

O problema da falsidade ideológica 

“Para Renato Ferreira, advogado da ONG Educafro, o caminho para 
processar os estudantes que tentarem se aproveitar ‘indevidamente’ da lei 
de cotas raciais é denunciar o crime ao Ministério Público, que poderia 
mover uma ação penal contra esses candidatos pelo crime de falsidade 
ideológica. Processar alguém que se declarou ‘indevidamente’ negro ou 
pardo, no entanto, é um ato que encontra resistência entre cientistas. ‘Não 
há critério científico aceito de forma unânime que determine quem é negro 
ou pardo’, afirma o geneticista Sérgio Pena, da UFMG (Universidade Federal 
de Minas Gerais). O pesquisador participou de uma pesquisa que concluiu 
que raça é um conceito social e que nem todo negro no Brasil é, do ponto 
de vista genético, um afrodescendente, assim como nem todo afro-
brasileiro seria, necessariamente, um negro.” (reportagem FSP 11/02/03) 

“Uma pesquisa de geneticistas da Universidade Federal de Minas Gerais, que buscou 
indícios de ascendência africana em brancos e negros brasileiros, revela que uma 
pessoa clara de cabelo liso pode ter uma proporção de sangue africano muito maior 
que a de alguém com cabelo enrolado e cor escura – porque a aparência é apenas 
a parte visível da herança genética.” (reportagem Época 17/02/03) 

Contra 
“Claro que apareceram uns bem ‘branquinhos’ – e que correm agora o risco de ser 
considerados criminosos! A ONG Educafro quer classificar de crime de ‘falsidade 
ideológica’ a atitude dos estudantes que se autodeclararam não-brancos sem o 
serem. Mas quem é a Educafro para dizer quem é ou não negro por aqui?” (colunista 
Marilene Felinto; site Caros Amigos em http://www.carosamigos.com.br) 
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“O sr. Frei Davi Santos, coordenador da ONG Educafro, vai se valer de 
câmeras fotográficas e de vídeos para fiscalizar se os alunos aprovados pelo 
critério de cotas raciais que vão fazer as suas matrículas na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj) são mesmo negros ou pardos. A Educafro 
quer ter provas para processar por falsidade ideológica eventuais 
candidatos que tentarem aproveitar-se da lei. Ora, mas, se nem o IBGE, a 
Uerj, juristas, geneticistas etc. afirmam haver critérios críveis para essa 
definição, será ele quem irá definir isso?” (leitor José Luís O. Bombonatti, Assis/SP; FSP 
12/02/03) 

“Ao que tudo indica, o critério adotado, além de violar regra de artigo da 
Constituição Federal, dá possibilidade à fraude, pois basta a simples 
declaração firmada pelo candidato, não tendo como a universidade aferir, 
de antemão, a veracidade deste conteúdo.” (Renato Rocha Braga, juiz da 3.ª Vara da 
Fazenda Pública, que determinou que a UERJ aceitasse a inscrição de um estudante reprovado no curso 
de medicina; OESP 20/02/03) 

“Ocorre que muitos candidatos se declararam negros ou pardos apenas para se 
beneficiarem do sistema de cotas. O resultado foi que a Uerj, apesar de toda a sua 
boa vontade em cumprir a lei, não consegue sequer saber quem são, ou quantos são, 
os fraudadores. Sem isso, não sabe se cumpriu a lei ou não. (...) A imprensa comprovou 
a fraude de vários candidatos que se apresentaram como negros com documentos 
pessoais que registravam cor branca. Um candidato que usou do subterfúgio para ser 
aprovado teve uma crise de consciência e desistiu da matrícula.” (editorial O Estado de 
S.Paulo; OESP 18/02/03) 

“A batalha judicial que se avizinha será tão grande quanto o problema que a 
universidade irá enfrentar para averiguar quem e quantos burlaram seu sistema de 
ingresso: como impedir que freqüente as aulas quem entrou dizendo que era negro ou 
pardo e não era? O que fazer? Instituir uma comissão de vigilância e de apuração da 
quantidade de melanina na pele de cada aprovado? A possibilidade de burla na 
inscrição é óbvia. Quando várias entidades de defesa dos direitos civis dos negros 
garantem que não há ‘forma objetiva de definir e comprovar raça’ como impedir o 
oportunismo dos que querem se aproveitar das cotas?” (editorial O Estado de S.Paulo; OESP 
18/02/03) 

“Como o Ministério da Educação vai controlar a entrada de espertalhões nas 
vagas destinadas a negros e pardos? Esse critério usado para a avaliação é 
inconstitucional. Não sei como ninguém ainda fez nada.” (leitor Edivelton Tadeu 
Mendes, São Paulo/SP; OESP 22/02/03) 

“O sistema discrimina pessoas brancas e descendentes de orientais, além de incentivar 
a malandragem (pessoas brancas declaram-se pardas), fato ocorrido no vestibular da 
Uerj.” (leitor Eraldo Bartolomeu Cidreira Rebouças, São Paulo/SP; OESP 27/02/03) 

“A autonomeação tem problemas? Claro. Na Austrália, louros de olhos azuis 
se declaram aborígines para ganhar terra dada aos nativos como reparação. 
Nos Estados Unidos, negros se inscrevem como descendentes de índios 
para receber indenizações pelo massacre das tribos. Nos tempos do 
Império, quando negros não podiam ser donos de terras, era comum que 
escravos libertos se dissessem brancos para registrar propriedades rurais. 
Os problemas da autodeclaração são insolúveis.” (reportagem Época 17/02/03) 

“Para ser considerado negro ou pardo, bastava que o candidato se autodeclarasse 
como tal. Isso proporcionou uma série de abusos que vieram à luz depois que saiu a 
lista dos aprovados. Um dos casos mais surpreendentes é o de Rachel Grynszpan, que 
passou no vestibular para o curso de medicina. Judia de origem polonesa, na hora de 
inscrever-se no vestibular da Uerj, ela resolveu incluir-se entre negros e pardos. Para tirar 
proveito do regime de cotas, vários candidatos brancos recorreram a longínquos 
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antepassados negros. Ao mesmo tempo, muitos estudantes pardos, ao se declararem 
brancos, deixaram de usufruir do benefício que a lei lhes deu.” (reportagem Veja 26/02/03) 

“A legislação do Rio de Janeiro tem falhas evidentes. Ela permite, por exemplo, que se 
inscrevam para o sistema de cotas candidatos que se declaram negros ou pardos, 
sem sê-lo. Entidades de defesa dos direitos civis dos negros, por sua vez, declaram em 
defesa do sistema que não há ‘forma objetiva de definir e comprovar raça’. Como 
impedir o oportunismo dos que querem se aproveitar das cotas?” (editorial O Estado de 
S.Paulo; OESP 31/03/03) 

A favor 
“Ser negro é uma questão política. Afirmar-se negro significa consciência racial. E 
mais: afirmar-se negro e exigir o seu espaço, os seus direitos, é ser revolucionário. 
Quantos estão dispostos a isto? Por isso temos certeza de que nenhum falso negro se 
arvorará em se dizer negro apenas para se utilizar das cotas.” (Neide Fonseca, advogada, é 
presidenta do INSPIR-Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial; artigo na edição de maio/2002 
da revista Eparrei)  

“Outro argumento [contrário às cotas] é o de que os brancos passarão a se 
declarar negros, avacalhando o sistema. Trata-se de uma proposição onde 
está embutida a idéia segundo a qual o jovem brasileiro é um vigarista, até 
prova em contrário.” (colunista Elio Gaspari, jornalista; FSP 26/03/03) 

“Pode ter gente que é negra e não quis se declarar. Mas também há alunos que 
realmente não são negros e foram apenas sinceros. A média histórica foi mantida.” 
(Fábio Salgueiro, diretor de vestibular do Estado do Rio de Janeiro; Época 20/01/03) 

“A Educafro já está se preparando para evitar essa situação. A consumação do ato 
ilícito vai acontecer no ato da matrícula. Por isso, vamos nos preparar, até mesmo com 
máquinas fotográficas e gravadoras, para impedir que algumas pessoas se 
aproveitem da lei e tirem as vagas destinadas aos negros e pardos” (frei Davi Santos, 
coordenador da Educafro; FSP 11/02/03) 

“É muita cara-de-pau alguém se dizer negro só para levar vantagem no concurso.” 
(Marcela Branco, vestibulanda da UERJ; Época 20/01/03) 

“Não foi por malandragem nem por oportunismo que muitos brasileiros se declararam 
pardos na hora do vestibular.” (Paulo Moreira Leite, diretor de redação da revista Época, na seção 
Carta do editor; Época 24/02/03) 

“O problema de brancos terem entrado levianamente é fruto da falta de 
regulamentação adequada.” (leitor Adriano R. do Nascimento, Diadema/SP; Época 24/02/03) 

“Senti que a vaga não era minha e vou abdicar em favor da população 
negra. (...) Seria uma injustiça entrar na universidade tendo a pele clara.” / 
“Acho que a sociedade tem uma dívida com a população negra. Tenho pele 
clara, não sofro a discriminação que o negro sofre.” / ‘Minha mãe está 
contrariada, me chamando de maluco, mas prefiro isso a um problema de 
consciência.” (Diego Marlos Designe, 21 anos, declarou-se pardo, entrou na UERJ pelo critério da 
cota de 40% das vagas para pretos e pardos, mas desistiu da vaga no curso de contabilidade; OESP 
16/02/03) 

 

6. FINALMENTE A DESIGUALDADE RACIAL ESTÁ SENDO AMPLAMENTE DEBATIDA  
“Neste novo momento nacional inspirado pela posse de um presidente de esquerda 
no Planalto, o simples fato de debater o regime de cotas é um dado novo. Mostra que 
os brasileiros negros tiveram força e organização para colocar um tema de seu 
interesse na agenda política. Isso havia ocorrido poucas vezes desde a Lei Áurea.” 
(Paulo Moreira Leite, diretor de redação da revista Época, na seção Carta do editor; Época 24/02/03) 
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“A polêmica das cotas raciais está cada vez mais envolvente e é uma maneira de 
aumentar o grau de politização da sociedade brasileira, expondo suas mazelas e 
fragilidades sociais. E, mais do que isso, ela contribui para a ampliação da consciência 
democrática e da cidadania. Sabemos que política é conflito de interesses dos grupos 
e classes sociais em oposição e contradição, negociação e acordos pactuados. 
Política é o exercício do poder e o arbítrio para decidir.” (José Ricardo d’Almeida, sociólogo; 
artigo no site do Observatório da Imprensa em 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/cadernos/cid190320031.htm) 

“A política de cotas não resolve nem poderia resolver o problema da injustiça social 
no Brasil e nem sequer no meio educacional, mas somente por colocar temas 
essenciais em discussão, já teria valido a pena.” (colunista Emir Sader, sociólogo; JB 23/02/03) 

“O que não foi discutido em 503 anos de Brasil vai ser debatido em três: a inclusão de 
pobres, negros e índios.” (frei David Raimundo dos Santos, coordenador da Educafro; OESP 08/03/03) 

A favor 

“Todos esses argumentos se revezam no debate atual revelando o melhor das cotas 
que é a sua capacidade de tirar as máscaras do racismo, da discriminação racial, e 
explicitar a verdadeira natureza dessas ideologias: a legitimação de privilégios raciais 
e sociais. Elas obrigam que os diferentes interesses envolvidos e beneficiários da 
exclusão se manifestem. E é por isso que elas são capazes de galvanizar a opinião 
pública porque o monopólio histórico dos grupos racialmente hegemônicos no acesso 
as melhores oportunidades sociais se vêem por elas ameaçados. Para preservá-los, 
diferentes discursos são acionados.” (colunista Sueli Carneiro, filósofa e ativista do Geledés; CB 
28/02/03) 

“É fascinante como o tema das cotas tem agitado nossas consciências e interesses 
beneficiados ou prejudicados. O mérito maior é o de que ele tem obrigado todos, 
brancos e negros, a discutir a desigualdade.” (leitor Gessé Oliveira, Rio de Janeiro/RJ; GLO 
05/03/03) 
“Felizmente, a primeira mentira [de que não há preconceito racial no Brasil] está sendo 
desfeita graças à luta do movimento negro brasileiro pelo estabelecimento de cota 
racial para ingresso na universidade. Essa proposta conseguiu vencer a barreira da 
indiferença enfrentada pelo movimento negro, ao tentar provocar o debate sobre o 
racismo brasileiro. O despertar da imaginação brasileira para a realidade do racismo 
disfarçado que impera em nossa sociedade já seria suficiente para justificar a 
proposta de cota.” (Cristovam Buarque, professor da UnB; O Liberal 19/09/01) 

“As cotas têm três grandes importâncias. Primeiro, fomentam a discussão sobre a 
cidadania coletiva; segundo, qualificam as políticas afirmativas e refinam os critérios 
para implantá-las. Em terceiro lugar, obrigam o debate sobre as vagas nas 
universidade públicas.” (Mario Sergio Cortella, educador e professor da PUC-SP; entrevista em IstoÉ 
05/03/03) 

“A discussão é pertinente e interessante. É lógico que o sistema de cotas não é dos 
melhores, mas pelo menos tirou a sociedade da letargia no que tange aos problemas 
de educação dos negros no Brasil.” (leitor Lander das D. Silva, Belo Horizonte/MG; 
Época 10/03/03)  
“O debate é magro mas agora, felizmente, existe. Pela primeira vez, se viu uma 
campanha eleitoral em que este tema era assunto. Todos os quatro candidatos se 
declaravam a favor de ações afirmativas.” (colunista Miriam Leitão; GLO 22/12/02) 

 

Cai o mito da democracia racial 

“Durante bastante tempo, acreditou-se que o Brasil era uma democracia racial. (...) A 
idéia ganhou força nos anos 30, inspirada pela obra do sociólogo Gilberto Freyre, para 
quem não havia no Brasil distinções rígidas entre brancos e negros e a discriminação 
era social, feita aos pobres. O mito começou a cair a partir do final da década de 60, 
quando se descobriu que o Brasil não só tinha preconceito em relação aos pobres – o 
que em si já é terrível – como a discriminação era especialmente dirigida a negros, 
pardos e índios. Os dados sociais mais recentes mostram a força das diferenças raciais 
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no Brasil. ‘Mesmo quando se comparam pessoas da mesma região, sexo, idade e 
educação, os negros têm desvantagens no mercado de trabalho’, diz a socióloga 
Luciana Jaccoud, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Ela é uma das 
autoras de um estudo publicado no ano passado que mostra a extensão dessas 
diferenças. Mesmo quando existem dados favoráveis, como o aumento do nível de 
ensino na população brasileira, a distância entre negros e brancos permanece 
constante. Essas pesquisas ajudaram a derrubar um outro mito: o de que a pobreza 
dos negros é apenas um resquício da época de escravidão. É verdade que o passado 
de servidão colocou a maioria dos negros em uma classe social baixa, mas desde 
então já houve tempo para que a diferença diminuísse. Isso não acontece porque os 
negros não têm as mesmas oportunidades que os brancos.” (reportagem revista 
Superinteressante abril 2003) 

Contra 

“O sistema de cotas veio para mudar radicalmente a maneira pela qual devemos 
imaginar o Rio de Janeiro - não mais a cidade maravilhosa da mistura e da confusão 
racial, mas como um lugar cartesianamente dividido entre negros e pardos de um 
lado, e os ‘outros’ de outro. É isso mesmo que querem os defensores das cotas? Alguns 
sim, porque pensam que a cidade já é dividida nessas linhas, mas muitos outros 
reconhecem os perigos da racialização. (...) Além disso, não querem concordar que o 
mero fato de o estado chegar a obrigar certos cidadãos a se classificar racialmente já 
em si consolida e celebra divisões raciais. (...)O verdadeiro custo [das cotas] será a 
consolidação do racialismo, não o fim do racismo.” (Peter Fry, antropólogo, professor da UFRJ; 
GLO 21/03/03) 

“Pergunto ao leitor Alexandre Magalhães (Globo 20/02/03) quem realmente está 
provocando o racismo. Benedita da Silva que colocou em seu secretariado 80% de 
negros? Você já viu branco com camiseta escrito 100% branco? Já viu conjunto de 
pagode com o pomposo nome de ‘Branquitude Júnior’? Lembra-se do Clube 
Renascença, onde branca não competia em concurso de Miss Brasil?” (leitor Alfredo 
Figueiredo Silva Filho, Rio de Janeiro/RJ; GLO 20/02/03) 

“Quando [a ação afirmativa] não representar um verdadeiro perigo: discriminar pela 
raça, é, em última instância, reviver a política do ‘one drop of blood one race’ (o 
slogan racista que considera negro, nos Estados Unidos, qualquer pessoa que tenha 
‘uma única gota de sangue negro’); é reviver a segregação ela mesma, a separação 
‘negro com negro’, ‘branco com branco’. Nossa única esperança é que no Brasil isso 
nunca frutifique, dada a miscigenação histórica, dado o gosto mesmo da gente pela 
relação sexual inter-racial desde os primórdios (pouco importa hoje, para a 
configuração disso, se tudo começou com os senhores portugueses violando escravas 
negras e índias).” (colunista Marilene Felinto; site Caros Amigos em http://www.carosamigos.com.br) 

A favor 

“As forças em ação contra as cotas colaboram para colocar a pá de cal no velho 
mito da democracia racial. Graças às cotas, o racismo brasileiro vê-se obrigado a 
abandonar a sua hipócrita ‘cordialidade’.” (colunista Sueli Carneiro, filósofa e ativista do 
Geledés; CB 28/02/03) 

“No Brasil, o combate ao racismo exige que o Estado assuma, em palavras e atos, que 
somos um país racista que precisa deixar de sê-lo. Inventaram a expressão ‘racismo 
cordial’ para naturalizar e banalizar o racismo estrutural da sociedade brasileira. Como 
um crime do quilate do racismo pode ser cordial? Cá entre nós, é coisa de 
‘sinhozinho’.” (colunista Fátima Oliveira, médica e secretária executiva da Rede Feminista de Saúde; O 
Tempo/BH 19/03/03) 

“Derrubamos o mito da Democracia Racial. Tentaram substituir, então, esse mito pelo 
Racismo Cordial, no entanto, o amadurecimento político do movimento negro 
venceu! Não há hoje mais como afirmar que não existe racismo, ou ainda de que a 
convivência entre brancos e negros é pacífica, diante dos dados da exclusão.” (Neide 
Fonseca, advogada, é presidenta do INSPIR-Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial; artigo 
na edição de maio/2002 da revista Eparrei)  
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No encontro “O Negro na Universidade: Direito à Inclusão”, o ministro do 
Tribunal Superior do Trabalho Carlos Alberto Reis de Paula declarou que o 
regime de cotas para negros no ensino superior e no serviço público é 
“absolutamente constitucional”. Para ele, a polêmica é resultado da 
discriminação racial velada e do mito de que o Brasil não era 
preconceituoso. (reportagem OESP 21/03/03) 

“Por outro lado, existe ainda uma resistência ideológica às cotas raciais que vem dos 
setores intelectuais que construíram suas carreiras e convicções baseadas no mito da 
democracia racial, e que tentam formar uma barreira às mudanças resistindo a 
qualquer alteração no seu status quo. Não estando dispostos a ceder a qualquer 
forma de persuasão, argumento lógico ou mesmo a negociação política, são esses a 
quem o destino reserva o papel de novos ideólogos do racismo brasileiro.” (José Ricardo 
d’Almeida, sociólogo; artigo no site do Observatório da Imprensa em 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/cadernos/cid190320031.htm) 

“O Brasil vive falsa democracia racial e as políticas de cotas e de ação afirmativa 
para negros provocam polêmicas e dão visibilidade à real hipocrisia que permeia o 
imaginário social da elite brasileira.”' (leitores Martha de Britto e Darcy Barreto, São João de 
Meriti/RJ; JB 27/02/03) 

“Em nosso país, a convivência entre negros e brancos existe, mas há a suposição de 
submissão dos negros. Se é subalterno, não disputa espaço. A eficácia das cotas 
aparece aí.” (Mario Sergio Cortella, educador e professor da PUC-SP; entrevista em IstoÉ 05/03/03) 

“O negro é invisível. A discriminação, social e a racial, aparece quando ele 
perde essa invisibilidade. (...) O mais desagregador não é olhar o negro 
como um diferente, é olhar o negro como um menor, porque diferente ele 
é.” (Mario Sergio Cortella, educador e professor da PUC-SP; entrevista em IstoÉ 05/03/03) 

“O debate começou em meados da década de 90. As políticas de cotas já 
existem. Os deficientes têm uma quantidade de vagas reservadas em 
concursos públicos. As mulheres têm um porcentual das listas de candidatos 
em partidos políticos. Mas há uma banalização da questão do negro. Como 
o negro sempre esteve fora, a idéia de inseri-lo mexe com todos.” (Hélio 
Santos, professor da Universidade São Marcos/SP e da Fundação Visconde de Caibu/BA; entrevista em 
Época 24/02/03) 
“O racismo brasileiro é diferente do americano, mas tem sido muito eficiente em 
apartar as duas metades da população brasileira. Por não ter ocorrido aqui a grosseria 
da política de segregação, nos conformamos com um quadro de injustiça intolerável. 
E nos iludimos com o discurso de que o Brasil se miscigenou e, assim, dissolveu o 
problema. Da miscigenação, nossos álbuns familiares são testemunhas. O truque do 
racismo brasileiro foi não exigir atestado de origem. Foi dar aos brancos de pele mais 
chances, mais portas abertas, mais ascensão, mais poder.” (colunista Miriam Leitão; GLO 
22/12/02) 

“A polêmica em torno das cotas de negros nas universidades públicas ainda vai 
render muito debate. É este é o melhor lado do assunto porque vai pôr à prova todo 
tipo de hipocrisia desta nossa sociedade brasileira tida e havida como a sociedade 
onde a miscigenação acontece - dizem - de forma alegre e suingada.” (Gislene Bosnich, 
jornalista e socióloga; artigo no site Novae em http://www.novae.inf.br/gislene/cotas.htm) 

 

7. MAS AINDA É PRECISO DEBATER MAIS 

Contra 
“Hoje, vê-se que as leis [de cotas] foram produzidas sob o típico 
cronograma da urgência demagógica, elaboradas e implantadas sem a 
necessária discussão prévia.” (reportagem Época 17/02/03) 
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“É preciso agregar mais racionalidade ao debate sobre cotas por mais que 
alguns áulicos do politicamente correto não hesitem em tachar de racista 
qualquer crítica ao sistema.” (editorial Folha de S.Paulo; FSP 11/02/03) 

“As dúvidas sobre a constitucionalidade dos sistemas de cotas e da maneira 
de aplicá-lo precisam ser esclarecidas, até porque a Câmara dos Deputados 
discute o chamado Estatuto da Igualdade Racial, que estabelece cota de 
20% para a população afro-brasileira no preenchimento das vagas de 
qualquer concurso público, em todos os níveis da Federação, nos cursos de 
graduação das universidades públicas e nos contratos de Financiamento ao 
Estudante do Ensino Superior.” (editorial O Estado de S.Paulo; OESP 31/03/03) 

“São evidentes as falhas do sistema de cotas fluminense. Em primeiro lugar, nasceu de 
fora para dentro da universidade, por meio de um decreto do então governador 
Garotinho e de uma lei aprovada na Assembléia Legislativa, com regulamentação 
feita por uma comissão encabeçada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, sem 
nenhum debate mais profundo.” (reportagem Época 17/02/03) 

“O ministro da Educação, Cristovam Buarque, disse ontem, no Rio, que não defende a 
adoção da política de cotas para negros nas universidades até que haja um consenso 
sobre a questão. Cristovam afirmou que, como pensador e professor, considera o 
sistema um bom caminho, mas, como ministro, espera que a questão se torne lei 
quando estiver mais bem aceita pela opinião pública. O ministro afirmou que, no 
momento, uma lei nesse sentido pode acirrar a discriminação.” (reportagem JB 11/03/03) 

A favor 
“Fui contra a forma como as leis foram escritas e apresentadas. A Uerj convocou vários 
seminários, mas o debate foi muito superficial, até porque havia a crença de que as 
leis não são cumpridas. Hoje vejo que é necessário criar medidas para formar uma 
elite intelectual a partir de segmentos tradicionalmente excluídos do sistema. Isso não 
quer dizer que eu tenha mudado minha posição em relação à forma como as leis 
foram votadas. O jeito como o debate foi trazido à Uerj feriu a autonomia universitária 
em seu princípio básico, e prejudicou a discussão do mérito das leis.” (Nilcéa Freire, reitora 
da UERJ; GLO 23/02/03) 

“A sociedade brasileira não discutiu o suficiente a lei do Rio e o projeto em 
Brasília.” (Rosana Heringer, do Centro de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Cândido 
Mendes/RJ, que prefere “ações afirmativas” propriamente ditas - como as bolsas de estudo que o 
Itamaraty oferece para candidatos negros se prepararem para os testes do Instituto Rio Branco; OESP 
16/02/03)  

“Sempre defendi a idéia das cotas. Mas, para que uma idéia se transforme em 
política, precisamos debatê-la e contar com o apoio suficiente da sociedade.” 
(Cristovam Buarque, ministro da Educação; OESP 22/03/03) 

“Estou muito alinhado com a visão do presidente [Lula], de que a questão 
tem de ser acompanhada de muito debate com a sociedade civil. Não tenho 
convicção de que deva haver um critério único, apesar de achar que a 
autodeclaração é um processo mais democrático. O que não quer dizer que 
não seja passível de distorções. Deve haver um debate com o movimento 
negro e com as entidades ligadas à educação sobre qual o critério 
consensual entre as partes, aceito com mais tranqüilidade, se possível, e 
que ao mesmo tempo iniba as incorreções.” (Martvus Chagas, secretário de Combate à 
Discriminação Racial do Partido dos Trabalhadores; OESP 16/02/03) 

[Perguntada se o sistema de cotas deveria ser aplicado também nos 
colégios estaduais com ensino mais forte:} “Temos que discutir isso sim. 
Por que cotas só na universidade? Já que entramos na discussão, é bom 
levá-la para as escolas sim.” (Nilcéa Freire, reitora da UERJ; GLO 23/02/03) 



 103 

 

O sistema de cotas pode (e precisa) ser 
aperfeiçoado 
Contra 
“A experiência do Rio de Janeiro pode inspirar melhores estudos e cuidados nessa 
questão. Outros projetos de ação afirmativa - como bolsas de estudo e cursos de 
apoio para as minorias - são mais eficientes para gerar uma disputa eqüitativa nos 
vestibulares, do que a insensata decisão que apenas violenta diversos direitos 
constitucionais.” (editorial O Estado de S.Paulo; OESP 18/02/03) 

“Quando anunciadas, no ano passado, na gestão Anthony Garotinho, muito se 
questionou sobre o risco da superposição das cotas. Mas ninguém deu muita bola.” 
(reportagem Época 17/02/03) 

A favor 
“Constatam-se dificuldades (para alguns, erros) deliberadas e inesperadas, na 
implementação de duas cotas distintas? Dificuldades devem ser superadas e não 
elevadas a ‘O’ argumento imbatível para afirmar que ‘cota de negros’ é racismo às 
avessas, portanto ‘negros, contenham-se!’.” (colunista Fátima Oliveira, médica e secretária 
executiva da Rede Feminista de Saúde; O Tempo/BH 19/03/03) 

“Parte das resistências contra as cotas, hoje, se deve simplesmente à 
demagogia. Como o projeto no Rio foi atabalhoado e improvisado, o 
resultado não poderia estar com mais defeitos. Daí se vê que, muitas vezes, 
a leviandade política prejudica mais do que ajuda mesmo aos seus supostos 
beneficiários.” (colunista Gilberto Dimenstein; FSP 10/03/03) 
“Para produzir cidadãos livres, uma sociedade democrática deve generalizar o ensino 
público e gratuito a todos. A política de cotas é transitória, é um instrumento do 
resgate dos que foram e são preteridos e discriminados. Aperfeiçoá-la é compromisso 
dos que querem um país de homens e mulheres livres, conscientes, desalienados e 
donos do seu destino, para que a igualdade seja regra geral e não produto de 
políticas de cotas.” (colunista Emir Sader, sociólogo; JB 23/02/03) 

“Vamos com calma, analisando as coisas positivas e negativas. Uma coisa é 
importante: tem de acabar a discriminação, que é sobretudo de classe.” / “Hoje não 
está havendo essa aceitação, hoje há contestações e se a gente fizer 
precipitadamente o que a gente quer, que é acabar a discriminação, pode acabar 
acirrando a discriminação.” / “Tudo pode mudar, tudo deve mudar, tudo deve 
melhorar. O que não pode mudar é o princípio. E o princípio é quebrar a 
discriminação racial e social que existe no Brasil.” (Cristovam Buarque, ministro da Educação; 
OESP 25/02/03) 

“O representante da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura) no Brasil, Jorge Werthein, disse que a falta de critérios claros no 
sistema de cotas não invalida a sua aplicação. Segundo ele, a Unesco defende a 
medida.” (reportagem FSP 19/02/03) 

Luís Roberto Barroso, constitucionalista do Rio de Janeiro, não considera as 
cotas inconstitucionais, “desde que não provoquem clara discriminação dos 
outros grupos”. Em sua opinião, a cota não deveria ultrapassar 10%. “Não 
temos experiência nisso e 10%, embora não seja inexpressivo, não é capaz 
de afetar o todo.” (reportagem OESP 16/02/03) 

[Pergunta: Há um projeto de lei federal que estabelece em no mínimo 20% 
a quantidade de negros na universidade. Esse é um número adequado?] 
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“No Sul do Brasil parece adequado. Em São Paulo, onde a população preta e 
parda é de 27%, seria até aceitável. No Nordeste esse é um número 
irrisório, o ideal seria 45%. Mas convém ressaltar que as políticas de ação 
afirmativa não são para sempre. No Brasil poderiam durar uns 30 anos e 
depois deixariam de existir.” (Hélio Santos, professor da Universidade São Marcos/SP e da 
Fundação Visconde de Caibu/BA; entrevista em Época 24/02/03) 
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8. O POSICIONAMENTO DA IMPRENSA DIANTE DA POLÊMICA 
 

Em primeiro lugar é necessário reconhecer que, diante de assunto tão polêmico, a 
imprensa abriu amplos espaços para os argumentos contrários e favoráveis ao tema 
das ações afirmativas, em especial ao sistema de cotas. Nos primeiros meses de 2003 
foram publicadas inúmeras matérias, entre reportagens, editoriais, colunas, artigos 
assinados e cartas de leitores/as que trouxeram uma grande diversidade de 
abordagens e argumentos, o que serviu para enriquecer tremendamente o debate. 

Contudo, também é preciso apontar que, muitas vezes, sob o manto da “objetividade 
jornalística”, a chamada grande imprensa brasileira pecou por não esclarecer seu 
público a respeito dos diversos aspectos e sutilezas que caracterizam esse rico debate, 
como a questão da discriminação positiva, que atinge o mérito e trata de forma 
desigual quem sempre foi dono de todas as cotas e oportunidades. Nessa busca de 
“objetividade”, a imprensa apressou-se a declarar o “fracasso” da primeira tentativa 
de implantação do sistema de cotas nas universidades do Rio de Janeiro e optou por 
abordar a notícia a partir do viés da comparação entre notas e número de vagas 
obtidas pelos cotistas.  

O monitoramento desse debate na imprensa também mostrou que se trata de um 
tema difícil e repleto de ambigüidades, no qual a Constituição pode ser usada para 
combater ou defender as ações afirmativas e em que estatísticas podem ser 
informadas de forma distorcida ou até mesmo incorreta.  

 

O que disse a imprensa sobre o vestibular da UERJ 
“Começo errado – O sistema de cotas da UERJ deixa o mérito em segundo plano e 
cria uma inesperada tensão entre estudantes brancos e negros” (reportagem Época 
17/02/03) 

“As cotas nos tribunais – Prejudicados pelas cotas do vestibular da Uerj, estudantes 
colhem vitórias na Justiça e garantem vaga na universidade” (reportagem Época 24/02/03) 

“Não deu certo – Sistema de cotas para negros, pardos e alunos de escolas públicas 
desmoraliza o vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro” (reportagem Veja 
26/02/03) 

“Aluno de cota entra com nota mais baixa” (reportagem FSP 08/02/03) 

“Só 36,6% entram na Uerj fora das cotas” (reportagem FSP 15/02/03) 

“Oficializam a discriminação racial” (editorial OESP 05/03/03) 

“Virar pardo ou negro, para garantir a vaga” (reportagem OESP 16/02/03) 

 

Um exemplo de mau jornalismo 
Após o título “Ministro é contra o sistema de cotas”, o lead da matéria diz: 
“O ministro da Educação, Cristovam Buarque, se manifesta, como educador, 
favorável às cotas para negros. Mas ressalta que, como ministro, não 
propõe o sistema como política pública. ‘A adoção das cotas para negros 
não pode ser uma coisa imposta que crie antagonismo racial. As cotas 
devem ser definidas depois de um amplo debate da sociedade’, explica.” 
(reportagem O Dia 21/02/03) 
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Alguns comentários 
“Foi humilhante ver setores da imprensa, de maneira apressada, comparar 
as notas dos alunos pobres com as notas dos ricos, omitindo aos leitores e 
grande público as informações de que a justiça consiste em tratar 
desigualmente os desiguais. As COTAS vieram justamente para isto: 
desmascarar as desigualdades no acesso às Universidades Públicas.” 
(Coordenação da Educafro em documento divulgado em 02/05/03) 

“Nas últimas semanas, a imprensa vem repercutindo a polêmica sobre a instituição de 
uma reserva de cotas para ingresso de alunos negros nas universidades brasileiras. 
Embora tenha rendido muitas reportagens, o assunto não foi aprofundado e a 
abordagem se restringiu aos equívocos e absurdos gerados – supervalorizando 
exceções sem discutir, no caso, a regra em si, fundamentada em estudos do Ipea, que 
apontam que 94% da população negra no Brasil não chegam às universidades.” (Thea 
Tavares, jornalista em Chapecó/SC; artigo no site Observatório da Imprensa em 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/da260220032.htm) 

“É evidente que aquele grupo social que sempre teve acesso ao ensino superior 
público e agora tem que dividir a sala de aula com outros grupos sociais que jamais 
na história alcançaram a universidade pública (nem a privada, por falta de recursos 
financeiros) vai se sentir incomodado, vai chiar, vai gritar, vai espernear. E a imprensa, 
porta-voz desta classe média conservadora, vai reverberar o esperneio, dar 
estridência ao chiado e ao grito. Claro que a experiência, com esta exposição 
pública facciosa, corre o risco de retroceder, quando o ideal seria aprimorar-se. Foi a 
primeira vez que se fez e, claro, há o que aperfeiçoar, corrigir, refinar, afinar, melhorar.” 
(Victor Gentilli, jornalista; artigo no site Observatório da Imprensa em 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/da260220031.htm) 

“É natural que jornais, lidos pela classe média (as camadas populares, em regra, não 
têm acesso regular a impressos, salvo os religiosos), coloquem-se contra o sistema de 
cotas em universidades, introduzido no Brasil na Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (UERJ). Essa seria a explicação para as críticas generalizadas da imprensa ao 
programa, que repete a ‘ação afirmativa’ aplicada nos Estados Unidos.” (Nilson Lage, 
jornalista e professor-titular da Universidade Federal de Santa Catarina; artigo no site Observatório da 
Imprensa em http://www.observatoriodaimprensa.com.br/cadernos/cid120320031.htm) 

“A imprensa oferece a sua contribuição cumprindo a função de construir um 
consenso negativo em relação ao tema seja se posicionando editorialmente, seja 
ofertando preferencialmente os seus espaços às vozes contrárias e mantendo na 
invisibilidade ou com espaços menores seus defensores. Articulam-se ao duplo 
interesse de permanência do status quo excludente e, como alerta o sociólogo José 
Ricardo em artigo na Lista Racial on line, ‘essa campanha contra as cotas revela 
ainda o interesse das escolas privadas e do monopólio dos cursinhos de pré-vestibular 
caríssimos, que assim têm reduzidas suas margens de alunos aprovados. E que são 
possuidores de gordas fatias do mercado publicitário nesses veículos de 
comunicação’.” (colunista Sueli Carneiro, filósofa e ativista do Geledés; CB 28/02/03) 

“O debate continua, claro. Mas ambos os lados podem brandir a Constituição. Pena 
que a imprensa só cite a Constituição para condenar o sistema de cotas. É triste ver 
um importante passo na redução das desigualdades correr o risco de se perder por 
culpa de uma imprensa conservadora, atrasada e facciosa.” (Victor Gentilli, jornalista; artigo 
no site Observatório da Imprensa em http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/da260220031.htm) 

“Onde está, então, o erro da mídia? Está em não fazer jornalismo, pelo menos 
jornalismo moderno. Seria possível, com base nos questionários socioeconômicos 
preenchidos nos vestibulares – e nas estatísticas de procura de bolsas de assistência 
social pelos universitários – ter uma idéia melhor da faixa de renda das pessoas que 
buscam ou alcançam aprovação nas universidades públicas. Seria também possível, 
ouvindo professores (para isso, Alberto Dines que me perdoe, mas vale o off), avaliar as 
efetivas condições em que funciona a rede pública, em diferentes ambientes 



 107 

socioeconômicos e culturais – não para expor um circo de horrores, mas para mostrar 
que a ação afirmativa válida é possível aqui.” (Nilson Lage, jornalista e professor-titular da 
Universidade Federal de Santa Catarina; artigo no site Observatório da Imprensa em 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/cadernos/cid120320031.htm) 

“Se há um tema em que toda a imprensa é unânime é no combate ao sistema de 
cotas implantado este ano pela primeira vez na Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (Uerj). O tema é polêmico, claro, gera paixões, acirra posições. E o pior: 
ameaça parcela significativa da classe média branca com o risco real de perda de 
direitos. Os jornais diários, as revistas semanais, todo o sistema midiático usou 
expressões como ‘fracasso’, ‘fiasco’, ‘equívoco’ para qualificar a experiência [da 
UERJ]. Mas o mais grave – e preconceituoso – é a contraposição ‘mérito’ versus 
‘cotas’, como se fossem coisas antagônicas. Aos que passam no vestibular por 
alcançarem boas notas é atribuído o qualificativo de "mérito"; por outro lado, os que 
ingressam pelo sistema de cotas, ingressam por ‘cotas’, o que quer dizer, sem nota 
suficiente – o que significa sem mérito. Uma boa nota, na imprensa, é vista apenas 
como mérito. Ora, os mesmos dados e os mesmos resultados podem servir como 
argumento para mostrar que apenas quem tem acesso a boas escolas consegue 
boas notas, independentemente do mérito, aqui no sentido estrito do termo.” (Victor 
Gentilli, jornalista; artigo no site Observatório da Imprensa em 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/da260220031.htm) 

“O círculo não poderia se completar sem o concurso da vítima. É preciso torná-la 
cúmplice de sua exclusão para que o aparato ideológico alcance sua legitimidade 
plena. Por isso estão sendo ofertados espaços geralmente inexistentes para os negros 
na mídia para que alguns exercitem sua vocalidade em defesa das teses dos sinhôs.” 
(colunista Sueli Carneiro, filósofa e ativista do Geledés; CB 28/02/03) 

“Há uma semana a mídia vem fazendo verdadeira propaganda contra o 
vestibular da Uerj. Esta técnica é a mesma da propaganda comum. É hora 
dos militantes do Movimento Negro procurarem mostrar os beneficiários das 
cotas raciais. Procurem os aprovados. E que estes procurem as redações de 
revistas e jornais. Há um outro lado a ser mostrado.” (Humberto Adami, advogado; 
e-mail na lista de discriminação racial 23/02/03) 

“A imprensa passa a cumprir papel retrógrado, virando propagandista do racismo 
cordial brasileiro, colocando-se ao lado dos privilégios históricos da parcela da 
população beneficiada pela invisibilidade dos negros e pela alegada ilegitimidade da 
reparação das desigualdades sociais, que tentam naturalizar (e perpetuar), como 
agora, ao tentar justificar que a pobreza não tem cor.” (Roberto de Carvalho, publicitário e 
ativista social; artigo no site do Observatório da Imprensa em 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/da020420033.htm) 
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ATIVIDADE II – PORTAL GELEDÉS 

 

GELEDÉS: DE VOLTA À REDE  

 
Na passagem dos nossos 15 anos, reapresentamos o nosso canal 

de comunicação virtual que está com uma nova cara abrigado num 
portal.   Mas não se trata apenas de mudança de suporte 
embalado por mais um ano de Geledés. É uma iniciativa que 
procura selar vínculos ainda mais estreitos e compartilhados com 
você de forma dinâmica, ágil e interativa. 

Com novo visual, o nosso espaço cibernético nos religa e põe a 
todos/as  em rede para que você seja tecelão/oa dos fios que a 
compõem. Somos estonteados/as por luzes sofisticadas, 
seduzidos/as pelos gifs animados das telas, rastreando com o 
mouse o pipocar da múltipla oferta, sempre em busca de novas 
descobertas e novos sentidos. Incluímos, neste imenso e rico 
“texto aberto” que é o mundo da web, as atividades de Geledés 
que se fazem e se refazem a cada dia de nossa história. 

Reatualizar os nossos processos de construção política nos vastos 
horizontes da rede é aceitar o desafio que nos coloca este auditório 
tão amplo, de público tão diferenciado e diversificado do qual você 
participa. É abrir brechas de intercâmbio, apontar as possibilidades 
de diálogo. 

     Construímos uma comunicação que não está fadada apenas a 
capturar os sujeitos na grande rede, mas fazê-los/as artesãos/ãs 
comprometidos/as com essa textura, já que partícipes dela. 

      Portanto, embarque conosco!  

 

 

 

 

1. O porquê de um Portal:  

O Portal surge de uma expressiva demanda externa que vem 

solicitando de Geledés informações diversas nos âmbitos do racismo e 

do sexismo de forma qualificada, ágil, plasticamente agradável. Os 

� Para saber mais clique aqui 
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intercâmbios com o público, via rede, tornaram-se a porta de entrada 

pela qual a Organização dinamiza os seus processos comunicativos e 

constrói vínculos mediadores importantes. 

 

 Ao longo de seus 15 anos, Geledés estabeleceu estratégias 

fundamentais  no campo da comunicação tanto para o público interno1 

(com a iniciativa e a  continuidade do house-organ Gelenews, do fórum 

interno Geledés aberto para balanço) quanto para o público externo – 

atualmente com atendimento personalizado aos/as 

visitantes/usuários(as) do Portal eletrônico. Com missão e visão 

assentadas nas discussões, implementação e execução de programas e 

projetos na luta contra o racismo e o sexismo, Geledés é uma 

organização que trabalha com projetos e programas autônomos, porém 

interligados entre si. Mulheres de diversas faixas etárias, jovens, 

rappers, mulheres em situação de violência, fixação do racismo e do 

sexismo na agenda nacional requerem uma comunicação que não seja 

meramente transmissão de informações, mas sim um nexo fundamental 

de empoderamento.  

 

2. Geledés em rede: do site ao portal  

 Desde o seu surgimento, Geledés vem estabelecendo formas de 

comunicação e interação com o seu público informando e formando 

sobre as questões relativas ao racismo e ao sexismo. Uma das 

ferramentas que gerou intercâmbios (indicações, conhecimentos sobre a 

Organização, publicização de suas atividades, mobilização política) foi o 

site. Criado em 1998, este canal de comunicação chegou a registrar em 

torno de 80 visitas diárias – número considerável levando em conta a 

infinidade de sites na rede. 

 
                                                 
1 O público interno hoje composto por 23 pessoas vem suscitando formas diferenciadas de comunicar e 
produzir informações. A abrangência e intensidade das ações de Geledés insinuam uma prática 
comunicativa que dê conta das múltiplas atividades a partir da visibilidade das informações tratadas na 
Organização e que se convertem em importante capital político. 
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 Premiada reconhecidas vezes como um canal de comunicação de 

serviço público e como a melhor página em direitos humanos, a home 

page passou por substanciais alterações tendo em vista o crescimento 

das relações de Geledés com o seu público. Nesse sentido, o Portal 

surge para manter e ampliar os vínculos sociais e políticos na rede e 

que se traduzem em ações efetivas no âmbito social.  

 

 A nova concepção do Portal integra uma comunicação estratégica 

que permite que Geledés  desenvolva sua missão, seu objetivo de 

mudança social. Desse modo ele foi orientado pelos seguintes objetivos: 

 

� Legitimar o combate ao racismo e sexismo;  

� Co-responsabilizar os outros atores sociais pela resolução dos 

problemas;  

� Propiciar a mobilização social para a transformação da realidade;  

� Informar sobre os principais temas/assuntos relativos a discriminação 

racial e de gênero;  

� Divulgar os resultados conquistados com os projetos e atividades; 

� Contribuir para a sustentabilidade de Geledés e de outras 

organizações afins enquanto empreendimento social.  

Com conteúdos e seções diversas, o Portal procura atender a 

diversidade a diversidade de públicos com as quais a organização se 

comunica e criar referenciais de formação na área de direitos humanos.  

 

3. As etapas de produção do Portal 

 Levando em conta esses direcionamentos, a construção do Portal 

levou em conta dois momentos importantes e indissociáveis: 

- Suporte técnico: nele foi pensada uma estrutura técnica do Portal 

eletrônico onde se desenhou a sua fisionomia. Os conteúdos 

(tipologia e linguagem) foram necessários para dar uma 

identidade visual à Página;  

- Elaboração dos conteúdos: os conteúdos foram alojados segundo 

suas seções e subseções: Informações institucionais (o que é 
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Geledés – texto institucional sobre a Organização, quem somos – 

relação das/os integrantes e suas respectivas atividades e 

funções, áreas de atuação e programas – campo de atuação de 

Geledés e  atividades  - principais eventos e ações realizados); 

 

      Informações não-institucionais (referem-se aos  contecimentos/fatos/ 

eventos relativos ao tema do racismo e do sexismo, particularmente, e 

assuntos mais gerais – nesse item estavam sediadas as informações de 

outras organizações, parceiras/os e demais instituições sociais. Esta 

seção é um intercâmbio fundamental entre os movimentos sociais do 

Brasil e de outros países). A agenda é outro serviço de utilidade pública 

fundamental, pois notifica os eventos de todo o território nacional 

relativos ao tema do racismo e sexismo, em particular, e direitos 

humanos, em geral. 

 
 A seção colunistas é formada por dois nomes importantes: Sueli 

Carneiro (diretora de Geledés) e Fátima Oliveira (coordenadora da Rede 

Saúde). Os artigos das colunistas fomentaram o debate sobre Direitos 

Humanos balizando a opinião dos/as visitantes do Portal. 

 A seção em destaque procura pôr em relevo temas candentes 

suscitando o debate na rede. 

 A atualização da maioria das informações é diária (principalmente 

as da seção destaque). 

 O número de visitas diária, nessa fase inicial, era cinqüenta. As 

pessoas reagiram positivamente à nova apresentação da página 

eletronicamente interagindo com ela de forma ainda eficiente: 

professores dos ensinos fundamental e médio acessam o Portal para 

referências a cerca do racismo, estudantes de graduação capturam 

informações para apresentação em seus trabalhos; contatos de outras 

organizações e instituições são solicitados. Das buscas feitas no portal, 

destaca-se a pesquisa relativa ao racismo no Brasil, a publicações e 

agenda atualizada.  
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 A equipe do Portal era composta por quatro pessoas que 

pensaram e executaram as principais tarefas para o seu funcionamento 

(elaboração de conteúdos, construção de imagens, definição de temas 

importantes, identidade institucional). Porém, os temas considerados 

polêmicos (assuntos candentes, mudança de layout eram submetidos 

ao conjunto da Organização). 

 

 

4. Fase atual 

O Portal foi submetido à WW3, organismo que avalia lay out, código e 

condições de participação de usuários, incluindo tipos de dificuldades 

encontradas pelos usuários para navegação, e foi aprovado em todos os 

seus itens.  

Após os seis primeiros meses a equipe do responsável se reuniu para 

uma avaliação sobre o Portal – sua eficiência, navegabilidade, acesso, 

cores e conjunto de informações. Essa avaliação conta com a 

participação da/os responsáveis pelos conteúdos, design e técnica.   

 

Apesar de se constituir num sucesso a equipe optou por alguns 

reajustes , incluindo mudança de front-end (a parte visualizada pelos 

usuários) incluindo e modificando algumas seções sem prejuízo de seus 

conteúdos. 
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Essas modificações estão em fase de finalização e o Portal voltará ao ar 

no final de fevereiro/2004, trazendo ainda algumas novidades. 

 

III – AVALIAÇÃO FINAL 

As atividades desenvolvidas pelo Programa de Comunicação têm 

demonstrado a importância não apenas do desenvolvimento das 

atividades mas também da criação de instrumentos e ferramentas 

necessários ao suporte. 

Ficou também evidenciado a importância das parcerias. 

 

  

 

 

 

 
  

 


