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RESUMO 

 

O objetivo desta monografia é apresentar o debate que ocorreu no campo da             
antropologia acerca da política de cotas raciais no ensino superior, tomando como            
referência algumas publicações acadêmicas chave que marcaram seu processo de          
implementação a partir dos primeiros anos da década de 2000 até os dias de hoje. A                
partir de uma revisão bibliográfica e uma análise das principais artigos sobre o tema              
pude identificar quem foram os antropólogos protagonistas da discussão que          
buscaram efetivar e defender esta política pública e quais se posicionaram           
contrários, apresentando seus argumentos bem como as temáticas relacionadas ao          
assunto. No capítulo 1 apresento os elementos que explicam minha aproximação           
com esse tema enquanto um objeto de estudo e abordo algumas considerações            
metodológicas do trabalho, caracterizado basicamente por uma revisão bibliográfica         
em diálogo com determinados acontecimentos que presenciei ao longo da          
graduação e também no ambiente escolar. No capítulo 2 está o conteúdo principal             
da monografia, onde trago o contexto prévio ao surgimento das ações afirmativas            
nos Estados Unidos e no Brasil, destacando o papel do movimento negro no             
processo, para então apresentar o debate sobre as cotas na antropologia. Após            
justificar a escolha dos antropólogos que considerei os protagonistas do debate,           
divido-os em contrários e favoráveis e apresento então seus argumentos. No           
capítulo 3 problematizo dois aspectos da discussão, as chamadas leis racialistas e            
sua relação com o racismo, e o critério fenotípico como base de classificação racial,              
buscando questionar alguns elementos dos argumentos contrários às cotas         
encabeçados por geneticistas e antropólogos. Como tentativa de explicar as          
diferentes posições no debate, concluo apontando que os antropólogos partilham de           
noções distintas acerca do significado do conceito de raça e de racismo, assim como              
possuem distintas aproximações com os movimentos negros envolvidos na luta          
pelas cotas. Os conhecimentos antropológicos não são capazes de responder às           
melhores formas de se diminuir a desigualdade racial nem possuem tal pretensão, e,             
apesar de polêmico, é impossível de se evitar o critério fenotípico de classificação             
racial, que hoje, com as cotas raciais, é utilizado como critério de chegada a uma               
política pública, através das bancas de verificação.  
 

Palavras-chave: Cotas raciais. Debate. Antropologia 
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ABSTRACT 

 

The objective of this monograph is to present the debate that occurred in the field of                
anthropology about the policy of racial quotas in higher education, taking as            
reference some key academic publications that marked the process of implementing           
quotas from the early years of the 2000s to the nowadays. From a bibliographical              
review and an analysis of the main publications on the subject, I was able to identify                
who were the main anthropologists who sought to carry out and defend this public              
policy and which were opposed, presenting their arguments as well as the main             
topics related to the subject. In Chapter 1 I bring elements that explain my approach               
to this theme as an object of study and I approach some methodological             
considerations of the work, characterized basically by a bibliographical revision in           
dialogue with certain events that I have witnessed throughout the graduation. In            
chapter 2 is the main content of the monograph, where I bring the context prior to the                 
emergence of affirmative action in the United States and Brazil, highlighting the role             
of the black movement in the process, to present the debate on quotas in              
anthropology. After justifying the choice of the anthropologists who I considered the            
protagonists of the debate, I divide them into opposites and favorable and present             
their arguments. This chapter also contains a brief result of the bibliographical review             
on the topic of debate of racial quotas by Brazilian intellectuals and social scientists.              
In chapter 3, I discuss two aspects of the discussion, the so-called racialist laws and               
their relation to racism, and the phenotypic criterion as a basis for racial classification,              
seeking to question some arguments against the quotas headed by geneticists and            
anthropologists. In an attempt to explain the different positions on the debate, I             
conclude by pointing out that anthropologists share distinct notions about the           
meaning of the concept of race and racism, as well as having different approaches to               
black movements. Anthropological knowledge is not capable of responding to the           
best ways to reduce racial inequality and does not have such an ambition, and,              
although controversial, it is impossible to avoid a phenotypic criterion of racial            
classification, which today, with racial quotas, is used as a criterion to a public policy,               
through the called racial verification comission instated in the universities. 

 

Keywords: Racial quotas. Debate. Anthropology. 
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INTRODUÇÃO 

 

As cotas raciais já são, hoje, uma realidade em todas as universidades e             

institutos federais do país, assim como em muitas outras universidades estaduais. A            

história de sua implementação revela o envolvimento de diversos atores políticos,           

sendo o principal deles os diversos grupos e movimentos negros do país. Nota-se             

porém o protagonismo de cientistas sociais, sobretudo antropólogos, neste         

processo, ora para defender esta política, ora para criticá-la. Passados mais de 15             

anos desde as primeiras experiências de reserva de vagas com recorte racial no             

Ensino Superior, há muito ainda a se discutir e esclarecer sobre o tema, inclusive              

dentro de algumas instituições que ainda não contam com tal procedimento, como            

também nas próprias escolas da rede básica, local que concentra os principais            

beneficiários desta política pública. 

Apesar dos movimentos negros, desde a década de 1980 mais          

explicitamente, denunciarem as desigualdades raciais no âmbito educacional e         

exigirem por parte do Estado ações efetivas para reversão desse quadro, somente            

na década de 2000 vemos as primeiras iniciativas de cotas raciais em universidades.             

Por se tratar justamente de uma política que incide exatamente sobre este espaço             

altamente privilegiado e prestigiado, nada mais natural do que o envolvimento,           

portanto, de professores e pesquisadores neste debate, sobretudo pensando que as           

primeiras proposta de reserva de vagas foram implementadas a partir dos próprios            

Conselhos de Ensino, Pesquisa e Extensão das universidades ou de seus órgãos            

competentes de autoridade máxima, geridos, grande parte, pelos professores das          

instituições.  

Somente em 2012 fora sancionada a Lei Federal 12.711, que obriga todas as             

universidades e institutos federais de ensino a reservarem 50% das vagas de todos             

os seus cursos para alunos que completaram seu ensino médio integralmente em            

escolas públicas - e dentro desta porcentagem, uma outra referida a alunos negros,             

de acordo com os dados do IBGE sobre a composição racial da população do              

estado em questão. Antes dessa lei as experiências com cotas ou algum tipo de              

medida alternativa de entrada, com recorte racial ou econômico, partiam das           

próprias universidades. 
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O debate, contudo, não confinou-se aos muros universitários, ganhou         

dimensões gigantescas e estampou capas de jornais, editoriais, reportagens,         

mobilizou audiências públicas, e ganhou também o interesse acadêmico, sobretudo          

devido às temáticas a ele relacionadas, diretamente abordadas pelas Ciências          

Humanas e Sociais. A adoção de uma banca de verificação racial, com a finalidade              

de impedir candidatos que buscassem fraudar o processo autodeclarando-se         

negros, mesmo sendo brancos, gerou fortes debates no campo da antropologia e            

sociologia, evidenciando um quadro de dissenso entre os próprios pesquisadores,          

em uma temática altamente política e que diz respeito ao passado e ao futuro do               

Brasil quanto ao lugar social reservado à população negra e as formas de eliminação              

do racismo e das desigualdades raciais. Temáticas caras à antropologia como a            

formação da identidade nacional, a base da classificação racial, a harmonia ou não             

entre os grupos raciais no Brasil bem como o uso e o significado da categoria raça                

são alguns dos pontos que se fizeram presentes no debate. Cientistas sociais não só              

foram chamados para apresentar seus posicionamentos em grandes jornais, como          

também se engajaram por conta própria pela efetivação ou não das cotas raciais.  

A presente monografia tem por objetivo portanto analisar de que forma a            

antropologia se envolveu nesta discussão, buscando identificar e compreender os          

argumentos daqueles que se mostraram favoráveis à política de cotas como também            

contrários. Justifica-se não somente pelo protagonismo que tiveram os antropólogos          

na discussão e na própria atuação política seja para aprová-la seja para criticá-la,             

mas também porque foi a partir desta polêmica que a temática das relações raciais,              

tão importante para a disciplina, mais uma vez reacendeu-se no país e tomou o              

centro das discussões nas universidades, na mídia e nas esferas do poder.            

Evidenciou-se o baixo número de estudantes e professores negros nas          

universidades públicas, assim como propôs-se alternativas para alterar tal quadro,          

permeadas por perspectivas teóricas e posicionamentos políticos que defendiam um          

tipo de Brasil que se queria e que dividiam os participantes deste debate.  

Compreender tal divisão e debate revela aspectos das próprias fronteiras          

entre os conhecimentos antropológicos e as pautas políticas de combate à           

desigualdade racial. A temática das cotas raciais, além disso, segue sendo um tema             

polêmico e muito necessário de ter seus pontos esclarecidos, sobretudo pensando           
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nos alunos do ensino médio público, muitas vezes carentes de informações acerca            

de uma política cujo alvo são justamente eles. Proporcionar reflexões sobre ela e             

temas correlatos mostra-se um exercício necessário a professores e demais          

pessoas envolvidas com a escola e que defendem tais políticas. 

Ao tomar contato com o debate acadêmico acerca das cotas raciais para o             

Ensino Superior surpreendi-me com posicionamentos e argumentos contrários a         

esta política advindos de antropólogos, que pensava até então serem, todos,           

favoráveis a tal política. Isso porque compartilhava de um imaginário e expectativas            

sobre próprio curso de Ciências Sociais e a figura dos cientistas sociais, engajados             

socialmente em muitos projetos políticos de diminuição da desigualdade social em           

suas múltiplas dimensões. Minha trajetória anterior à entrada no curso foi marcada            

pela criação de uma intensa rede de amizades negras que proporcionaram uma            

troca de informações acerca dos muitos aspectos das relações raciais e das formas             

de se perceber o racismo brasileiro, bem como pela formação de expectativas sobre             

o curso de Ciências Sociais como um ambiente crítico e de defesa de pautas dos               

diversos grupos e movimentos políticos organizados no Brasil. Tais questões são           

abordadas no primeiro capítulo desta monografia, a fim de evidenciar meu interesse            

e motivos em compreender o debate antropológico sobre as cotas raciais e minha             

aproximação com esta questão. Aproveito também para apresentar algumas         

questões metodológicas acerca da pesquisa.  

O surgimento das cotas raciais no Ensino Superior está relacionado a um            

cenário internacional, que remonta aos Estados Unidos da década de 1960, em            

plena efervescência política protagonizada pelo movimento pelos direitos civis de          

negras e negros, e a uma discussão mais ampla acerca do papel do Estado no que                

se refere ao combate às desigualdades raciais a partir de políticas de ação             

afirmativa - sendo, portanto, as cotas raciais um desses instrumentos, um tipo de             

ação afirmativa. No intuito de destacar a relação direta entre os movimentos negros             

e o combate ao racismo com o surgimento desta política, abordo, brevemente, na             

primeira parte capítulo 2, o cenário americano ao final da década de 1960, para em               

seguida trazer também o surgimento desta discussão no Brasil. Os grupos e            

movimentos negros brasileiros, semelhante ao ocorrido nos EUA, passaram a cobrar           

de forma mais efetiva o Estado por medidas reais e concretas que pudessem             
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diminuir os abismos sociais entre brancos e negros, sobretudo após conquistas           

importantes com a derrocada do regime militar, a partir de alguns pontos da             

Constituição de 1988 e demais eventos políticos posteriores. 

Na segunda parte do capítulo 2 passo a abordar o envolvimento direto de             

alguns antropólogos com a discussão das cotas raciais, já no ano de 2000, a partir               

das primeiras experiências com cotas raciais, e das tentativas do governo em            

colocar em discussão nas casas legislativas projetos de Lei que alterariam portanto            

a dinâmica de entrada dos calouros nas universidades. Justifico as razões que me             

levaram a eleger os principais antropólogos que se envolveram neste debate, e            

divido-os entre os favoráveis às cotas - quais sejam, José Jorge de Carvalho e Rita               

Laura Segato - e os contrários às cotas - Marcos Chor Maio, Ricardo Ventura              

Santos, Yvonne Maggie e Peter Fry - apresentando seus argumentos e o modo que              

se utilizaram para defender seus posicionamentos.  

No terceiro e último capítulo passo a problematizar dois pontos em específico            

que se destacaram no debate sobre as cotas raciais, com o intuito de questionar              

dois argumentos contrários à política que até hoje estão muito em voga. O primeiro              

deles trata do uso da categoria raça na legislação brasileira pós abolição, portanto             

em seu período Republicano, cuja ausência até a então aprovação do Estatuto da             

Igualdade Racial e da própria Lei de Cotas era comemorada e valorizada por             

antropólogos contrários às cotas, por evidenciar um Estado em que a cor/raça dos             

cidadãos não era levada em conta, diferente de outros países que o fizeram e cujas               

consequências foram drásticas à população negra, como os EUA com as chamadas            

Leis Jim Crow e a África do Sul com seu sistema de apartheid. Mostro que               

independente de termos um Estado chamado por estes antropólogos de "a-racial", o            

resultado das ações realizadas por seus agentes foi a perpetuação e acentuação da             

desigualdade racial, com a preterição dos trabalhadores nacionais (negros,         

caboclos, mestiços) aos imigrantes brancos europeus.  

O segundo ponto trata da argumentação e presença de geneticistas no           

debate sobre as cotas raciais, sobretudo seu questionamento acerca da legitimidade           

científica do uso do conceito de raça, bem como a base sobre a qual este conceito                

se sustenta: é tomado em questão os fenótipos ou os genótipos? De que forma é               

possível auferir a raça de um indivíduo, sobretudo no Brasil, na medida em que              
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pesquisas genéticas demonstram a enorme variabilidade e diversidade genética,         

onde um brasileiro branco possui genes de origem africana, e um brasileiro negro             

tem genes de origem europeia? O que deve pesar na avaliação de uma banca,              

portanto? A fim de esclarecer tais questões trago a história da trajetória do conceito              

de raça na antropologia física demonstrando que até mesmo os geneticistas, apesar            

de repudiarem a noção morfológica (ou fenotípica) do conceito de raça, não pararam             

de levá-la em consideração em suas próprias pesquisas, realizando inclusive          

heteroclassificações raciais aos moldes das realizadas pela banca de verificação          

racial, tão repudiada por eles.  

Concluo apontando para a proximidade argumentativa dos antropólogos        

favoráveis às cotas com os movimentos negros brasileiros, evidenciando uma          

sintonia política e uma preocupação constante quanto aos efeitos atuais do racismo.            

As cotas representam para eles um importante passo no combate à desigualdade            

racial na medida em que buscam promover a criação de uma elite negra,             

representando também a continuidade e a efetivação de uma pauta há muito            

reivindicada pelo movimento negro. Ao passo que os antropólogos contrários, por           

perceberem uma certa aversão da população brasileira quanto ao uso da categoria            

raça e ao polo "branco x negro", temem um efeito negativo de acirramento dos              

conflitos raciais, por enxergarem nas cotas uma ruptura brusca na maneira do            

Estado encarar as diferenças raciais dos cidadãos e a distribuição de direitos. Os             

grupos pró e contra cotas partilham de noções distintas de raça e racismo, que              

acabam por influenciar diretamente em seu entendimento acerca desta política e           

seus possíveis efeitos a longo prazo para a sociedade como um todo. 

Ainda, em relação ao uso da categoria raça, o critério fenotípico parece ser             

inevitável apesar de gerar um certo mal estar em alguns antropólogos e também             

geneticistas que participaram do debate. Porém, se ele é usado para depreciar            

grupos negros, as cotas raciais são um exemplo de política pública em que os              

fenótipos tornam-se um critério para se efetivar direitos, em um país cujas relações             

raciais e de classificação racial se pautam na marca, e não na ascendência ou              

quantidade de genes que cada indivíduo possui em seu DNA. 

 

 



 
13 

CAPÍTULO 1:  A CHEGADA AO OBJETO DE ESTUDO E CONSIDERAÇÕES 

METODOLÓGICAS 

 

1.1 A aproximação e aprendizados com o movimento negro 

 

O ano em que foi aprovada a Lei Federal 12.711, que prevê reserva de vagas               

dos cursos de Ensino Superior aos candidatos cotistas, foi exatamente o ano em que              

me preparava para realização do vestibular da UFPR, em 2012. Lembro-me que em             

um determinado momento deste meu terceiro e último ano do Ensino Médio foi dado              

aos alunos inúmeras questões "polêmicas" para serem debatidas no teatro do           

colégio, dividindo-os entre favoráveis e contrários, com debate mediado pelos          

professores de literatura, cuja justificativa da atividade se dava pela importância de            

saber defender um posicionamento e construir argumentos, tendo em vista as           

redações da UFPR e do ENEM. Um dos temas em debate foi justamente a política               

de cotas, e apesar de não ter sido sorteado para debatê-lo, já naquela época lembro               

de defender tal política, assim como muitas outras políticas sociais que diminuíssem            

as desigualdades. As aulas de sociologia me apresentaram muitos quadros da           

realidade social e aspectos das desigualdades (raciais, de gênero, de classe), mas a             

falta de informação sobre o curso de ciências sociais aliado a uma certa insegurança              

quanto ao futuro me fizeram optar pelo vestibular de Administração, apesar do            

grande interesse por essas temáticas de cunho mais político e social. 

No ano seguinte iniciei portanto meus estudos no curso de Administração,           

contudo minha participação em protestos e reuniões de cunho político acabaram só            

por se intensificar: em abril de 2013 durante um protesto contra a escolha de Marco               

Feliciano como presidente da Comissão de Direitos Humanos, conheci uma então           

estudante de Direito da UFPR, Stéphanie Paes, acompanhada de seu namorado,           

que viria a se tornar uma grande amiga no futuro além de me proporcionar um rico                

contato com diversos membros do movimento negro da cidade de Curitiba. Não sei             

se eram os únicos negros do protesto, que contava com muitos LGBTs, mas eram              

sim os únicos que traziam em seu cartaz, além da luta contra o machismo e a                

homofobia, a luta contra o racismo, em referência a uma frase do então deputado              

sobre os povos africanos, que segundo ele seriam amaldiçoados segundo sua           
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interpretação bíblica. Aproximei-me e troquei breves palavras, depois pedi para tirar           1

uma fotografia de ambos com o cartaz. Conversamos mais um pouco e perguntei se              

ela conhecia algum grupo ou organização que discutisse as questões raciais.  

Stéphanie comentou sobre o Grupo de Estudos Raciais (GER) dos alunos de            

Direito da UFPR, que se encontravam semanalmente no Centro Acadêmico Hugo           

Simas, no Prédio Histórico, para debater textos acadêmicos de autores que tratavam            

de temáticas raciais. Troquei contato, marquei de encontrá-la na reunião seguinte e            

passei a frequentar aquele espaço, composto por alunos negros e brancos, do            

Direito mas também de outros cursos, como era o meu caso. Lá conheci, graças a               

Stéphanie, muitas pessoas importantes para a abertura e expansão do meu olhar            

para a percepção do racismo em nossa sociedade, não somente por conta dos             

textos que líamos - cada semana alguém ficava responsável por 'facilitar' o texto, isto              

é, apresentar as ideias do autor para que então as debatêssemos - mas             

principalmente pelos relatos pessoais que muitos estudantes negros traziam nas          

reuniões. Os nomes dessas pessoas constam nos agradecimentos e se não fossem            

por elas certamente não entraria no curso de Ciências Sociais já atento para a              

questão das cotas raciais.  

Em uma das reuniões do GER conheci outra militante do movimento negro            

que teve um importante papel nesta minha sensibilização à questão racial,           

responsável também por expandir minha rede de contatos e amizades com outros            

jovens negros: Brinsan N'Tchalá, que tornou-se também muito próxima e cuja           

relação extrapolou a troca de ideias políticas e intelectuais sobre os diversos            

problemas das desigualdades de classe e raciais. Com ela e Stéphanie passei a             

frequentar outros espaços de militância e sociabilidade negra, com trocas e           

discussões ricas com muitas e diferentes pessoas. Lembro-me de trazer muitos           

debates sobre gênero, raça e classe no próprio curso de Administração, mesmo que             

em momentos informais de intervalo com alguns colegas, porém começava a pensar            

na possibilidade de encontrar outro curso que pudesse aliar meus interesses           

1 Para entender o episódio, ver: OLIVEIRA, Mariana. História e bíblia mostram 'maldição' contra 
África, diz Feliciano em defesa. G1, Brasília, 5 de abril 2013. In: 
<http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/04/ao-stf-feliciano-diz-que-historia-e-biblia-mostram-maldica
o-africanos.html> Acesso em: 03/05/2018 
 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/04/ao-stf-feliciano-diz-que-historia-e-biblia-mostram-maldicao-africanos.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/04/ao-stf-feliciano-diz-que-historia-e-biblia-mostram-maldicao-africanos.html
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políticos com uma produção acadêmica, aos moldes dos artigos que líamos no GER.             

O curso de Ciências Sociais pouco a pouco se revelava como uma possibilidade             

para essa aliança, e ao final do primeiro semestre de 2013 abandonei a             

Administração já buscando mais informações sobre o curso na UFPR.  

Em resumo, ao sair de um ambiente majoritariamente branco como era o            

colégio particular em que estudava, com breve noção acerca das questões e            

problemas raciais do país apesar de um considerável interesse por estas e outras             

questões, passei a frequentar espaços e a conhecer pessoas que militavam, falavam            

e lutavam em seu dia a dia contra o racismo. Eu, um jovem branco, participei de                

Conferências pela igualdade racial, li e debati textos sobre o racismo, participei de             

protestos de rua contra o genocídio da juventude negra, fui pela primeira vez a um               

terreiro de umbanda, participei de reuniões de organizações e grupos negros, fui            

para rodas de samba e eventos de RAP, enfim, tudo isso um ano depois de sair do                 

Ensino Médio, caracterizado pelo meu restrito círculo de amizades (brancas) e           

atividades culturais, tudo isso um ano antes de entrar no curso de Ciências Sociais.              

Este, por conta de motivos que descreverei abaixo, despertava-me grande          

expectativa quanto à possibilidade de discussão e produção de conhecimentos que           

até então não haviam sido possíveis no curso de Administração.  
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1.2 As expectativas acerca das Ciências Sociais  

 

Após quatro anos e meio cursando Ciências Sociais, conversando com os           

calouros ano após ano, percebendo as mudanças internas que aconteceram comigo           

e com alguns amigos ao longo da graduação, e explicando (ou tentando explicar)             

para muitas pessoas o que um cientista social faz, não pude deixar de notar a               

imagem que as pessoas têm de nós e do nosso curso, como também a imagem que                

muitos de nós passamos àquelas e àqueles de fora da universidade. Dos            

estereótipos mais grotescos como maconheiros, viados, sapatões e bicho-grilo,         

passando pelos de cunho mais político como o de militantes feministas, comunistas            

e do movimento estudantil, até a pecha de "desconstruídos", "problematizadores" ,          2

são muitos os adjetivos que povoam o imaginário das pessoas acerca do nosso             

curso, como também de cursos de Humanas de maneira geral. Para o bem ou para               

o mal, não é difícil ouvir de calouros ou de colegas de outros cursos preocupações               

ou expectativas que fazem referência a alguns desses adjetivos quando pensam no            

ambiente da Reitoria. Olhando para trás percebo que comigo não foi diferente. As             

expectativas acerca do curso, em conjunto com minha bagagem adquirida com           

amigos do movimento negro sobre a questão racial, explicam a escolha do objeto de              

estudos da presente monografia, conforme ficará claro abaixo. 

Seja pelo mero título de algumas disciplinas da grade curricular que verifiquei            

ao buscar mais informações sobre o curso, como por exemplo Corpo, saúde e             

sexualidade, Sociologia paradigma marxista, Trabalho e Desigualdade Social,        

Diversidade Cultural Brasileira, Políticas Públicas e Controle Social, seja pelas          

próprias discussões durante o Ensino Médio na disciplina de Sociologia que           

envolviam temas tidos como polêmicos, esperava que o ambiente acadêmico das           

Ciências Sociais fosse consideravelmente diferente do ambiente que havia         

encontrado na Administração - que além de não proporcionar tais discussões em            

2 Arriscando uma definição para esses termos muito utilizados hoje pela parcela jovem, desconstruído              
parece ser a pessoa que despiu-se de valores e práticas preconceituosas e discriminatórias             
ensinadas pela sociedade, e que age portanto em conformidade aos ideais propagados pelos             
movimentos sociais como o feminismo e os movimentos negros. Problematizador é a pessoa que              
frequentemente questiona os aspectos sociais que considera errados, imorais, machistas, racistas,           
misóginos, de desigualdade de classe, injustos, que está sempre disposta a denunciar tais             
fenômenos, independente do espaço ou da pessoa com quem debate - o que a aproxima muitas                
vezes de alguém chato ou de difícil convivência. 
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suas disciplinas, era composto por alunos muito parecidos com aqueles com os            

quais convivi na escola: brancos e aparentemente classe média. Um ambiente cujos            

colegas e professores, portanto, compartilhassem das opiniões e conceitos próximos          

dos movimentos sociais, incluindo aí o movimento negro e, consequentemente, suas           

pautas, como a das cotas raciais - uma visão que considero hoje como um tanto               

ingênua, mas que a cada ano se repete ouvindo as conversas de calouros e suas               

expectativas sobre o curso.  

Essa imagem acerca do curso foi reforçada quando acabei conhecendo em           

protestos e reuniões políticas em 2013 pessoas que viriam a ser meus futuros             

veteranos. Sempre havia uma ou outra mochila estampando "CIÊNCIAS SOCIAIS          

UFPR" dentre os manifestantes de muitos protestos que participei ao longo de 2012             

e 2013, e nunca me esqueço de dois episódios em específico: o primeiro aconteceu              

durante a Marcha das Vadias, em julho, e o segundo durante a ocupação da Câmara               

Municipal de Curitiba, em outubro.  

Em 2013 a Marcha das Vadias em Curitiba contou, pela primeira vez, com um              

núcleo de mulheres negras que pautavam as questões raciais dentro do feminismo,            

isto é, a especificidade das pautas das mulheres negras e do feminismo negro.             

Naquela ocasião estava com as já mencionadas amigas Stephanie e Brinsan e            

conheci uma aluna do curso de Ciências Sociais, a então caloura Leticia Leobet, que              

compunha este núcleo e que participou de suas atividades. Troquei algumas           

palavras com ela sobre o curso, o que apenas intensificou a expectativa sobre o              

ambiente universitário tanto da reitoria quanto das aulas: um curso com debates            

acerca de todas essas desigualdades sobre as quais já me interessava, com            

pessoas ativas na militância e atentas aos problemas sociais. Cada vez mais tinha a              

certeza de que os posicionamentos lá seriam progressistas e em defesa de grupos             

estigmatizados.  

Em outubro do mesmo ano diversos jovens da Frente de Luta pelo Transporte             

ocuparam a Câmara Municipal de Curitiba a fim de pressionar os vereadores pela             

criação do passe livre e pela diminuição do valor da passagem de ônibus na cidade,               

uma pauta originária das enormes e um tanto confusas Jornadas de Junho, da qual              

participei ativamente, ao menos quando os objetivos se restringiam aos problemas           

do transporte público. Durante a ocupação, já estudando para o vestibular, conheci            
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dois estudantes de Ciências Sociais entre os ocupantes que viriam a ser também             

meus veteranos. Ou seja, na minha cabeça era um curso com muitos militantes, do              

movimento negro, feministas e de esquerda, o que me animava.  

E onde entra nessa história os antropólogos discutindo as cotas raciais? Logo            

no meu primeiro período, durante uma disciplina de Antropologia, tomei contato com            

dois textos escritos por antropólogos acerca das cotas raciais, sobre os quais            

deveríamos, em grupo, redigir um texto e apresentar um seminário sobre a questão.             

Havia diversas temáticas como opção, mas pela minha recém familiaridade e           

interesse pela questão acabei por escolher o das cotas, porém para minha surpresa,             

tais autores manifestavam-se contrários a esta política e, mais curioso ainda,           

utilizando-se de argumentos que já haviam sido exaustivamente rebatidos pelos          

movimentos negros e que eu considerava naquele momento como de senso comum            

- isto é, não esperava que cientistas sociais se ancorassem em argumentos que ouvi              

em muitos debates rasos na escola ou na internet, acreditava que se colocariam             

próximos aos conhecimentos dos diversos movimentos e organizações negras.  

Logo nas primeiras aulas - e ao longo de todo o curso, como pude notar               

depois - a antropologia se mostrava muito próxima das questões e lutas indígenas e              

da compreensão acerca das diferenças, o que possibilitava desnaturalizar muitos          

dos entendimentos acerca dos comportamentos humanos, derrubando certas        

certezas impositivas e violentas. Contudo, o que se passava com a discussão das             

cotas raciais? Seria aquele um posicionamento hegemônico na disciplina? Haveriam          

antropólogos dialogando com os argumentos do movimento negro? Não estaria este           

movimento também dentro da universidade, produzindo reflexões e saberes que          

dialogassem com a realidade da desigualdade?  
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1.3 Breves palavras sobre a metodologia: revisão bibliográfica e o cotidiano           

universitário e escolar  

 

A problemática das cotas raciais e, de maneira mais ampla, das questões            

raciais na nossa sociedade, me acompanharam durante toda a graduação nos           

diferentes espaços que ocupava, seja na universidade, seja na sala de aula da             

escola pública enquanto PIBIDiano - já que tive a oportunidade de participar,            

enquanto aluno da licenciatura, deste importante projeto de formação de          

professores, desde o meu primeiro ano de curso. Melhor dizendo, meu olhar sobre             

os diferentes ambientes que frequentava estava, desde o início do curso, atento à             

percepção de como se dava a discussão sobre as relações raciais e sobre as cotas.               

Conforme o tempo passava pude perceber que os professores do curso tinham            

posicionamentos diversos não somente acerca da política de cotas raciais, como           

também das muitas outras questões que eu, ingenuamente, considerava         

importantíssimas e cujo posicionamento obviamente deveria ser compartilhado por         

todos os cientistas políticos, antropólogos, arqueólogos e sociólogos. Isso fez com           

que eu pudesse enxergar, mais tarde, esta e outras questões de maneira mais             

ampla, buscando julgar menos e compreender mais, sem contudo deixar de           

acreditar na importância e necessidade dessa política pública. Descobri então que           

tal questão era polêmica não somente na minha escola, na internet ou nas             

discussões mais banais, mas também no ambiente acadêmico e, mais          

especificamente, na antropologia.  

Em 2016 aproximei-me por indicação de uma colega do professor Marcos           

Silva da Silveira, manifestando meu interesse nesta discussão sobre as cotas           

raciais. Pude participar no segundo semestre, enquanto voluntário, de uma Iniciação           

Científica cujo Plano de Trabalho consistia na realização de uma revisão           

bibliográfica acerca da produção antropológica sobre as cotas raciais nos últimos 15            

anos, buscando levantar os principais argumentos, temas e conceitos da          

problemática, além de identificar os principais títulos e autores do debate. A partir daí              

iniciou-se uma maior compreensão sobre os argumentos e as publicações          

acadêmicas sobre as cotas raciais, os autores favoráveis e contrários bem como            
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algumas dos fatos políticos que possibilitavam compreender seus posicionamentos.         

É desta Iniciação Científica, portanto, que se origina esta monografia.  

Na graduação aprende-se que um dos primeiros passos em uma pesquisa           

científica é a revisão bibliográfica, portanto pesquisando palavras chave em          

plataformas como a Scielo, Google Academics e o banco de teses da CAPES,             

identifiquei pesquisadores que também buscaram compreender o debate acerca das          

cotas raciais no ensino superior, cada um à sua maneira e com suas questões              

norteadoras. Palavras como cotas raciais, debate, intelectuais, cientistas sociais,         

ações afirmativas, antropologia, e algumas dessas variantes me apresentaram         

principalmente três autores, uma antropóloga e dois sociólogos, sendo que algumas           

de suas conclusões e metodologias de pesquisa estão contidas no capítulo 2 desta             

monografia. São eles Ana Lúcia Valente (2006), Karine Goss (2010) e Luiz Augusto             

Campos (2012).  

Paralelo a este processo de pesquisa na Iniciação Científica, passei por           

algumas experiências na sala de aula e fora dela que tratavam diretamente de             

temáticas relacionadas com a discussão das cotas raciais, que inclusive foram           

abordadas também por diversos dos antropólogos que se envolveram no debate.           

Portanto as reflexões aqui presentes dialogam com questões de meu cotidiano, que            

considerei relevantes de serem descritas para melhor compreensão das ideias          

expostas. Uma vez identificados os principais temas, argumentos e conceitos que           

fizeram parte do debate - também a partir desses trabalhos de pesquisadores que             

mencionei acima -, passei a analisar com maior cuidado os principais textos            

daqueles que considerei os protagonistas da discussão, separando-os em prós e           

contrários às cotas.  

Após me situar frente a esse debate, considerei importante problematizar          

criticamente alguns dos argumentos contrários às cotas raciais, e para isso           

utilizei-me de dois artigos escritos na década de 90, portanto anteriores ao auge do              

debate das cotas, buscando paralelos com as atuais questões das cotas. Pode-se            

dizer que, em termos metodológicos, o presente trabalho inicia-se com uma revisão            

bibliográfica, ainda como tarefa da Iniciação Científica, e, após a apresentação geral            

dos principais autores e argumentos que fizeram parte do debate, termina com uma             

breve análise crítica de dois pontos que considerei interessante de serem           
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abordados. Juntamente a esse processo que envolve principalmente a leitura de           

textos e escrita, atentei-me sempre aos debates acerca das cotas raciais que            

aconteciam em meu cotidiano. Portanto, acrescentei ao presente trabalho descrições          

desses episódios, um pouco no espírito da maneira que Roberto Cardoso de Oliveira             

classifica o trabalho do antropólogo: olhar, ouvir e escrever, responsáveis por           

produzir conhecimentos desta área (1996).  

É preciso pontuar, contudo, que esta monografia não se trata de um trabalho             

antropológico, e que minha formação se deu na habilitação em licenciatura, o que             

possui suas vantagens e desvantagens. Apesar de estar sempre atento aos           

aspectos das relações raciais e de como esta temática, ou a temática das cotas,              

surgia em meu cotidiano universitário, escolar ou de outras esferas, reconheço as            

especificidades do trabalho do antropólogo, da pesquisa de campo e dos objetivos            

etnográficos. Porém achei propício trazer descrições de alguns desses eventos por           

considerar que enriquecem o texto e para mostrar como a discussão que envolve as              

relações raciais ainda está em plena efervescência e carece de muito           

esclarecimento, além de possuir uma potência enorme para tratar de temas           

importantes da nossa sociedade. A habilitação em licenciatura pode ter me privado            

das duas disciplinas de Métodos de Pesquisa em Antropologia previstas na grade do             

bacharelado, contudo a experiência da licenciatura com a sala de aula e com as              

disciplinas da educação me mostrou como a escola é um importante local para             

analisar as dinâmicas desse debate a partir de sujeitos que têm toda uma vida pela               

frente, sem falar de que muitos dos alunos são justamente o público alvo de políticas               

públicas como as cotas.  
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CAPÍTULO 2 - CONTEXTOS DO SURGIMENTO DAS COTAS, OS         

PROTAGONISTAS DO DEBATE E SEUS ARGUMENTOS 

 

Este capítulo, o maior da monografia, concentra o principal objetivo do           

trabalho: apresentar os argumentos favoráveis e contrários às cotas raciais,          

advindos daqueles que considerei os antropólogos protagonistas do debate. Tal          

apresentação, contudo, está somente no final do capítulo, pois considerei          

importante, antes, apresentar os panoramas social e político prévios ao surgimento           

da política de cotas, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil.  

Esses panoramas revelam o papel que tiveram os diversos grupos e           

movimentos negros nestes países no que se refere ao combate ao racismo e à              

desigualdade racial, destacando para a importância desse ator social para a           

implementação de políticas públicas como as cotas. Revelam também uma mudança           

de atitude do Estado para com a problemática racial, a incorporação de novas             

medidas, diretas e concretas, para alterar o quadro de desigualdades, todas elas            

reivindicações dos movimentos negros. O capítulo começa portanto trazendo         

elementos dessa história.  

O debate acerca das cotas raciais já foi objeto de análise de outros             

pesquisadores, conforme notei a partir da realização de uma revisão bibliográfica           

sobre o tema. Na presente monografia concentrei minhas análises em textos           

acadêmicos, então antes de apresentar o resultado da revisão bibliográfica, destaco           

algumas das publicações e momentos importantes em que antropólogos agiram pró           

ou contrário às cotas raciais. Obviamente não pude analisar todos os textos de             

antropólogos que se posicionaram sobre a política, mas mesmo assim elegi           

determinados autores que considerei enquanto os protagonistas dessa discussão,         

dividindo-os em favoráveis e contrários. Após explicar os critérios que me levaram a             

escolher tais autores, termino o capítulo apresentando seus argumentos, primeiro o           

dos contrários (Marcos Chor Maio, Ricardo Ventura Santos e, principalmente, Peter           

Fry e Yvonne Maggie) e depois o dos favoráveis (Rita Laura Segato e José Jorge de                

Carvalho).  
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2.1 UM PANORAMA GERAL SOBRE AS COTAS RACIAIS 

 

Para melhor compreender o surgimento da discussão sobre cotas raciais no           

Brasil é interessante ir até o país e o período histórico em que este tipo de ação                 

afirmativa foi primeiramente debatido e implementado, qual seja, os Estados Unidos           

da década de 1960. Este período é notadamente conhecido como um importante            

momento na história do ocidente, na medida em que diversos grupos sociais, antes             

estigmatizados e excluídos da sociedade, passaram a reivindicar seus direitos e a            

organizar-se de maneira até então não vista, como as mulheres, em sua segunda             

onda feminista, e também os movimentos negros - são os chamados novos            

movimentos sociais no campo das ciências sociais. Já na década de 1950 o clima do               

pós-guerra norte-americano abria espaço para contestações e questionamentos da         

ordem social, dos valores e da moral do cidadão estadunidense e do modelo familiar              

que se pautava no american way of life, contestações estas que foram            

protagonizadas por uma parcela da juventude daquele país (ADELMAN, 2009). Seja           

a partir dos jeitos de vestir ou de se expressar, ou a partir das músicas, danças e                 

literatura , o que se via era uma juventude rebelde em busca de um outro jeito de                3

viver. 

Aquele movimento de contestação cultural do qual falava que antecedeu ao           

movimento de direitos civis nos Estados Unidos aconteceu em outras faces do            

mundo também, sendo o famoso Maio de 1968, na França, um exemplo de como a               

juventude acabou que por se conectar mundialmente em suas pautas, contestações           

e reivindicações. Algumas pautas como a guerra do Vietnam, as empreitadas           

colonialistas de países europeus no continente Africano, além da ascensão de           

figuras como Che Guevara eram pontos que ligavam e mobilizavam a juventude            

entre si, fazendo deste um movimento global. Analisando com mais profundidade           

este período, o que se via era uma espécie de esgotamento das propostas da              

esquerda tradicional para os problemas que cercavam os manifestantes, e a própria            

possibilidade de enxergar como problema determinadas e novas questões. Surgia          

3 Os autores da chamada literatura beat são ótimos exemplos de tal postura. Segundo Adelman, "os                
beats atacavam diretamente o conformismo da época, satirizando as noções de propriedade moral e              
da obediência do bom cidadão norte-americano que cumpria com seus deveres familiares e             
patrióticos (…) (ADELMAN, 2009, p. 30). 
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em muitos países a chamada Nova Esquerda, que modificou algumas propostas           

marxsitas até então em voga. O foco das reivindicações e modelos de ação, e este é                

o elemento importante, passava de uma concentração na classe para a cultura, para             

problemas relacionados à subjetividade dos indivíduos e de seu cotidiano. 

A despeito de toda a propaganda durante o pós-guerra da família perfeita            

americana e das leis de igualdade formal entre os cidadãos, inúmeras injustiças e             

contradições podiam ser identificadas, sendo uma delas a das desigualdades raciais,           

representadas de maneira mais explícita pelas leis de estados do sul dos EUA que              

separavam espaços e ambientes públicos ou privados em espaços de brancos e            

negros. Foi com a denúncia e protestos contra as chamadas Leis Jim Crow que o               

mundo assistiria à ascensão do movimento pelos direitos civis de negras e negros,             

que segundo Adelman (2009, p. 33) é o primeiro grande movimento social do             

pós-guerra.   4

Apenas abrindo um breve parênteses, um aspecto interessante de ser          

comparado entre os Estados Unidos e o Brasil, e que tem tudo a ver com a                

discussão das cotas raciais, é que mesmo com as leis Jim Crow e a segregação               

naquele país, ainda assim uma parcela dos cidadãos negros teve a oportunidade            

fazer um curso superior - mesmo que em uma universidade apenas voltada à             

comunidade negra. Foram estes profissionais com nível superior (que trabalhariam          

em suas próprias comunidades locais), juntamente com trabalhadores manuais e          

empregadas domésticas, que protagonizaram as manifestações e protestos pelos         

direitos civis (Ibid., p. 33). Conforme se notará com maior detalhe no capítulo 3, o               

Brasil, que se orgulha até hoje de não ter possuído sistema de apartheid semelhante              

ao dos Estados Unidos a partir de leis, não conseguiu contudo abrir as portas das               

universidades para a população negra, pois, conforme busco argumentar, não é           

preciso um decreto ou lei proibindo explicitamente a presença de negros e indígenas             

nas universidades, ou em qualquer outro lugar público, para que de fato esta parcela              

seja excluída, de outros modos, desse ambiente. 

4 O movimento foi importante não somente para a questão racial, mas também para a das relações de                  
gênero, na medida em que, ainda segundo Adelman, as mulheres pioneiras da segunda onda              
feminista "começaram seu processo de conscientização e aprendizagem política dentro do           
movimento pelos direitos civis dos negros: foi ali onde elas começaram a formular as conexões entre                
as formas de opressão que aprisionam as mulheres e "as pessoas de cor" em subcategorias sociais                
de "não sujeitos" ou second-class citizens." (ADELMAN, 2009, p. 35). 
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Ainda sobre o contexto de lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos, vale a              

pena reproduzir este parágrafo de Adelman acerca da periodização do movimento e            

de algumas de suas táticas para denunciar e combater o racismo e a discriminação:  

 
Essa primeira fase do movimento - que, segundo Morris (1984), iniciou-se           
em 1953 com o boicote do sistema de transporte público segregado em            
Baton Rouge, Louisiana - incluía boicotes econômicos, manifestações de         
rua e uma gama de atividades que visavam romper o business as usual,             
através de ação direta sem violência. Já no final da década, um outro             
evento - a demanda feita por quatro jovens negros universitários para           
receber atendimento numa lanchonete que só servia brancos em         
Greensboro, Carolina do Norte - iniciou um momento de engajamento de           
pessoas de outras partes dos EUA e, particularmente, de jovens ativistas e            
universitários brancos do norte, dispostos a se unir aos ativistas negros (…).            
(ADELMAN, 2009, p. 34).  

 

As conquistas do movimento foram muitas e ao final da década de 1960             

algumas leis segregacionistas começaram a ser eliminadas. Portanto é a partir           

desse contexto que se pensa na ideia de ação afirmativa (MOEHLECKE, 2002,            

p.198). Além de leis anti-segregacionistas, o que o movimento negro          

norte-americano exigia eram ações concretas, por parte do Estado, que visassem a            

melhoria das condições de vida da população negra. Uma vez compreendido que o             

Estado pode assumir esse papel, muito do que foi debatido, aqui no Brasil, sobre              

cotas raciais pode ser melhor esclarecido. Vemos portanto que a gênese das ações             

afirmativas está profundamente ligada à denúncia, combate e fim do racismo e das             

desigualdades raciais . No Brasil temos uma história parecida, e para apresentá-la           5

utilizo um artigo da pesquisadora Sabrina Moehlecke (2002), publicado em momento           

em que a discussão de cotas raciais ganhava força no país, e também um artigo de                

Antonio Sérgio Alfredo Guimarães (2016) em coletânea recém publicada que tem           

por objetivo pensar nos desafios da implementação de cotas, agora nos programas            

de pós-graduação.  

 

 

5 É importante lembrar que políticas de ação afirmativa não se restringiram aos EUA: "experiências               
semelhantes ocorreram em vários países da Europa Ocidental, na Índia, Malásia, Austrália, Canadá,             
Nigéria, África do Sul, Argentina, Cuba, dentre outros. Na Europa, as primeiras orientações nessa              
direção foram elaboradas em 1976, utilizando-se frequentemente a expressão "ação ou discriminação            
positiva"" (MOEHLECKE, 2002, p. 199) 
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Breves palavras sobre as definições de cotas e ações afirmativas 

 

Antes de abordar o contexto brasileiro acerca do surgimento da política de            

cotas raciais, considero importante trazer as definições de ação afirmativa e política            

de cotas. Para fins desta pesquisa não é necessário aprofundar neste ponto, mas o              

artigo já citado de Moehlecke discorre muito bem acerca dos diferentes           

entendimentos e públicos alvo dessas políticas, e deve ser consultado por quem tem             

interesse nessa discussão. As ações afirmativas não dizem respeito apenas ao           

combate do racismo ou da melhoria de condição de vida da população negra, mas              

também podem focar na representação das mulheres, de pessoas com algum tipo            

de deficiência, que podem estar sub-representadas no sistema político, no mercado           

de trabalho, nas escolas ou universidades. Onde quer que se perceba uma            

desigualdade ou situação de injustiça social, a adoção de ações afirmativas é uma             

saída para a resolução deste problema, a partir de formatos variados. Lembrando            

também que são iniciativas tanto do poder público quanto da iniciativa privada            

(Moehlecke, 2002, p. 199) 

Moehlecke traz a seguinte definição, retirada de Barbara Bergmann (1996, p.           

7):  

 
Ação afirmativa é planejar e atuar no sentido de promover a representação            
de certos tipos de pessoas - aquelas pertencentes a grupos que têm sido             
subordinados ou excluídos - em determinados empregos ou escolas. É uma           
companhia de seguros tomando decisões para romper com sua tradição de           
promover a posições executivas unicamente homens brancos. É a comissão          
de admissão da Universidade da Califórnia em Berkley buscando elevar o           
número de negros nas classes iniciais […]. Ações Afirmativas podem ser um            
programa formal e escrito, um plano envolvendo múltiplas partes e com           
funcionários dele encarregados, ou pode ser atividade de um empresário          
que consultou sua consciência e decidiu fazer as coisas de uma maneira            
diferente. (apud MOEHLECKE, 2002, p. 199). 

 

Uma outra definição trazida pela autora e que cabe muito bem para            

compreendermos mais à frente as justificativas favoráveis às cotas raciais nas           

universidades é aquela presente no documento "Perspectivas internacionais em         

ação afirmativa", decorrente de encontro entre pesquisadores em 1982 no Centro de            

Estudos e Conferências de Bellagio, Itália: "ação afirmativa pode ser uma           

preferência especial em relação a membros de um grupo definido por raça, cor,             
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religião, língua ou sexo, com o propósito de assegurar acesso a poder, prestígio e              

riqueza (apud Moehlecke, 2002, p. 200, grifos meus) 

Em relação à definição de cotas, esta é uma das possibilidades e formatos             

que uma ação afirmativa pode ter, diferenciando-se por exemplo de metas, de            

incentivos ao estudo como bolsas em cursinhos preparatórios voltadas a          

determinados segmentos sociais ou de uma pontuação diferenciada no exame do           

vestibular. Segundo Moehlecke em definição um tanto abrangente, o sistema de           

cotas "consiste em estabelecer um determinado número ou percentual a ser           

ocupado em área específica por grupo(s) definido(s), o que pode ocorrer de maneira             

proporcional ou não, e de forma mais ou menos flexível" (MOEHLECKE, 2002, p.             

199) 

Tomando como exemplo a primeira política de cotas raciais e sociais da            

UFPR, adotada em 2004, apenas para melhor ilustrar ao leitor: o que se propunha              

era a reserva de 20% das vagas em todos os cursos de graduação para candidatas               

negras e negros, e 20% para candidatos(as) provenientes da escola pública. Isto é,             

supondo que um curso ofereça 100 vagas, 20 delas deverão ser disputadas            

exclusivamente por candidatos negros que optaram por esta modalidade de          

inscrição, e outras 20 por candidatos de colégios públicos. Destaco o disputar pois             

muito foi dito contra as cotas sobre a suposta diminuição da qualidade de ensino e               

pesquisa nas universidades a partir de sua adoção, pois o entendimento era de que              

os cotistas teriam sua entrada facilitada, quase como se não precisassem estudar            

para a prova do vestibular ou coisas do tipo. No caso, tanto os candidatos cotistas               

quanto os da concorrência geral precisam realizar o exame do vestibular, que é o              

mesmo para todos, e garantir uma pontuação mínima que permita a entrada no             

curso.  6

Uma vez definidos tais termos, passemos para a apresentação do contexto           

brasileiro acerca das ações afirmativas e, mais especificamente, das cotas raciais. 

 

6 Sobre a UFPR e seu sistema de cotas, apesar de ter sido uma das primeiras universidades federais                  
a adotarem este sistema, houve uma decisão dos conselheiros do órgão responsável por             
implementá-la que acabou por dificultar o acesso e o preenchimento de todas as vagas reservadas               
aos cotistas, que foi o de definir a validade das cotas apenas para segunda fase do vestibular,                 
excluindo uma parcela considerável de candidatos já na primeira fase. (BEVILAQUA, 2005) 
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2.2 O contexto brasileiro anterior às cotas 

 

Como já mencionei acima, o contexto que permitiu o surgimento das cotas            

raciais no Brasil foi um tanto quanto semelhante ao dos Estados Unidos, ao menos              

no que se refere à presença e reivindicações do movimento negro quanto ao papel              

do Estado no combate ao racismo e à discriminação racial. Após longos anos da              

construção de uma narrativa nacional ancorada nos pressupostos da democracia          

racial, das relações cordiais entre brancos e negros no Brasil - que, segundo             

Guimarães (2016, p. 97), institucionalizou-se durante o governo de Getúlio Vargas e            

tornou-se uma doutrina de política externa no período da ditadura militar - legitimada             

tanto pelo Estado quanto por intelectuais e cientistas sociais, chega o momento em             

que uma outra visão acerca das relações raciais passa a disputar espaço na             

interpretação das relações raciais no Brasil. 

Entre os cientistas sociais, foi somente a partir dos estudos patrocinados pela            

UNESCO , também durante o pós-guerra, que se pôde chegar a um certo consenso             7

quanto à presença do racismo no Brasil, tendo em vista a tendência da forte              

comparação com a situação racial de outros países, sobretudo os Estados Unidos,            

que tinha suas leis segregacionistas e seu racismo explícito pelo Estado, enquanto            

que aqui o Estado desde a República mantivera-se "neutro" nesse aspecto. Assim,            

segundo Oracy Nogueira ao tratar desses estudos da UNESCO, "pela primeira vez o             

depoimento dos cientistas sociais vem, francamente, ao encontro e em reforço ao            

que, com base em sua própria experiência, já proclamavam, de um modo geral, os              

brasileiros de cor" (NOGUEIRA, 2006, p. 291). 

E o que proclamava a população negra brasileira? Sobretudo na década de            

1980 e 1990, com o declínio do regime militar e a consequente reorganização dos              

movimentos sociais, os grupos e movimentos negros denunciavam publicamente         

esta narrativa das relações raciais cordiais entre negros e brancos destacando os            

7 Após o fim da segunda guerra mundial a UNESCO patrocinou uma série de estudos sobre relações                 
raciais em diferentes países do mundo, com o objetivo de encontrar soluções que colocassem um fim                
ao racismo. O Brasil era tido como um modelo a ser exportado às outras nações, devido às supostas                  
relações harmoniosas entre os diferentes grupos raciais. Contudo, os estudos "e seus            
desdobramentos nos anos 1960 haviam revelado as tensões entre o mito da democracia racial e o                
"racismo à brasileira" (Maio e Santos, 2005, p. 185) 
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sérios e profundos abismos entre esses dois segmentos populacionais, a despeito           

da inexistência de qualquer lei ao estilo Jim Crow do sul dos Estados Unidos, ou da                

convivência conjunta de brancos e negros em espaços públicos. Em sintonia com            

um contexto internacional, novos ideários nacionais passaram a ser fortemente          

reivindicados, valorizando o multiculturalismo, a diversidade étnico-racial e o respeito          

aos grupos excluídos e marginalizados (Guimarães, 2016, p. 97).  

Ao tratar da agenda da luta negra desse período, Guimarães traz alguns de             

seus momentos decisivos, como  

 
a reintrodução do quesito censitário de autodeclaração da cor no Censo de            
1980; a provisão na Constituição de 1988, nas disposições transitórias, do           
crime de racismo e de reconhecimento da propriedade coletiva das terras           
quilombolas, a criação da Fundação Palmares, em 22 de agosto de 1988,            
com a finalidade de preservação da arte e da cultura afro-brasileiras; a            
transformação do quesito censitário, em 1991, para cor/raça (…).         
(GUIMARÃES, 2016, p. 98-99).  

 

Trata-se de um movimento ativo de organizações culturais negras para a           

valorização e expansão do pertencimento racial negro da população brasileira. 

Moehlecke também destaca alguns desses episódios como significativos para         

o surgimento das primeiras experiências de ações afirmativas no Brasil, que se            

pautavam sempre nesta linha de cobrar do Estado medidas específicas para           

problemas específicos. Na medida em que a própria Constituição Federal de 1988            

previa a necessidade de se criminalizar o racismo, assim como de proteger a mulher              

do mercado de trabalho e garantir vagas em empresas às pessoas com algum tipo              

de deficiência, reconhecia-se assim as especificidades para a inclusão plena destes           

segmentos populacionais na sociedade. (MOEHLECKE, 2002, p. 205). Faltava ainda          

ações mais concretas em relação à desigualdade racial, que viriam em seguida,            

apesar de timidamente. 

O ano de 1995 é extremamente significativo para o Movimento Negro e sua             

relação com o Estado brasileiro. Em comemoração aos 300 anos da morte do líder              

Zumbi dos Palmares diversas organizações do movimento negro se reuniram em           

Brasília em protesto, no dia 20 de novembro, na chamada Marcha Zumbi contra o              

Racismo, pela Cidadania e a Vida. No mesmo dia o então presidente Fernando             

Henrique Cardoso recebeu um documento entregue pelo Movimento Negro         
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contendo algumas propostas de políticas públicas e ações estatais para reverter           

esse quadro de desigualdades, dentre elas: "incorporar o quesito cor em diversos            

sistemas de informação, estabelecer incentivos fiscais às empresas que adotarem          

programas de promoção da igualdade racial (…); desenvolver ações afirmativas para           

o acesso dos negros aos cursos profissionalizantes, à universidade e às áreas de             

tecnologia de ponta (…) (Ibid., p. 205-206, grifos meus). 

Como resposta Cardoso institui, por decreto e na mesma data, o Grupo de             

Trabalho Interministerial, cujo objetivo era desenvolver políticas de valorização e          

promoção da população negra, o que o tornou o primeiro presidente a admitir a              

existência do preconceito e da discriminação racial no Brasil. No âmbito educacional,            

Moehlecke lembra que muito do que havia sido feito até então para o combate à               

discriminação racial e para a melhoria do acesso da população negra à educação se              

restringia à sociedade civil, até os anos 1990. Segundo a autora, "essas atividades             

são desenvolvidas por por movimentos sociais, como o movimento negro, por           

parceria deste com empresas privadas, apenas por empresas, por entidades ligadas           

à igreja o por grupos de estudantes em universidades" (Ibid.,p. 207), representadas            

por cursinhos populares preparatórios para os exames de vestibular ou pela           

concessão de bolsas de estudos em instituições privadas. Nota-se portanto mais           

uma vez a ausência do Estado nesta questão.  

Em 1996 mais uma vez o Estado é cobrado quanto à necessidade de ações              

afirmativas para inclusão da população negra nas universidades, a partir do I            

Programa Nacional dos Direitos Humanos, no subtema intitulado "População Negra".          

Lê-se no documento, como uma ação estratégica a médio prazo, "desenvolver           

ações afirmativas para o acesso de negros aos cursos profissionalizantes, à           

universidade e às áreas de tecnologia de ponta", como também "determinar ao IBGE             

a adoção do critério de se considerar os mulatos, os pardos e os pretos como               

integrantes do contingente da população negra (BRASIL, 1996, p. 30, grifos meus).            

Dentre uma medida a longo prazo, vale reproduzir também a de "formular políticas             

compensatórias que promovam social e economicamente a comunidade negra"         

(Ibid. p. 31, grifos meus) e curto prazo "apoiar as ações da iniciativa privada que               

estimulem a discriminação positiva" (ibid, p. 30, grifos meus).  
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Tais medidas, que foram pensadas por grupos e movimentos negros para           

efetivação de direitos humanos, fim do racismo e consequentemente o          

fortalecimento da democracia, após várias reuniões e encontros, revelam mais uma           

vez que estes grupos defendem pensar o Brasil e sua população não enquanto             

homogênea no quesito relações raciais, ou simplesmente o povo brasileiro, mas sim            

como grupos distintos, com necessidades diferentes - e que nem por isso devem ser              

pensados a partir de hierarquias e atribuição de valores negativos a um deles. O              

Brasil, assim, é composto também por uma população negra, conforme o próprio            

título do subtema indica, cujos componentes são os pretos, os pardos e também os              

mulatos (categoria esta que hoje não faz parte do censo oficial do IBGE). Esta              

população devido à própria história de escravidão do país necessita hoje, defende o             

documento, de medidas e ações, tanto da esfera pública quanto da privada, que             

valorizem o contingente negro e promovam seu acesso às diversas áreas sociais.            

Além de população negra, encontra-se ainda no documento os termos comunidade           

negra e povo negro.  

Um último importante episódio antes de finalmente abordar o debate dos           

antropólogos sobre as cotas raciais nas universidades foi a Conferência Mundial           

contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatas de          

Intolerância, realizada em Durban, na África do Sul, em 2001. Houve diversas            

reuniões, encontros e seminários que contaram com a participação de organizações           

negras, políticos, acadêmicos, com intuito de levar posicionamento do Brasil para a            

conferência. Segundo Maio e Santos (2005) o balanço desta conferência foi positivo            

para a adoção de ações afirmativas, tendo o governo brasileiro logo em seguida             

definido um programa de política de cotas no âmbito de alguns ministérios.            

Chega-se então às primeiras experiências de cotas raciais em universidades          

públicas, no ano de 2003.  
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2.3 A PRODUÇÃO ACADÊMICA: MOMENTOS CHAVE DO DEBATE  

 

Seguindo a proposta de Guimarães (2016), é possível estabelecer três fases           

históricas para análise do processo de adoção de cotas no ensino superior brasileiro.             

A primeira delas inicia-se em 1995 com a formação do Grupo Interministerial de             

Trabalho da População Negra, e vai até a promulgação da Lei n. 10.558 (Lei da               

Diversidade na Universidade), em 2002 . A segunda fase demarca as primeiras           8

experiências com políticas de cotas a partir de 2003 e 2004, cujas dinâmicas de              

funcionamento eram estabelecidas pelas próprias universidades, resultando numa        

diversidade de mecanismos e critérios de inclusão. A terceira e atual fase inicia-se             

em 2012 e é marcada pela decisão do STF em considerar as cotas raciais              

constitucionais no polêmico caso da Universidade de Brasília, que será melhor           

abordado nas próximas páginas.  

A maior parte dos artigos e dos debates dentro da antropologia ocorreram a             

partir da segunda fase, talvez inclusive esta seja a fase com maior concentração de              

produção de artigos sobre cotas raciais. É possível explicar isso pelo próprio            

ambiente político daquele momento e pelo protagonismo que professores, técnicos e           

estudantes tiveram nesta discussão. Isso porque apenas em 2012 é que passa a             

vigorar uma lei federal de cotas, que alcançava todas as instituições públicas            

federais de ensino superior. Antes disso havia duas maneiras de se instituir um             

sistema de cotas sociais e raciais em universidades brasileiras: uma a partir da             

Assembléia Legislativa do estado em questão, cujo alcance portanto se dava apenas            

sobre as universidades estaduais e cujas discussões acabaram por se restringir aos            

deputados estaduais, e outra a partir dos próprios órgãos competentes das           

universidades como os Conselhos Universitários, sejam eles de universidades         

federais ou estaduais. O que ocorre a partir da Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012,                 

é, além de uma obrigação de todas as universidades e instituições federais de             

ensino superior adotarem um sistema de cotas, uma espécie de "padronização" dos            

modelos de entrada.  9

8 Esta lei não é a chamada Lei das Cotas (12.711/2012), atualmente em vigor e que garante a reserva 
de 50% das vagas das universidades aos cotistas. 
9 Segundo Guimarães (2016, p. 104), ao chegar ao poder em 2003, o PT cedeu às pressões da                  
Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino), que proclamava            
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As primeiras universidades públicas brasileiras a adotarem um sistema de          

cotas sociais e raciais foram a UERJ e a UENF, portanto a partir de leis votadas na                 

Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, em 2001 e 2002, cuja validade se faria              

efetiva no vestibular de 2002/2003. Segundo Moehlecke,  

 
foi estabelecido que 50% das vagas dos cursos de graduação das           
universidades estaduais sejam destinadas a alunos oriundos de escolas         
públicas selecionadas por meio do Sistema de Acompanhamento do         
Desempenho dos Estudantes do Ensino Médio - Sade. Essa medida deverá           
ser aplicava em conjunto com outra, decorrente de lei aprovada em 2002, a             
qual estabelece que as mesmas universidades destinem 40% de suas          
vagas a candidatos negros e pardos. (MOEHLECKE,  2002, p. 209).  

 

A mesma autora lembra ainda que no Paraná passou a valer, também em             

2002, uma lei que garantia três vagas a estudantes indígenas nas 5 universidades             

estaduais daquele momento, a partir de regulamentação pelo governo estadual, o           

que poderíamos considerar portanto a primeira medida de inclusão étnica no ensino            

superior voltada aos povos indígenas do Paraná através de cotas.  

Mas foi com a adoção de uma política de cotas raciais na Universidade de              

Brasília, que passou a valer no segundo semestre de 2004, que se vê com mais               

nitidez o protagonismo da antropologia acabou tendo na discussão. Tanto por ter            

sido a primeira universidade federal a fazê-lo, quanto pela sua importância e            

proximidade com os três poderes, mas, principalmente, pela adoção, por parte dos            

formuladores do vestibular na UnB, de critérios que buscavam evitar fraudes no            

processo - como a incorporação de análise fotográfica dos candidatos cotistas e            

também de uma banca de verificação. E é justamente para debater esta e outras              

ações que a Revista Horizontes Antropológicos convida uma série de pesquisadoras           

e pesquisadores para participar da seção Espaço Aberto da revista, em 2005.  

Um importante momento de discussão sobre as cotas raciais no âmbito           

acadêmico se deu no ano de 2005, através da revista Horizontes Antropológicos, no.             

23, ano 11, do PPGAS/UFRGS. A seção Espaço Aberto desta edição foi reservada             

pelo respeito à autonomia universitária frente a questão das cotas, ou seja, repudiava qualquer              
tentativa do governo em mandar ao Congresso um projeto de Lei que exigisse das universidades               
federais seguir um modelo de cotas ou de reserva de vagas, como é o caso da Lei 12.711, de 2012.                    
Por isso coube durante tanto tempo às próprias universidades criarem, ou não, seu próprio sistema               
de reserva de vagas, a partir de seus órgãos competentes e dos professores, servidores técnicos e                
estudantes que os compõem. 
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para um debate sobre as cotas raciais e contou com contribuições de 18             

pesquisadores de diferentes áreas que, em resposta a um artigo de Marcos Chor             

Maio e Ricardo Ventura Santos que também compunha a revista, teceram           

comentários trazendo diferentes temas e problemas acerca desta política e se           

posicionando sobre sua efetividade ou supostos perigos e erros. Lê-se na introdução            

da seção, escrita pelos editores Sérgio Alves Teixeira e Carlos Alberto Steil, que "o              

interesse da Horizontes Antropológicos é estimular reflexões sobre as interfaces          

entre conhecimento científico e ação política, o papel de determinado campo           

disciplinar na definição de políticas públicas e suas implicações, o diálogo entre            

determinadas tradições disciplinares, entre outros temas abordados." (TEIXEIRA e         

STEIL, 2005, p. 180).  

Maio e Santos refletem sobre o sistema de cotas raciais adotado pela UnB, e,              

mais especificamente, sobre os mecanismos escolhidos pela instituição para barrar          

candidatos que porventura fraudassem o processo - no caso são dois mecanismos:            

a chamada banca de verificação e a análise de fotografia dos candidatos que             

pleiteassem pela entrada a partir das cotas raciais. Refletem também sobre o papel             

que a antropologia supostamente havia desempenhado neste processo, já que          

dentre os membros da banca estava um sociólogo e antropólogo - sendo estes, na              

visão deles, os responsáveis por "monitorar e balizar o processo de classificação            

[racial], observando se este estaria em consonância com o que seria esperado a             

partir das evidências geradas pelas ciências sociais em sua longa tradição de            

estudos sobre raça e relações raciais no Brasil." (MAIO e SANTOS, 2005, p. 197,              

grifo meu) 

Os textos suscitam muitas indagações que vão acompanhar outros momentos          

do debate e que até hoje continuam em alta, independentemente de o sistema de              

cotas estar bem diferente, hoje, de quando os autores publicaram seu texto ou de a               

discussão ter avançado em alguns pontos. São algumas das questões: o que            

significa ser negro no Brasil? Qual deve ser a base para uma classificação racial: os               

fenótipos, os genótipos ou a ascendência? De que difere o sistema de classificação             

racial brasileiro do de outros países? Possui a ciência capacidade de "revelar" a raça              

de um indivíduo? Se sim, qual das ciências: as sociais ou a genético-molecular - ou               

nenhuma delas? A existência de uma banca de verificação viola o direito à             
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autodeclaração do candidato? A presença do antropólogo tem realmente o caráter           

de legitimar cientificamente a banca, conforme argumentam Maio e Santos? Qual a            

medida mais eficiente para se combater o racismo, a partir de políticas universalistas             

o particularistas? De que forma é possível combater fraudadores do processo?           

Essas perguntas são inspiradas a partir da leitura do texto dos autores e dos              

comentários em resposta. 

Embora a UnB não tenha sido a primeira universidade a instituir um sistema             

de cotas raciais, foi contudo a primeira instituição federal a fazê-lo, e de forma              

autônoma, isto é, a partir de seu Conselho Universitário e dos membros que o              

compõe - e não a partir de uma lei estadual ou federal, que chegaria somente no ano                 

de 2012 . Além de ser uma importante e renomada universidade, localiza-se na            10

capital do país, que é também o centro dos poderes políticos, fato que eleva essa               

discussão à nível nacional tornando-a também o centro das atenções de           

pesquisadores de outras universidades. Alguns dos pontos colocados em discussão          

não fazem mais sentido quando analisados hoje, como por exemplo a caracterização            

das cotas raciais como inconstitucionais por ferirem o princípio de igualdade dos            

cidadãos perante à lei, garantido pela Constituição Federal - argumento          

compartilhado por alguns dos participantes da Horizontes, incluindo antropólogos,         

conforme veremos mais à frente.  

Isto porque em 2012 o Supremo Tribunal Federal deu o veredicto final acerca             

da constitucionalidade desta matéria em resposta a uma iniciativa do Partido           

Democratas (DEM), que questionava justamente o vestibular da UnB e a política de             

cotas raciais. A partir deste episódio bem como de muita articulação política a Lei              

Federal de cotas pôde ser votada e, em 2012, sancionada pelo então presidente             

Luiz Inácio Lula da Silva. O argumento da inconstitucionalidade das cotas, porém,            

ainda pode ser visto em discussões sobre o assunto. Podemos tomar como breve             

exemplo a Andifes, já citada no trabalho (ver nota 9), que após a decisão do STF                

lançou uma nota classificando-a como “equivocada”, defendendo única e         

10 Segundo Guimarães (2016, p. 94), antes da Lei Federal 12.711/2012, 70% das universidades              
públicas já haviam criado algum tipo de mecanismo para entrada diferenciada de candidatos, seja              
pelo critério raça/cor seja pelo de renda. O que esta Lei fez foi unificar o modo e os critérios para                    
ingresso dos cotistas nas institutos e universidades federais, além de tornar obrigatório a adoção de               
cotas naqueles que ainda não contavam com esta modalidade de ação afirmativa. 
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exclusivamente o critério de renda para entrada na universidade, e não o racial -              

uma “obsessão importada”, segundo a Associação. Espero que tal argumento fique           

mais compreensível após a leitura dos argumentos dos antropólogos contrários às           

cotas, que partilham de alguns pressupostos contidos na nota.  11

Além da Horizontes, também em 2005 temos dois importantes livros que se            

colocam no debate sobre as cotas raciais: o primeiro deles é de José Jorge de               

Carvalho, uma das vozes favoráveis às cotas conforme veremos mais à frente,            

intitulado Inclusão Étnica e Racial no Ensino Superior, que concentra importantes           

textos em defesa da política de cotas, lançando mão de diversos e variados             

argumentos. O outro é o de Peter Fry, outra voz da antropologia de destaque no               

debate, porém que se manifesta contrário à política, intitulado A persistência da raça:             

ensaios antropológicos sobre o Brasil e a África austral. São vários artigos que não              

tratam diretamente acerca das cotas, com exceção de dois, sendo um deles escrito             

em conjunto com outra autora contrária às cotas, Yvonne Maggie, mas sua            

importância no debate se deve à apresentação e explanação de noções sobre raça e              

o próprio ideário nacional do Brasil que ancoram grande parte dos argumentos            

contrários às cotas. Ambos os livros foram analisados para a realização da presente             

monografia.  

Em 2007, sob organização dos antropólogos Peter Fry, Ricardo Ventura          

Santos, Yvonne Maggie, do sociólogo Marcos Chor Maio e da psicóloga Simone            

Monteiro, é lançado o livro Divisões perigosas: políticas raciais no Brasil           

contemporâneo. O livro compila uma série de artigos, a maioria deles retirados de             

publicações em jornais como O Globo, revista Veja, Folha de S. Paulo, de             

pesquisadores de diversas áreas, cujos posicionamentos convergem pela rejeição         

de dois projetos de lei em discussão no Congresso na época, quais sejam, o              

Estatuto da Igualdade Racial e a Lei de Cotas. Os organizadores e autores buscam              

com isso posicionarem-se contrários ao que chamam de um processo de           

racialização que estava ocorrendo em diversas esferas sociais e de políticas           

públicas, como a da saúde, educação e de direitos civis, sendo também a política de               

cotas um dos elementos desse processo.  

11 Ver: Cotas raciais, um erro. ANDIFES, 27 de abril de 2012. Acesso em 29/05/2018. Disponível em < 
http://www.andifes.org.br/cotas-raciais-um-erro/ > 

http://www.andifes.org.br/cotas-raciais-um-erro/
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No apêndice do livro consta também uma carta pública entregue ao           

Congresso Nacional no dia 29 de junho de 2006 com argumentos contrários aos             

projetos e assinada por muitos pesquisadores e intelectuais. Não analisei tal           

publicação, mas coloco-a aqui para mostrar o engajamento desses antropólogos e           

demais pesquisadores no debate.  12

Conforme já dito, a partir da decisão do STF garantindo a constitucionalidade            

das cotas da UnB, o governo pôde colocar em votação a Lei 12.711 com uma maior                

certeza de que ela passaria, portanto esta lei é assinada em 2012, quando as cotas               

passam a valer para todas as universidades e institutos superiores federais. É            

preciso pontuar, porém, que diferente do projeto da UnB ou mesmo da UFPR, tal lei               

possui um caráter mais universalista do que propriamente racial, já que para ser             

considerado cotista o estudante, em primeiro lugar, e antes de ser negro, precisa ter              

cursado todo seu ensino médio em colégios públicos. Dentro desse critério da escola             

pública abre-se então as cotas para candidatos que se autodeclaram pretos ou            

pardos, sendo o número de vagas a eles reservados proporcional à quantidade            

deste contingente populacional do estado em questão, segundo os números do           

IBGE.  

As primeiras políticas de cotas da UnB e da UFPR, diferente desta lei federal,              

garantiam uma percentagem de vagas tanto a estudantes negros, independente de           

sua renda ou se estudaram em colégios públicos ou particulares, quanto a            

estudantes de baixa renda de colégios públicos. O projeto universalista, que           

considera o critério da classe mais importante que o da raça para entrada na              

universidade, acabou, portanto, prevalecendo no âmbito nacional, vitória dos         

argumentos contrários às cotas raciais conforme será visto mais abaixo.  

O problema me parece ser que a visão universalista, a da preponderância da             

classe sobre a raça, acaba por submeter a questão racial ou, mais especificamente,             

a da discriminação racial e do racismo, ao critério social, da desigualdade de renda.              

Como se se resolvendo a questão da desigualdade de renda - ou elevando os              

12 Os antropólogos que escreveram artigos que compõem o livro são, conforme consta na parte               
"Sobre os autores": Ana Teresa A. Venancio, Eunice Durham, George Zarur, Ricardo            
Cavalcanti-Schiel e Wilson Trajano Filho, além dos próprios organizadores. Os sociólogos são            
Bernardo Sorj, Bila Sorj, José de Souza Martins, Monica Grin, Nísia Trindade Lima e Simon               
Schwartzmann. Há ainda historiadores, cientistas políticos, economistas, médicos e genetistas.  
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investimentos e a qualidade das escolas públicas - mais negros entrassem nas            

universidades públicas e, consequentemente, o racismo passaria a sumir. A política           

de cotas como se encontra hoje, a partir da Lei 12.711, impede, por exemplo, que               

uma aluna negra que estudou no ensino médio público por dois anos, e no particular               

por um ano, inscreva-se no vestibular enquanto cotista racial - como se aquele um              

ano na instituição particular a tivesse tornado branca ou talvez menos propensa a             

sofrer racismo, ou como se a aluna tivesse menos legitimidade de pleitear uma vaga              

de cotista racial. Essa situação, inclusive, já ocorreu com uma de minhas veteranas             

do curso, mulher negra consciente de sua negritude, mas impedida de entrar na             

universidade por cotas raciais. Ao menos as cotas para os serviços públicos tomam             

como critério a autodeclaração enquanto negro, não a atrelando a aspectos           

econômicos. Esta problemática da classe x raça ficará mais clara ao apresentar os             

argumentos contrários às cotas raciais, mas antes disso passo para as razões e os              

critérios que me levaram a eleger os principais antropólogos que se engajaram no             

debate. 
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2.4 JUSTIFICANDO A ESCOLHA DOS AUTORES 

 

O objetivo deste trabalho é, antes de tudo, apresentar o debate que ocorreu             

no campo da antropologia acerca das cotas raciais nas universidades, a partir de             

pesquisadoras e pesquisadores que se posicionaram em textos acadêmicos,         

mobilizando argumentos, ancorando-se em teorias e pressupostos acerca das         

relações raciais e explicitando (ou não) seu posicionamento. Um recorte obviamente           

deve ser feito e portanto não devo me esquivar da tarefa de explicar e justificar os                

pesquisadores que elegi como os protagonistas do debate, já que seria uma tarefa             

um tanto quanto impossível a de ler todos os artigos escritos por antropólogos sobre              

o tema, separar cada um de seus argumentos para finalmente posicioná-los em um             

dos pólos desta polêmica. De qualquer modo, os antropólogos elegidos por mim            

foram: Marcos Chor Maio , Ricardo Ventura Santos, e, principalmente, Peter Fry e            13

Yvonne Maggie, entre os contrários à política de cotas raciais. E José Jorge de              

Carvalho e Rita Laura Segato entre os favoráveis. Seguem as justificativas para as             

escolhas. 

Durante o processo de revisão bibliográfica realizado para fins da Iniciação           

Científica pude encontrar outros pesquisadores que também buscaram compreender         

o debate sobre as cotas - cada um à sua maneira e com suas especificidades,               

apresentadas neste capítulo na próxima seção - e que portanto também tiveram de             

eleger determinados protagonistas da discussão. Assim, um dos critérios para minha           

escolha foi a presença desses antropólogos em outros trabalhos com objetivos           

semelhantes ao meu.  

Ao tomar um maior contato com o tema e com a literatura percebi que alguns               

antropólogos mais do que se envolveram com a discussão: mobilizaram esforços e            

atuaram politicamente pró ou contra a instituição das cotas raciais. É o caso dos              

antropólogos da UnB José Jorge de Carvalho e Rita Laura Segato, que escreveram             

e pensaram, em 1999, a primeira proposta de reserva de vagas para universidades             

brasileiras, antes mesmo das cotas serem instituídas nas estaduais do Rio de            

Janeiro ou dos debates para a Conferência de Durban. Aliados aos grupos e             

13 Maio consta como sociólogo no livro Divisões perigosas, contudo devido à proximidade de seus               
argumentos com o desses outros antropólogos, e também devido à produção conjunta deste e outros               
textos com Santos, optei por colocá-lo aqui como antropólogo. 
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movimentos negros, em 2004 a UnB tornou-se a primeira universidade federal a ter             

um sistema de cotas de recorte racial, a partir da proposta desses dois antropólogos.  

Do outro lado podemos tomar como exemplo, senão a elaboração, ao menos            

a entrega, de uma carta pública intitulada "Todos têm Direitos Iguais na República             

Democrática" aos presidentes do Senado e da Câmara em Brasília, em junho de             

2006, pela antropóloga Yvonne Maggie, junto da socióloga Bila Sorj e do militante do              

movimento negro de corrente socialista José Carlos Miranda . Tal carta criticava a            14

Lei de Cotas Raciais e o Estatuto da Igualdade racial, naquele momento em             

tramitação no Congresso, e contava com a assinatura de diversos intelectuais e            

pesquisadores. O objetivo era pressionar os deputados e senadores a rejeitarem tais            

projetos de lei.  

Um outro fator relevante para a escolha foi a participação dos antropólogos no             

debate na esfera pública. Muitos pesquisadores demonstraram que a discussão          

sobre as cotas raciais extrapolou os muros das universidades, do Congresso ou das             

organizações do movimento negro: a mídia passou a cobrir e pautar esta discussão,             

tanto na imprensa escrita quanto na televisiva, motivo que fez a própria questão             

racial estar em evidência para todo o país (GOSS, 2010, CAMPOS, 2012). Ao longo              

da década de 2000 alguns cientistas sociais deram entrevistas e escreveram artigos            

de opinião para importantes jornais - material que passou a ser objeto de análise por               

parte de alguns pesquisadores, como o sociólogo Luiz Augusto Campos (2012),           

14 Talvez este seja um momento propício para afirmar que as cotas raciais nem sempre foram um                 
consenso dentro dos diversos grupos e movimentos negros, como qualquer outra pauta em qualquer              
outro tipo de movimento social. Pela aproximação com as ideias socialistas e levando em conta a já                 
abordada problemática do englobamento do racismo pela classe, não fica difícil compreender a             
posição de José Carlos Miranda. Contudo, acredito que mesmo entre a ala não socialista ou marxista                
do movimento negro o consenso, num primeiro momento, não existiu. Frei David, um importante              
militante do movimento negro pela implementação das cotas nas universidades e presidente da ONG              
Educafro, conta que em 2000, durante uma reunião em São João de Meriti (RJ) com diversas                
lideranças do movimento negro, ao colocar a proposta de defesa integral das cotas para negros,               
surpreendeu-se porque, em suas palavras, "99% das lideranças negras do Rio de Janeiro do ano               
2000 eram radicalmente contra as cotas, dizendo que era um favor e humilhar o negro". Ver:                
Entrevista com Frei David - Luta por Cotas. Acesso em 29/05/2018. Disponível em: <              
https://www.youtube.com/watch?v=xDZmFbIOa1U > 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xDZmFbIOa1U
https://www.youtube.com/watch?v=xDZmFbIOa1U
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conforme veremos mais à frente . Os antropólogos destacados por mim, portanto,           15

também se engajaram neste nível do debate.  

Por fim, os antropólogos que destaco como protagonistas da discussão          

apareceram com uma maior frequência durante a pesquisa para revisão          

bibliográfica, escreveram mais artigos sobre as cotas e são muito citados seja por             

aqueles que concordam seja por aqueles que discordam de sua visão. Isso porque o              

debate se dá sempre de maneira dialógica e relacional, é um processo que envolve              

a criação de um argumento e a refutação de outros (CAMPOS, 2012, p. 61), portanto               

os pesquisadores acabam por dialogar muito entre si - ora de forma mais ácida, ora               

a partir de argumentos mais “racionais”. Além, é claro, da inegável relevância para             

as pesquisas antropológicas de seus estudos anteriores à polêmica das cotas sobre            

relações raciais, racismo, nação, identidade e sociedade.  

Neste último ponto, em relação aos favoráveis, destaco a já citada publicação            

Inclusão étnica e racial: a questão das cotas no ensino superior (CARVALHO, 2005),             

que concentra uma série de artigos sobre a temática da reserva de vagas no ensino               

superior, contendo portanto os principais e mais variados argumentos favoráveis à           

política. Dentre os contrários, Maio e Santos(2005) deram início ao debate na            

Horizontes Antropológicos e tiveram seu texto comentado por uma série de autores,            

introduziram uma série de pontos ao debate, como por exemplo o suposto caráter de              

legitimidade científica do antropólogo presente na banca durante o processo de           

verificação racial. Além disso organizaram, juntamente com Fry e Maggie, o tambem            

já citado Divisões perigosas: políticas raciais no Brasil contemporâneo (FRY, et al,            

2007), publicado em momento chave da discussão das cotas, que é uma compilação             

de diversos artigos - grande parte publicados na mídia impressa - contrários às Leis              

em debate no Congresso (Estatuto da Igualdade Racial e Lei de Cotas Raciais), dos              

mais variados autores e pesquisadores. Peter Fry, no livro A persistência da raça:             

ensaios antropológicos sobre o Brasil e a África austral (2005) nos revela de forma              

15 Campos, juntamente com João Feres Junior, coordenava em 2016 o Grupo de Estudos              
Multidisciplinares da Ação Afirmativa (Gemaa), que tem como um dos objetivos acompanhar e             
analisar o debate das cotas na grande mídia, o que revela mais uma vez a importância que tiveram os                   
textos em jornais, sejam eles de opinião ou editoriais. O grupo acompanha tais publicações desde o                
momento em que as políticas de ação afirmativa começaram a ser implementadas no Brasil. (Junior e                
Campos, 2016, p. 245) 
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mais detalhada seu posicionamento contrário à lógica das cotas, portanto outro texto            

importante de ser consultado.  

Tais foram os critérios e as justificativas que me levaram a elencar esses             

antropólogos, reconhecendo que não pude dar conta da leitura de tudo o que já foi               

escrito sobre cotas raciais e que portanto certamente devo ter ignorado algum            

pesquisador ou pesquisadora que teve um importante papel seja na implementação           

das cotas em sua universidade, seja em suas críticas.  
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2.5 O DEBATE DAS COTAS COMO OBJETO DE ESTUDO: REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA SOBRE O TEMA  

 

Como parte do processo de investigação científica temos como um dos           

primeiros passos a realização da revisão bibliográfica, a fim de buscar quais foram             

os enquadramentos dados à temática, quais os objetivos dos pesquisadores bem           

como suas conclusões. Com a busca de palavras-chave já mencionadas na seção            

sobre a metodologia, identifiquei três autores que se debruçaram, cada um à sua             

maneira, sobre o debate de cientistas sociais/ intelectuais sobre as cotas raciais no             

ensino superior: o sociólogo Luiz Augusto Campos, a socióloga Karine Pereira Goss            

e a antropóloga Ana Lúcia E. F. Valente. Nas próximas páginas trarei alguns pontos              

acerca desses trabalhos.  

Iniciando por Valente (2006), por ser o artigo mais antigo dentre os três, a              

autora tem como objetivo analisar exatamente a participação dos antropólogos no           

debate sobre as cotas raciais nas universidades, tomando como objeto de análise            

duas questões: o primeiro é o posicionamento da Comissão de Relações           

Étnico-Raciais (CRER) da Associação Brasileira de Antropologia (ABA), de maio de           

2004, acerca da implementação do sistema de cotas na UnB e da polêmica com as               

bancas de verificação racial, e o segundo alguns comentários, sobretudo os           

contrários à política, de pesquisadores que participaram do debate na revista           

Horizontes Antropológicos, do ano de 2005, revista já referida aqui como um            

importante momento de discussão sobre as cotas. A autora vê a partir de ambos os               

episódios o que chama de uma "má vontade da antropologia" na discussão das             

cotas raciais, percebe 

 
incoerências nos posicionamentos [dos antropólogos], capazes de negar        
compromissos da antropologia; que se colocam na contramão de estudos          
realizados na interface com a educação; e não reconhecem os negros como            
sujeitos da história, protagonistas desta opção [pela adoção de cotas          
raciais] e por ela responsáveis. (Valente, 2006, p. 91). 

  

Na verdade grande parte das críticas da autora recaem sobre aqueles que se             

posicionam contrários às cotas raciais. Carvalho, Segato, Anjos e Sansone são           

utilizados pela autora para embasar e reforçar alguns de seus argumentos contra            
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Maggie, Fry, Maio e Santos. A partir deste debate ocorrido na Horizontes é possível              

perceber a incorporação de novos elementos na discussão sobre cotas raciais, como            

por exemplo a polêmica banca de verificação racial; os critérios e a base para a               

classificação racial no Brasil (fenótipo? Genótipo? Autoidentificação? Ascendência?);        

o suposto papel do antropólogo na banca de verificação como "especialista das            

raças"; a ameaça da identidade nacional como mestiça; o perigo futuro de um             

acirramento da violência entre brancos e negros por conta da exigência de            

autoclassificação em categorias como brancos, pardos, pretos, indígena, etc. Muitos          

desses temas são objetos da antropologia e inclusive desses antropólogos que           

escreveram para na Horizontes. 

A socióloga Karine Goss (2010) também busca analisar o debate de           

intelectuais, sobretudo sociólogos e antropólogos, acerca das cotas raciais,         

dividindo-os também em favoráveis e contrários. A partir de seu trabalho é possível             

perceber a importância que antropólogos como Carvalho, de um lado, e Maggie, de             

outro, tiveram no que se refere à implementação e atuação política pelas cotas             

raciais no país. Carvalho foi uma das pessoas que elaboraram o "Manifesto em favor              

das cotas e do Estatuto da Igualdade Racial", apresentado na Câmara Federal e no              

Senado 5 dias após a apresentação de um outro manifesto, contrário às cotas e ao               

referido Estatuto, intitulado "Todos têm direitos iguais na República Democrática",          

entregue por Maggie. (GOSS, 2010, p. 25). 

A autora elenca alguns temas que compõem a discussão, como por exemplo            

a questão da identidade nacional, do uso da categoria raça, a problemática do             

fenótipo, e da ciência que revela a raça. Utiliza-se de uma metodologia criada por              

Hirschman que propõe uma classificação de argumentos em conservadores e          

progressistas. Dentre os primeiros, é possível identificar três teses, a da           

perversidade, da futilidade e da ameaça. De acordo com Goss, é possível adaptar e              

transpor essas teses para dentro na discussão dos cientistas sociais sobre as cotas             

raciais, justificando assim a escolha desta metodologia.  

Apenas para explicar brevemente a transposição dessas teses ao debate          

sobre as cotas raciais, e não querendo antecipar muito a apresentação dos            

argumentos contrários às cotas, quando se diz que uma determinada política pública            

desencadeará uma série de consequências imprevisíveis e não intencionais, isso é           
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um pressuposto da tese da perversidade. Um dos argumentos dos antropólogos           

contrários às cotas se referia exatamente ao aumento, e não à diminuição, do             

racismo a partir da implementação das cotas, ou às possíveis consequências           

negativas para o país.  

Ao considerar que uma medida do Estado para o combate de um problema             

social não passa de uma medida paliativa, de fachada ou que não chega à raiz do                

problema, é possível identificar tal argumentação enquanto pertencente à tese da           

futilidade. Assim, segundo Goss analisou a partir dos argumentos contrários às           

cotas, estas "são vistas como algo que não vai alterar a realidade da educação no               

país, pois o problema não está na educação superior e sim no ensino básico"              

(GOSS, 2010, p. 31). Os posicionamentos da ala marxista também podem ser            

enquadrados nesta tese. 

A última tese da retórica conservadora, a da ameaça, diz respeito às            

classificações de uma política ou medida como potencialmente prejudicial ao país,           

com drásticas consequências, cujos custos não podem ser aceitos, devido a um            

imaginário social fortemente enraizado e há muito instituído no país (ibid., p. 38).             

Essa tese é percebida no debate das cotas no Brasil, segundo a autora, quando              

"toca-se especialmente em uma imagem de nação até então considerada altamente           

positiva. A implementação de políticas de ação afirmativa implica colocar em dúvida            

o discurso harmonioso a respeito da formação do Brasil." (ibid., p. 38) 

Como ficará mais claro, Goss está se referindo à atribuição de valor positivo             

às teses freyreanas de harmonia racial no país, devido ao seu forte, intenso e              

histórico processo de miscigenação, teses essas compartilhadas pela parcela         

contrária às cotas.  

Sobre a retórica progressista a autora admite que não encontrou em suas            

análises dos argumentos favoráveis às cotas raciais todas as contrapartidas da           

retórica conservadora, sendo a mais presente a que se contrapõe à tese da             

perversidade, qual seja, a invocação da crise desesperadora. O argumento no           

debate que traz seus traços são aqueles que fazem uma leitura do sistema             

universitário como já altamente segregado e difícil de tornar-se pior quando           

comparado a outros, a partir de números revelando uma altíssima presença de            
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professores e estudantes brancos e uma baixa presença de professores e alunos            

negros. A crise, portanto, estaria em seu limite (GOSS, 2010, p. 41) 

A fonte de sua pesquisa são diversos periódicos, artigos para jornais, além de             

falas no Senado e na Câmara. Este é um importante trabalho pois traz de forma               

sintetizada diversos argumentos favoráveis e contrários às cotas raciais, além de           

destacar os principais intelectuais representantes de ambas as posições . Por fim, a            16

autora conclui: 

  
A discussão sobre a implementação de cotas no Brasil provocou uma           
polêmica que desafiou de forma inusitada o campo acadêmico. Daí a           
necessidade de compreender melhor o funcionamento desse campo e a          
posição dos agentes que dele fazem parte. Apesar do campo científico           
possuir determinado grau de autonomia, percebe-se que as questões         
políticas o afetam diretamente, o que se torna ainda mais evidente nas            
ciências sociais. (GOSS, 2010, p. 43). 

  

 Campos (2012) também busca analisar a tomada de posição de cientistas           

sociais - que em sua análise correspondem a historiadores, geógrafos, economistas,           

além de antropólogos, sociólogos e cientistas políticos - sobre as cotas, tomando            

como objeto de pesquisa 85 artigos de opinião e autorais enviados para os jornais              

Folha de S. Paulo e O Globo no período de 2001 a 2007. Caracteriza a discussão                

como uma controvérsia pública, divide, também, os comentaristas entre favoráveis e           

contrários e classifica todos os textos a partir de um conjunto de variáveis que              

possibilitam decodificá-los estatisticamente.  

As 3 justificativas favoráveis que mais aparecem nos textos são: cotas           

corrigem injustiças; cotas reparam erros históricos; cotas implicam o reconhecimento          

da diversidade. As 3 contrárias são: cotas racializam a nação e potencializam            

conflitos; cotas rompem com a igualdade como princípio; desigualdade é social, e            

não racial. (CAMPOS, 2012). Em relação ao dissenso provocado pela discussão,           

conclui que "estabelece-se entre, de um lado, atores que argumentam ser           

16 Para Goss, os intelectuais contrários que se destacaram no debate são os já citados Fry, Maggie,                 
Maio, Santos, além das antropólogas Eunice Durham e Lilia Schwarcz, e dos historiadores Manolo              
Fiorentino, Celia Maria Marinho de Azevedo e Mônica Grim. (GOSS, 2010, p. 29). Dentre os               
favoráveis encontram-se os já citados Carvalho e Segato, além do antropólogo José Carlos Gomes              
dos Anjos, o sociólogo Antonio Sérgio Alfredo Guimarães e o economista Marcelo Paixão. (ibid., p.               
40) 
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improcedente a crítica às cotas como medida antiuniversalista, pois elas seriam           

justamente promotoras de uma maior universalidade e, do outro lado, atores que            

vêem nas cotas uma antecipação de uma possibilidade perniciosa" (CAMPOS, 2012,           

p. 59) 

 O autor discute algumas temáticas que surgem nesse debate, como a           

miscigenação, a identidade nacional, e o impacto de leis "racializadas" em um            

regime republicano. A despeito das divergências, Campos identifica que boa parte           

dos debatedores reconhece o Brasil como um país "a um só tempo mestiço,             

desigual racialmente e discriminador em relação aos negros" (2012, p. 70), e conclui             

sobre a realidade nacional: 

  
A complexidade ambivalente da realidade nacional é vista ao mesmo tempo           
como origem do bem e fonte do mal, que por isso mesmo demanda uma              
solução urgente, ao mesmo tempo em que deve ser tratada com cautela.            
Nesse contexto, é sobre uma divisão entre um senso de urgência e uma             
postura cautelosa que as divergências entre os cientistas sociais se          
aumentam. (CAMPOS, 2012, p. 70). 

  

 A partir desses três trabalhos podemos depreender os principais nomes da           

antropologia que se debruçaram sobre as cotas raciais e que se destacaram seja             

pela sua atuação política, seja pela trajetória de pesquisa em temáticas relacionadas            

às questões raciais, como também os principais temas evocados durante este           

debate acalorado e de proporções nacionais. Sobre os temas, podemos destacar a            

problemática da miscigenação; da formação da identidade nacional; da elaboração          

de leis ditas racialistas/racializadas; do uso da categoria raça; e a questão dos             

fenótipos x genótipos. Apresento agora, finalmente, quais argumentos os autores          

contrários utilizam para defender seu posicionamento. 
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2.6 OS ANTROPÓLOGOS CONTRÁRIOS E SEUS ARGUMENTOS 

 

Os antropólogos que se destacaram a partir de seus argumentos contrários à            

política de cotas raciais são Marcos Chor Maio , Ricardo Ventura Santos, Peter Fry             17

e Yvonne Maggie. É preciso, porém, dizer que estes dois últimos expressam seu             

posicionamento contrário de forma mais explícita, ao passo que Maio e Santos            

problematizam diversas questões sobre as cotas, sem se dizerem propriamente          

contrários. Maio e Santos possuem um destaque importante na discussão por terem            

sido os autores do artigo base para os comentários da Horizontes Antropológicos,            

que expandiu e de certo modo alterou o foco do debate sobre a política de cotas                

raciais, na medida em que os autores atribuíram à antropologia um papel de             

detentora da voz e saber legítimos acerca da “classificação racial” dos candidatos às             

cotas no vestibular da UnB, em 2004, que contava com uma banca de verificação              

racial. De um momento importante para se buscar alternativas e melhoramentos de            

uma política para inclusão racial ou mesmo para debater o racismo no ambiente             

acadêmico, muitos dos convidados a debaterem o artigo prenderam-se portanto à           

questões que nada tinham a ver com a proposta inicial de cotas, comparando às              

vezes as cotas e, mais especificamente, a banca de verificação racial, à práticas             

racistas de uma antropologia de fins do século XIX que buscava hierarquizar grupos             

raciais e partir da medição de crânios e outras partes do corpo humano, conforme              

ficará explícito. 

Os argumentos daqueles contrários às cotas podem ser brevemente         

resumidos em alguns pontos: a noção de raça é tida como propulsora dos             

preconceitos raciais, logo adotá-la mesmo que para políticas de inclusão traria mais            

ônus do que bônus ao país; o brasileiro repudia a ideia de raças e não consegue se                 

encaixar numa categoria fixa como branco ou negro; o Estado estaria rompendo com             

uma tradição "a-racial" e "anti-racialista" ao adotar as cotas raciais, indo portanto            

contra o hibridismo e a mistura racial construída desde a República e melhor             

sintetizada por Gilberto Freyre e no período modernista; políticas universalistas          

como para a melhora do Ensino Básico garantiriam a presença de mais negros nas              

universidades tendo em vista a expressiva presença deste grupo entre os mais            

17 Ver nota 13.  
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pobres da população; dado o caráter de hibridez das relações raciais do país, definir              

quem é negro e quem é branco é uma tarefa praticamente impossível, e cujas              

tentativas remontam a uma antropologia racista do século XIX; e, por fim, as cotas              

seriam inconstitucionais pois tratariam de forma diferenciada e privilegiada um grupo           

específico de cidadãos brasileiros. Passo agora a trazer esses argumentos de forma            

mais detalhada. 

Segundo Maio e Santos (2005) a banca de verificação na UnB, com a             

participação de um antropólogo e em aliança com o movimento negro, representou            

uma tentativa por parte do aparato acadêmico-burocrático da instituição de se criar            

parâmetros objetivos para se auferir a raça de um determinado indivíduo. Seja a             

partir da verificação de fotos dos candidatos, seja a partir de entrevistas com aqueles              

que foram reprovados nesta etapa anterior, os autores viram com muita           

preocupação a orientação da instituição de admitir como cotista apenas candidatos           

com os fenótipos negros, o que para eles era algo que ia contra o princípio da                

autodeclaração, sobretudo quando se designava a terceiros a possibilidade de dizer           

que um candidato na verdade era branco e, portanto, não passível de concorrer às              

vagas reservadas às cotas raciais. Tais problemáticas abriram espaço para muitos           

argumentos contrários às cotas e que foram melhor explorados por Maggie e Fry. 

Os autores interpretam a orientação dos responsáveis pelo vestibular da UnB           

de se priorizar os fenótipos para classificação racial dos candidatos - isto é, a textura               

do cabelo, o formato do nariz e dos lábios, além da cor da pele - como uma tentativa                  

de se criar critérios objetivos de verificação racial, tarefa praticamente impossível           

num país marcado por uma enorme ambiguidade e dose situacional no que se refere              

às percepções sobre raça, devido à história de miscigenação. Bem diferente de            

outros países que segundo os autores, ancorando-se em argumentos de Fry,           

possuem um maior "consenso" acerca das classificações raciais, trazendo como          

exemplo os Estados Unidos e a África do Sul (Maio e Santos, 2005, p. 196).  

O argumento ganha ainda maior força quando os autores trazem uma fala do             

ex presidente Lula em que ele afirma, após ser questionado sobre a política de cotas               

raciais e sua aplicabilidade em um país mestiço como o Brasil, ser possível, a partir               

de mecanismos científicos, determinar quem é negro e quem não é. Para os autores              

esta é uma "visão ordinária da ciência", sendo a participação de um antropólogo             
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neste processo mais um sério agravante político, ético e acadêmico, representativo           

de uma "antropologia das raças" já superada (Ibid., p. 198).  

Ancorando-se em um posicionamento da CRER, já problematizado acima por          

Valente (2006), os autores questionam a autoridade/competência científica da         

comissão de verificação racial da UnB, pois tomam tal posicionamento como o de             

realmente legítimo tendo em vista a representatividade da ABA. Pautam-se também           

nos conhecimentos de autores geneticistas e em sua interpretação sobre o conceito            

de raça, atribuindo a eles uma importante e diferencial capacidade ou legitimidade            

de teorizar acerca desse conceito. Tendo como norte o argumento de que as raças              

humanas não existem do ponto de vista biológico, para os autores "os geneticistas             

colocam de forma incisiva que, no plano científico, a genética de populações            

constitui-se em um campo revestido da competência e autoridade para tratar da            

questão racial. Contudo, menos que atuar no sentido de reforçar a validação, é uma              

autoridade que esvazia as bases conceituais, uma vez que enfatiza que "raça" é um              

conceito que, do ponto de vista biológico, não se aplica para a espécie humana".              

Argumentando sobre a variabilidade da carga genética identificada entre os          

brasileiros, o autores concluem que os geneticistas "secundarizam cientificamente         

quaisquer tentativas de classificação racial ou de definição de critérios de           

afro-descendência (biológica) através da morfologia" (Maio e Santos, 2005, p. 205).  

Ao final do texto os autores reconhecem a relevância da luta contra o racismo,              

situando portanto a questão nas formas de se combatê-lo. Ao criticarem a banca,             

apontam para a necessidade de se respeitar a autodeclaração do candidato, mas            

não se debruçam sobre as fraudes que já eram alvo de denúncias do movimento              

negro em outras ocasiões, não dão uma alternativa ao problema de candidatos            

brancos se autodeclararem negros para concorrer às vagas de cotistas. Concluem           

que "na luta anti-racista, em que se considera "raça" como uma construção social e              

como um instrumento de libertação da opressão racial, sob o aval da ação estatal,              

corre-se o perigo de se enveredar pela construção de categorias essencializadas,           

fixas, próprias ao poder normativo das leis, aos desígnios das políticas públicas"            

(Maio e Santos, 2005, p. 207), exatamente o que ocorreu, segundo os autores, com              

a banca de verificação da UnB - a qual os autores chamam de "tribunal racial". 
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Maio e Santos podem não ter se posicionado explicitamente contrários à           

política de cotas raciais, contudo classifico-os enquanto tal na medida em que seus             

argumentos são muito semelhantes aos de Maggie e Fry, sendo este antropólogo            

também citado nesse texto para embasar suas ideias. Estes autores compartilham           

de determinadas noções sobre raça e os supostos perigos de se utilizar desta             

categoria para promulgação de políticas públicas, conforme veremos agora. Tais          

perigos são melhor explorados por Peter Fry e Yvonne Maggie, que por vezes             

escreveram conjuntamente sobre as cotas e as temáticas a ela relacionadas. Início a             

apresentação de seus argumentos contrários em sua participação na Horizontes. 

Maggie concorda com muitos dos argumentos apresentados por Maio e          

Santos, mostra-se preocupada com o suposto fim da autodeclaração devido à           

existência da comissão de verificação racial e do suposto papel que teve o             

antropólogo nesta comissão, porém vai um pouco mais além. O grande problema            

com a política de cotas começara já no Rio de Janeiro, em 2002, a partir de um                 

decreto que exigia do candidato, sob penas da lei, autodeclarar-se negro ou pardo             

para concorrer a vaga de cotista racial nas universidades estaduais, isto é, que o              

candidato declarasse sua raça - palavra que aparece muitas vezes sob aspas em             

seus textos e nos de Fry. Esta situação, segundo a autora demonstra a             

"entronização" da raça em nosso país, depois de tantos esforços ao longo do século              

XX para eliminar o entendimento de raça como um marcador social entre a             

população brasileira.  

Para Maggie as cotas raciais opõe-se ao nosso sistema de classificação           

racial, na medida em que o Brasil não é um país em que a oposição negros x                 

brancos faz-se presente no cotidiano das relações raciais. Como exemplo a           

antropóloga traz um episódio ocorrido em escolas públicas do Rio de Janeiro, em             

que exigia-se dos estudantes que respondessem a um questionário, sendo que em            

umas das perguntas exigia-se deles que se autoclassificassem em uma das           

categorias oficiais do IBGE, isto é, branco, preto, pardo, amarelo, indígena, em            

relação à cor/raça. Segundo Maggie esta fora a pergunta que mais suscitara dúvidas             

e reações, sendo que  

 
a maioria dos estudantes não queria identificar-se em nenhuma das          
categorias. Alguns falaram e outros escreveram à margem da resposta          
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fechada, raça humana. Outros riam e perguntavam aos colegas, qual minha           
cor? Outros ainda falaram revoltados que essa pergunta estava errada          
porque não existem "raças" humanas. (MAGGIE, 2005, p. 289, grifos da           
autora). 

 

Assim, as cotas raciais representavam um ponto controverso na dinâmica das           

relações raciais, um momento em que, segundo a autora, os estudantes e            

vestibulandos teriam de abdicar do pertencimento à raça humana para          

encaixarem-se em alguma dessas categorias raciais do IBGE ou da dualidade           

branco x negro. Ocorria um processo de reclassificação racial, pois não se poderia             

escapar da tarefa de dizer, dentre todos os brasileiros, quem tem o direito de utilizar               

da política de cotas e quem não o tem, isto é, quem é negro e quem é branco. "Ou                   

você é contra a ideia de "raça" e concorda que pertence à raça humana ou você                

concorda que "raças" existem. Se elas existem e algumas são mais discriminadas            

que outras e merecem ou fazem jus, ou como justiça, há que se criar uma política                

especial para elas." (Ibid., p. 289-290) 

A marcação rígida de indivíduos a partir da raça enfraquece um modelo de             

sociedade em que os indivíduos poderiam transitar entre as marcas ou até mesmo             

se pensar fora delas, uma característica notadamente positiva do Brasil, segundo a            

autora, e presente desde o século XX. As cotas e a própria banca da UnB estariam                

indo na contramão de tal sistema de classificação, representando um "ideário racial            

que instaurou no mundo a separação e a marca que cria sociedades divididas" (Ibid.,              

p. 290), notadamente se referindo aos países já mencionados por Maio e Santos,             

como a África do Sul e os Estados Unidos, países que possuem um sistema "rígido"               

de classificação racial.  18

 

 

 

 

 

18 É interessante pontuar que Maggie não percebe a política de cotas raciais como voltada               
propriamente à população negra, como fica evidente neste trecho "Quem são os fraudadores? São os               
que utilizam o sistema brasileiro de identificação racial? Quem é mais discriminado? Aquele de pais               
ricos que têm a pele negra ou o que tem a pele clara e os pais pobres e nem tão pretos?" (MAGGIE,                      
2005, p. 288, grifos meus) 



 
53 

A ESCOLA E AS RELAÇÕES RACIAIS 

 

Antes de passar a analisar os argumentos de Fry, abro um parênteses para             

compartilhar situação semelhante a esta que Maggie passou na escola durante sua            

pesquisa. Não discordo de que de fato o brasileiro possui certa resistência na             

adoção de termos como raça negra e de pautar assuntos como este, porém             

considero importante pensar os motivos de tal recusa antes de questionarmos a            

efetividade da política de cotas raciais.  

Me parece que tal recusa se dá devido às consequências do próprio racismo             

ao longo do processo de construção de uma identidade e subjetividade do sujeito             

negro, e da consequente dificuldade em se assumir negro em um país tão racista              

como o nosso. Não é porque as pessoas dizem pertencer à raça humana que não               

percebem diferenças fenotípicas entre os indivíduos - e nem que os que dizem ter              

orgulho de ser negro e fazer parte do povo negro deixam de ser seres humanos.               

Durante minha trajetória no curso de ciências sociais e a partir de algumas             

experiências proporcionadas pelo PIBID, pude também presenciar situações        

semelhantes a essa de Maggie que cabem ser abordadas aqui. 

Uma delas se deu durante a apresentação de um trabalho de um grupo de              

alunos do 2o ano do ensino médio no colégio em que eu realizava as atividades do                

PIBID, em 2017. A atividade, que se inseria na temática do Mundo do Trabalho,              

consistia na realização de entrevistas com 5 ou mais trabalhadores que exerciam            

suas funções a partir de diferentes tipos de regime de contratação - terceirizado,             

concursado, carteira assinada, autônomo, etc. Dentre as diversas perguntas que          

versavam sobre as condições de trabalho, havia um número delas que buscava            

compreender o perfil do entrevistado, como por exemplo idade, local onde morava,            

gênero e também cor/raça. 

Durante a exposição dos resultados da atividade um grupo em específico           

havia entrevistado um jovem que tocava música no meio da Rua XV em busca de               

alguns trocados, alguém muito desprendido das normas e exigências da sociedade,           

segundo o relato dos alunos. A aluna que o apresentava trouxe então que ao ser               

questionado sobre seu gênero, e também sobre sua cor/raça, o músico se negou a              
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responder pois para ele não fazia sentido colocar as pessoas "em caixinhas",            

dividi-las e separá-las, já que todos éramos seres humanos, da raça humana.  

As outras duas situações são bem semelhantes e se passaram durante a            

Semana da Consciência Negra, também em colégios da rede pública do Paraná, na             

cidade de Curitiba. Em 2015, ao sair de uma das atividades do PIBID em um colégio                

no bairro Tarumã, avistei um cartaz em destaque na recepção cujos dizeres eram:             

"Não precisamos do dia da consciência negra, branca ou amarela, precisamos de            

365 dias de consciência humana". Bem parecida era a mensagem nas paredes de             

um outro colégio, este na região central de Curitiba, em que realizei uma fala acerca               

das cotas raciais e das relações raciais no Brasil, à convite de um amigo e professor                

para a programação da semana da Consciência Negra: "Não precisamos de uma            

consciência negra, e sim de uma consciência humana!", era a frase em vários             

cartazes espalhados pela escola. 

Na verdade não é incomum ouvir ou ler esta frase durante o mês que lembra               

a resistência de Zumbi dos Palmares e das conquistas e lutas do movimento negro              

brasileiro. Todos os anos o famoso vídeo que traz um trecho da entrevista realizada              

por Mike Wallace com o ator Morgan Freeman, que aborda o assunto de forma              

semelhante, reaparece nas redes sociais e é muito compartilhado - majoritariamente           

por pessoas brancas, diga-se de passagem -, sendo utilizado quase que como um             

contraponto a qualquer tentativa de destacar a questão particular do racismo ou do             

orgulho em ser negro . Por isso, não duvido do relato de Maggie sobre o episódio               19

na escola do Rio de Janeiro, nem de que o brasileiro de fato tenha uma certa                

aversão a se referir aos outros enquanto negros ou brancos - ou mesmo de se               

autoclassificar, às vezes, em alguma das categorias oficiais do IBGE.  

Contudo, discordo de que tal situação se contraponha à existência da política            

de cotas raciais ou que justifique a não exigência em se autodeclarar negro para              

concorrer às vagas. Antes de afirmar que a lógica do modelo de cotas raciais é               

contrária ao sistema de classificação racial do Brasil, acredito que devemos nos            

perguntar: por que esse mal estar acontece entre os brasileiros? Por que a             

19 Vídeo: Morgan Freeman e o racismo - consciência negra. Acesso em 18/05/2018. Disponivel em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=oGA1KJYax3E> 

https://www.youtube.com/watch?v=oGA1KJYax3E
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celebração do dia ou mês da consciência negra é vista como impeditiva ou             

contraditória a uma consciência humana?  

A consciência humana e o ser humano parecem emergir como elementos           

para homogeneizar ou mesmo apagar as diferenças entre os grupos e as pessoas             

em si, um subterfúgio universal para contemplar a todos, mas que ao mesmo tempo              

pode ignorar especificidades étnicas e raciais. Em um contexto marcado pela           

discriminação racial, representada também pela desvalorização dos traços, da         

história e da cultura negra e afro-brasileira, a necessidade de se construir uma             

consciência negra em cada estudante está ligada à alteração radical dos valores            

atribuídos a esses elementos constitutivos da pessoa e do ser negro, que constroem             

também o imaginário do estudante branco em relação ao negro. 

De associações negativas, manifestadas muitas vezes por piadas na escola          

ou nas representações da mídia, o foco passa a ser o de valorizar a beleza negra, a                 

cultura e a história negra. Isso pode ser realizado de diversas maneiras, mostrando             

os diversos episódios de resistência do povo negro ao longo da história neste país,              

realizando concursos de beleza negra, como o próprio movimento negro já           

experimentou algumas vezes. Conhecer outra perspectiva da história do povo negro           

me parece ser um passo importante para brancos, negros, indígenas e demais            

grupos étnicos e raciais brasileiros tornarem-se, todos, mais humanos, tomando este           

último conceito como tornar-se mais tolerante e respeitoso perante às diferenças.           

Sendo assim, a celebração do mês da consciência negra, me parece, vai            

exatamente ao encontro de um projeto de "humanização" das pessoas, portanto não            

devem ser tidos como contrapostos.  
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OS ARGUMENTOS DE PETER FRY 

 

O antropólogo inglês Peter Fry é quem melhor apresenta os argumentos           

contrários às cotas e as noções sobre raça e racismo que os embasam. Seu              

comentário na Horizontes é breve (FRY, 2005b), e o autor concorda com o             

posicionamento de Maio e Santos, mas é no livro A persistência da raça que o autor                

desenvolve melhor seus argumentos.  

Devido à sua trajetória na antropologia e experiências de vida em países            

como Zimbábue, Moçambique e o próprio Brasil, Fry pôde perceber como as            

colônias britânica e portuguesa acabaram por influenciar de maneiras distintas as           

dinâmicas das relações raciais nesses países. Nas ex colônias britânicas as           

relações sociais entre brancos e negros e a própria configuração espacial são            

marcadas por rígidas fronteiras que separam estes grupos raciais a partir dos            

costumes e da língua. Conta Fry que durante sua estadia no Zimbábue, ex colônia              

britânica que chamava-se Rodésia do Sul antes da independência, nos bares,           

restaurantes e em demais lugares públicos podia-se ver uma separação clara entre            

brancos e negros (europeus e africanos), cada um comunicando-se a partir de sua             

própria língua, sentando-se uns separados dos outros ou em ambientes somente           

para um dos grupos. A universidade era um dos raros lugares em que brancos e               

negros conviviam juntos, mas mesmo lá os africanos comunicavam-se em inglês           

somente na presença de outros europeus. Ao viajar para Moçambique, ex colônia            

portuguesa, foi grande a surpresa do autor, que percebeu uma maior           

homogeneidade cultural e uma convivência conjunta de portugueses e africanos,          

inclusive nos bares, cuja comunicação era realizada na língua portuguesa, também           

entre os próprios africanos (FRY, 2005, p. 48). 

Quando em 1970 o antropólogo vem ao Brasil para lecionar na recém criada             

Universidade de Campinas (Unicamp), percebe muitas semelhanças no quesito         

relações raciais com a realidade moçambicana. Fry diz ter desembarcado numa           

terra cujas fronteiras de sexo, de tempo, de lei e transgressão, e também de raça,               

eram imprecisas, "numa sociedade em que a miscigenação tem sido intensa e na             

qual tem se desenvolvido uma taxonomia "racial" que, segundo um estudo, contém            
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pelo menos 135 categorias (Ibid., p. 50). Na introdução do livro o autor deixa mais               

explícito suas impressões:  

 
Acostumado às imensas diferenças culturais e linguísticas entre negros e          
brancos na África, fiquei espantado com a relativa homogeneidade cultural          
no Brasil, e, sobretudo, com a presença de símbolos africanos no cerne da             
identidade nacional (…). A herança africana não era apenas dos          
descendentes dos africanos, era de todo o Brasil. (Ibid., p. 27). 

 

São muitas as contribuições do autor neste livro para se compreender os            

impactos dos diferentes regimes coloniais sobre as relações raciais de suas           

colônias, e levaria um tempo considerável para abordar de forma mais completa            

suas ideias, o que não cabe no presente trabalho. Contudo, é importante ter como              

norte aqui, mesmo que eu esteja apresentando de forma muito breve e rasa seus              

argumentos, que, ao passo que Portugal adotou uma política de colonização que se             

pautava no assimilacionismo, em que qualquer indivíduo poderia um dia tornar-se           

"cidadão" e "civilizado" através do valores do trabalho e do cristianismo, e abdicando             

de muitos de seus costumes e línguas tradicionais em favor dos valores e língua              

portuguesa, a Inglaterra se pautou numa política segregacionista em suas colônias,           

separando espacialmente brancos e negros, buscando "preservar" a língua e os           

costumes de cada um desses grupos. 

Mas o Brasil, também ex colônia de Portugal, apesar das semelhanças com            

Moçambique tinha ainda algo de singular. Segundo o autor "os brasileiros não foram             

"assimilados" à civilização portuguesa; em vez disso, eles desenvolveram uma          

concatenação sui generis de tipos físicos e de formas culturais que é            

orgulhosamente exibida como a característica definidora da nação brasileira: a          

"democracia racial"." (FRY, 2005, p. 51). 

Essa maneira de interpretar as diferentes experiências coloniais desses         

países e essa visão do Brasil como um país singular quanto ao estabelecimento de              

fronteiras raciais vai influenciar, portanto, o posicionamento do autor perante as           

cotas raciais, que torna-se mais compreensível quando se leva em conta essa            

trajetória prévia. Quando Fry pensa em legislações pautadas no conceito de raça e             

na diferença racial entre grupos, associa tal situação, portanto, aos países de            

herança segregacionista, como o Zimbábue, a África do Sul ou os estados do sul              
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dos Estados Unidos. Nestes países o que se vê é uma rígida fronteira entre grupos               

raciais, que não se misturam em matéria de cultura, língua e também sexualmente,             

justamente e também por conta dessas leis. Situação muito diferente do Brasil, país             

que desde o regime republicano não adotou qualquer tipo de lei discriminatória            

segregacionista, país que é caracterizado por uma grande miscigenação e cuja           

herança cultural da parte negra e africana de sua população encontra-se           

disseminada por toda a cultura nacional, que adotou determinados símbolos como a            

feijoada e o candomblé como parte de sua identidade.  

Além disso, o Brasil seria um país em que as pessoas preferem adotar uma              

miríade muito diversa de categorias para classificar a "aparência" umas das outras            20

(como moreno, moreno claro, moreno escuro, moreno fechado, mulato, loiro, etc.),           

estilo de classificação que o autor chama de "múltiplo", ao passo que países como              

os EUA ou ex colônias britânicas pautam-se no estilo binário/bipolar (Fry, 2005,            

p.194). As cotas raciais operariam numa lógica binária de classificação, ao           

instituírem uma separação de candidatos que têm direito a ela (portanto, negros) e             

os que não têm (os brancos), obrigando-os a se classificarem nessas categorias,            

portanto uma lógica incompatível com a realidade brasileira. Aliás, segundo o autor o             

estilo bipolar é utilizado no Brasil apenas por membros do movimento negro e da              

classe média intelectualizada e universitária, e cuja origem é norte-americana (2005,           

p. 197). Segundo Fry  

 
o estilo múltiplo é mais coerente, menos ambíguo e até mesmo menos            
racista que o bipolar dos Estados Unidos (…) O estilo          
americano/militante/bipolar endossa a noção racista de que basta uma gota          
de "sangue negro" para "poluir" a "pureza branca e produzir um mundo de             
"raças" essencializadas. (Ibid., p. 198). 

 

O fato de a maioria dos brasileiros se utilizarem do estilo múltiplo de             

classificação desdobra em outra crítica do autor, qual seja, a de que os             

pesquisadores acabam por "importar" determinadas realidades sociais e categorias         

de análise de um país ao outro, no caso fez com que os pesquisadores brasileiros               

importassem para cá categorias analíticas como "negritude", "negros", "grupos         

20 A negação do conceito de raça é tamanha para o autor que ele prefere utilizar o termo "aparência"                   
para se referir às diferenças fenotípicas das pessoas, considera-o adequado "pois é um termo muito               
usado no Brasil e porque foge de qualquer apriorismo "racial"" (FRY, 2005, p. 190). 
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raciais", "diferença racial", oriundas, segundo Fry, das análises norte-americanas         

acerca das relações raciais. Lá elas fazem sentido, devido ao próprio modelo binário             

de classificação, porém aqui não. Segundo o autor  

 
a regra fundamental do método sociológico e antropológico é manter uma           
clara distinção entre os conceitos e as categorias analíticas e descritivas da            
linguagem do narrador/analista dos conceitos e categorias utilizadas pelos         
personagens da sua história. A grande maioria dos textos escritos sobre           
"raça" e "relações raciais" quebra sistematicamente essa regra. (Ibid., p.          
183). 

 

Em artigo em que dialogam com algumas ideias do economista Jonas           

Zoninsein sobre a reserva de vagas para estudantes negros nas universidades, Fry            

e Maggie (2004) novamente questionam a efetividade analítica de se utilizar de            

alguns conceitos que consideram importados, porém dessa vez referem-se aos          

conceitos de multiculturalismo e à diversidade cultural, que segundo eles sempre           

aparecem nas discussões de ações afirmativas. Questionando o argumento do          

economista de que as cotas construiriam um ambiente de valorização da diversidade            

cultural, em que estudantes conviveriam com diferentes grupos étnicos e raciais,           

como também econômicos, os antropólogos supõe uma definição do que seria           

exatamente esse conceito de acordo com o economista: 

 
"Podemos apenas supor que se refere à crença existente nos Estados           
Unidos de que grupos ditos "étnicos" ou "raciais" (African American,          
Hispanics, Pacific Islanders e Italian Americans, por exemplo) se         
desenvolvem em espaços próprios, cultivando modos de vida (maneiras de          
falar, se comportar, cozinhar etc.) particulares, ou seja, suas "culturas"          
específicas." (FRY e MAGGIE, 2004, p. 156, grifos meus). 

 

Uma vez que os representantes dos diversos grupos étnicos convivessem em           

conjunto, a troca de experiências entre eles ocorreria contribuindo para o           

reconhecimento da complexidade dos desafios de um país desigual, nos moldes do            

argumento por Zoninsein. Porém, para Fry e Maggie esta crença não passa disso,             

de uma crença, pois além de se tratar de valores da sociedade norte-americana tal              

questão não pode ser empiricamente provada. Esses dois conceitos fazem sentido           

nos Estados Unidos porque "a solidariedade étnica e racial, real ou imaginária, é             

considerada uma virtude constitutiva de uma sociedade pautada no associativismo          
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consagrado nas primeiras palavras da constituição: "We the people … " (ibid., p.             

156). 

No Brasil, porém, repetem os argumentos já apresentados aqui para defender           

a ineficácia ou supostos perigos de se utilizar se introduzir cotas raciais,            

ancorando-se não só em intelectuais que "seguem uma tradição modernista", em           

contraponto ao movimento negro, como também na "talvez maioria do povo           

brasileiro", que acreditam, segundo os autores, que somos todos misturados (FRY e            

MAGGIE, 2004, p. 157). No Brasil muitos brancos sabem sambar, e nem todos os              

negros sabem muito bem, todos comemos feijoada, o branco também recebe           

caboclos ou orixás em terreiros de religiões de matriz africana, fala-se a mesma             

língua… Multiculturalismo, assim, significaria mistura, estando a diversidade cultural         

um cada um de nós. Segundo os autores, "no caso brasileiro, portanto, a introdução              

das cotas, em vez de surgir de uma crença generalizada no multiculturalismo, como             

foi o caso dos EUA, representa uma prática decorrente da crença de uma minoria."              

(FRY e MAGGIE, 2004, p. 157, grifos meus). 

O movimento negro, conforme os primeiros itens deste capítulo, passou a luta            

contra uma narrativa da mistura, da mestiçagem, das relações harmônicas entre as            

raças e os pressupostos da democracia racial. Contudo, os autores contrários às            

cotas interpretam estes elementos enquanto positivos para o país, sendo as cotas            

raciais e sua lógica "binária" sua destruição: "A construção de um Brasil de duas              

raças implica necessariamente na rejeição da mestiçagem e da democracia racial           

como valores positivos” (Ibid., p. 158), e por considerarem a crença em raças             

condição necessária para existência do racismo (ibid., p. 161), as cotas acarretariam            

num fortalecimento do racismo, pois consolidariam a crença em raças.  

Um último ponto diz respeito ao que o autor chama de "democracia racial".             

Uma de suas características seria a incorporação pelas elites e pelo Estado dos             

símbolos culturais das populações negras e escravizadas, como o Candomblé, o           

samba e a feijoada, que acabaram por fazer parte da identidade nacional, a despeito              

da desigualdade entre esses grupos. Outra característica percebida no Brasil é o            

não-racialismo, isto é, "a recusa em reconhecer "raça" como categoria de           

significação na distribuição de juízos morais ou de bens e privilégios" (FRY, 2005, p.              
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164), um fator que resulta na recusa em se falar de raças, ou em "negros" e                

"brancos".  

Essa maneira de interpretar as relações raciais e o significado do conceito de             

raça vão enveredar num posicionamento crítico à mudança do Estado brasileiro           

acerca da maneira de lidar com a questão racial no país, conforme fica claro neste               

trecho de artigo escrito em conjunto com Maggie: 

 
As medidas pós-Durban, propondo ações afirmativas em prol da "população          
negra", rompem não só com o a-racismo e o anti-racismo tradicionais, mas            
também com a forte ideologia que define o Brasil como país da mistura, ou,              
como preferia Gilberto Freyre, do hibridismo. Ações afirmativas implicam,         
evidentemente, imaginar o Brasil composto não de infinitas misturas, mas          
de grupos estanques: os que têm e os que não têm direito à ação afirmativa,               
no caso em questão, "negros" e "brancos"… (FRY, 2005, p. 304). 

 

Tais foram portanto os argumentos apresentados pelos autores contrários à          

política de cotas raciais, que acabam por dialogar de muitas maneiras com os             

argumentos favoráveis, que veremos abaixo. Já é possível perceber uma          

interpretação bastante distinta entre alguns conceitos, como o de raça, racismo e            

democracia racial quando comparado com o entendimento dos movimentos negros,          

conforme abordado no início do capítulo. Na próxima seção apresento os           

argumentos favoráveis às cotas raciais.  
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2.7 OS ANTROPÓLOGOS FAVORÁVEIS E SEUS ARGUMENTOS  

 

Os antropólogos de expressão que se envolveram na discussão das cotas           

raciais com argumentos favoráveis são Rita Laura Segato e José Jorge de Carvalho.             

ambos da Universidade de Brasília. Os critérios de minha escolha já foram em parte              

justificados: foram responsáveis pela elaboração do primeiro modelo de reserva de           

vagas, ainda em 1999, mobilizaram esforços para efetivar este plano - que fez da              

UnB a primeira universidade federal a contar com uma política de cotas raciais, em              

2003 -; possuem importante trajetória acadêmica em temáticas relacionadas às          

questões étnico-raciais; participaram do debate da revista Horizontes Antropológicos         

e de outros espaços políticos e acadêmicos; escreveram para jornais e falaram para             

a mídia num geral, como também publicaram artigos sobre a questão das cotas ao              

longo do período em que este tema ocupava a atenção de muitos brasileiros. Por              

vezes estes pesquisadores publicaram material conjunto, partilham portanto de         

muitos pressupostos, argumentos e teorias utilizadas para defender as cotas raciais.  

Em 2005 José Jorge de Carvalho publica o livro Inclusão étnica e racial no              

Brasil: a questão das cotas no ensino superior. Nele estão concentrados uma série             

de artigos resultados de reflexões e pesquisas que versam sobre a desigualdade            

racial e o racismo no ambiente acadêmico e no Brasil como um todo, contendo              

muitos argumentos pelas cotas raciais, além do texto apresentado ao Conselho da            

UnB para votação. Portanto é um livro essencial para compreender o           

posicionamento da parte favorável às cotas.  

A partir de todos esses trabalhos já citados, de maneira geral os argumentos             

favoráveis às cotas são os seguintes: as universidades apresentam um baixo           

número de estudantes (e também de professores) negros, a despeito desta           

população ser maioria no Brasil; uma série de indicadores sócio-econômicos          

demonstram a desigualdade racial em diferentes esferas da vida social; a história da             

criação do Ensino Superior no Brasil revela um projeto realizado por e para uma              

elite, que era e continua sendo branca e economicamente privilegiada; as           

universidades públicas devem possuir o papel de promover a igualdade, inclusão e            

diversidade, fortalecendo a democracia, portanto precisam agir frente à hegemonia          

branca de seu espaço; políticas universalistas têm mostrado fracos resultados no           
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quesito inclusão da população negra; e por último os cotidianos e reincidentes casos             

de discriminação racial no ambiente universitário e escolar, que dificultam a trajetória            

do negro e sua ascensão social. Já na primeira proposta de reserva de vagas as               

cotas eram caracterizadas como  

 
uma medida emergencial destinada a acelerar a formação de uma elite           
acadêmica negra capaz de contribuir na formulação de novas políticas          
públicas que visem eliminar definitivamente o problema da desigualdade e          
da exclusão racial no Brasil. (CARVALHO, 2005, p. 46, grifos meus). 

 

Carvalho e Segato buscam em seus textos trazer a responsabilidade para os            

próprios pesquisadores e gestores das universidades públicas, acerca do enorme          

abismo racial nas universidades, percebido de diferentes formas. Uma delas é o fato             

de que desde a criação das primeiras universidades brasileiras, nunca houve uma            

discussão acerca de sua composição étnico-racial protagonizadas pelos seus         

membros. Conforme os eventos políticos já mencionados neste capítulo, sobretudo          

aqueles a partir da década de 1990 que envolviam pressões internacionais pela            

criação de dispositivos que combatessem a desigualdade racial no país, as           

universidades e seus pesquisadores passaram a ter de posicionar-se quanto a essa            

questão. O uso de dados quantitativos, adquiridos tanto a partir de formulários que             

buscavam mapear o perfil étnico-racial dos estudantes e professores das          

universidades, quanto a partir de dados de pesquisadores retirados de censos e            

institutos de pesquisa, mostra-se central na defesa e argumentação pelas cotas.  

Em texto apresentado como a primeira proposta de cotas raciais para a UnB             

em 2002, escrito por Carvalho e Segato, os autores afirmam que 96% dos             

estudantes universitários brasileiros eram brancos, sendo 3% negros e 1%          

amarelos. Na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, apenas 3             

dos 504 professores eram negros, sendo um deles nascido no Zaire e graduado fora              

do Brasil. Na própria Universidade de Brasília, em 2001 entre os 1500 professores             

da instituição, apenas 15 eram negros, isto é, 1% (CARVALHO, 2005, p. 20 e 21).               

Com a ajuda de pesquisadores de diferentes universidades, e em outro texto            

presente em seu livro, Carvalho chegou a compilar a quantidade de professores            

negros e brancos de 13 universidades federais (a exceção é a privada PUC-MG),             
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tendo como resultado uma média de menos de 1% de professores negros .            21

(Carvalho, 2005, p. 93) 

O objetivo ao apresentar esses dados é mostrar não somente a baixíssima            

parcela de professores negros entre os quadros universitários a partir de números            

concretos, como também atentar para o fato de que são esses mesmos professores             

brancos que viriam a colocar (ou não) em votação e discussão, nos órgãos             

competentes de suas universidades, propostas de reservas de vagas para negros.           

Chamando portanto a responsabilidade para esses professores após anos e anos de            

conformismo quanto a esse perfil racial universitário, Carvalho comenta: "o foco da            

reprodução ou da mudança do sistema não está no perfil racial dos calouros, mas              

dos professores - somos nós, afinal de contas, que temos autonomia para gerir o              

sistema universitário brasileiro." (Ibid., p. 89).  

A centralidade da coleta de dados acerca do perfil social e racial dos             

estudantes para formulação da política de cotas é reconhecida pelo próprio autor e             

está completamente imbricada ao ideário nacional que prevaleceu ao longo do           

século XX em nosso país no que se refere às questões raciais. Isto porque fora               

durante o regime militar que o quesito cor fora retirado dos censos oficiais do              

Estado, sob argumentos de uma unidade nacional e de um povo brasileiro mestiço,             

portanto unido e harmonioso racialmente. Já citei que a reintrodução deste quesito            

foi uma das pautas apresentadas pelo próprio movimento negro durante a década de             

1980, e é a partir deste caminho que a pesquisadora Delcele Queiroz requisitou, em              

1998, à Reitoria da UFBA, sua volta nos formulários de calouros, pedido que foi              

autorizado após certa resistência - não estaria a pesquisadora estimulando conflitos           

raciais? (CARVALHO, 2005, p. 67), um argumento recorrente em pedidos          

semelhantes a este - fazendo daquela universidade a primeira a ter novamente            

esses dados sobre seus alunos. No ano seguinte foi a vez da Universidade Estadual              

da Bahia (UNEB), até que Queiroz realiza um estudo em 5 universidades federais             

cujo objetivo é mapear o perfil social e racial dos estudantes. Aos poucos ficava              22

21 Foram elas: UnB, UFScar, UFRGS, UFG, UFMG, UFPA, PUC-MG, UFSC, UFF, UERJ, Unicamp,              
USP, UFRJ 
22 As universidades escolhidas foram a UFBA, a UFMA, a UnB, a UFRJ e também a nossa UFPR. O                   
estudo foi publicado em 2002, O Negro na Universidade, organizado pela professora. 
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evidente, a partir de números concretos, a exclusão racial das universidades           

públicas brasileiras 

Apesar de muito importantes, tais questionários costumam gerar certo         

incômodo em algumas pessoas. O próprio Carvalho, responsável por rodar os           

questionários da pesquisa de Queiroz na UnB, relata dificuldades durante este           

processo, uma certa resistência e boicote por parte de funcionários          

técnicos-administrativos e professores responsáveis pela matrícula dos calouros        

(Ibid., p. 69). Este tipo de dificuldade continua até hoje, inclusive em momentos             

voltados exatamente para a discussão e problematização de questões raciais na           

escola, conforme presenciei no ano de 2017 e que relato abaixo.  

 

O MEDO DA AUTODECLARAÇÃO  

 

Havia sido convidado para fazer parte da equipe multidisciplinar de um           

colégio em Curitiba, enquanto membro da comunidade externa, que tinha por           

objetivo realizar a programação e as atividades da Semana da Consciência Negra.            

Na primeira reunião do grupo a responsável por coordenar a equipe nos apresentou             

alguns pontos que considerava importantes para as atividades - que aconteceriam           

ao longo de todo o semestre, e não somente na semana do dia 20 de novembro - e                  

em um dado momento um dos participantes da reunião, professor da instituição,            

trouxe o questionamento acerca do perfil sócio-econômico dos alunos do colégio.           

Descobri então que no ano anterior os membros da equipe já haviam tentado             

realizar uma espécie de questionário, a ser respondido por todos os alunos, cujas             

intenções eram obter diversos dados sobre os alunos que seriam apresentados ao            

final da semana da consciência negra. Isso não aconteceu porque, segundo outro            

participante da reunião, o questionário havia ficado muito extenso e não teria havido             

tempo de todos responderem. 

Pontuei que seria interessante uma nova tentativa, sobretudo para saber do           

perfil étnico-racial dos alunos, lembrando que seria possível, dentre outras coisas,           

realizar pesquisas e formular políticas de combate às desigualdades e maior           

democratização racial caso tal quadro fosse notado na escola. Alguns professores           

começaram a pensar em maneiras de se realizar o questionário - se os alunos              
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responderiam no laboratório de informática ou se se passariam de sala em sala -,              

mas houve um determinado professor que manifestou desconforto quanto a          

aplicação dos questionários, sobretudo com uma possível pergunta sobre a          

autodeclaração étnico racial. Isso porque alguns alunos, segundo ele, não se           

sentiriam confortáveis com a pergunta, além de que a própria SEED (Secretaria de             

Educação do Estado do Paraná) deveria autorizar um questionário como esse - essa             

última informação o professor manifestou mais diretamente a mim, de maneira           

particular, quando o questionei sobre a real necessidade dessa autorização, isto é,            

não foi discutida por todos os presentes. Manifestei desconhecimento quanto a essa            

exigência, mas preferi não insistir muito na questão - pensando, na verdade, se             

tratar de mais um exemplo de dificultar e impedir a obtenção desse tipo de dado,               

bem aos moldes do que havia se passado na UnB. 

Este episódio me parece estar também em sintonia com os outros episódios            

já trazidos anteriormente, todos conectados por uma espécie de aversão ou medo            

de falar sobre raça, sobre a diferença, e sobre aquilo que nos torna brancos ou               

negros. O medo com a pesquisa estaria talvez na revelação daquilo que muitos de              

nós já sabemos, mas fingimos ignorar: a real desigualdade e exclusão racial no             

ambiente escolar e em outros ambientes, como o universitário.  

 

Voltando aos argumentos favoráveis, aliado a esses dados propriamente do          

ambiente universitário, o autor lança mão de dados do IPEA que cruzam o marcador              

racial com indicadores como de renda, classe, emprego, escolaridade, idade, região,           

ao longo de 70 anos de censo, afirmando que "pesquisadores chegaram a            

conclusão irrefutável de que no Brasil a condição racial é sistematicamente fator de             

privilégio e vantagem para os brancos e desvantagem e exclusão para os pretos e              

pardos." (CARVALHO, 2005, p. 26). Argumenta-se que a pobreza, no Brasil, tem            

cor, e é negra, fator que já aponta para suas críticas em relação às políticas               

universalistas como alternativa para entrada de negros na universidade, e pela           

necessidade de demarcação e separação rígida entre as questões de renda/classe e            

as questões propriamente raciais.  

Apenas dois exemplos que evidenciam a desigualdade racial brasileira, a          

partir de dados do IPEA de 2001 e 2002: dos 25 milhões de brasileiros que viviam a                 
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época abaixo da linha da pobreza, 70% eram negros. Dos 58 milhões de brasileiros              

vivendo na pobreza, 63% eram negros. Ainda, no que se refere ao ensino básico,  

 
os pesquisadores do IPEA observaram crianças de 11 a 14 anos, do sexo             
masculino, pertencentes ao grupos dos 25% mais pobres do Brasil. Entre os            
meninos brancos desse grupo, 44,3% estão cursando a segunda fase do           
primeiro grau (quinta a oitava série), enquanto entre os negros do mesmo            
grupo, apenas 27,4% cursam essa fase dos estudos. A conclusão é clara:            
ser negro no Brasil é ter menos acesso à educação que os brancos.             
(CARVALHO, 2005, p. 28).  

 
Ou seja, o investimento na educação básica como forma de alterar o quadro             

de desigualdades raciais no ensino superior - argumento utilizado por muitos críticos            

às cotas raciais - não mostra-se suficiente.  23

Outro ponto trazido por Carvalho e Segato na defesa pelas cotas raciais são             

os cotidianos casos de discriminação racial no ambiente acadêmico. Na verdade os            

autores revelam que, antes de qualquer outra questão, a apresentação de uma            

política de cotas raciais na UnB foi uma resposta a um caso em específico, o               

chamado "Caso Ari". Arivaldo Lima era o primeiro doutorando negro do Programa de             

Pós Graduação em Antropologia na instituição em mais de 20 anos, porém em seu              

primeiro ano, em 1998, fora reprovado em uma disciplina obrigatória que o impedia             

que continuar seus estudos. Considerando a reprovação como injusta, o estudante,           

com apoio de seu orientador, o próprio José Jorge de Carvalho, e também da              

coordenadora do Programa na época, Rita Segato, chegou às últimas instâncias da            

UnB para reverter a nota e continuar seu estudos, o que ocorreu em 2000, quando o                

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE) reconheceu a nota como injusta.  

Tal episódio além de evidenciar um racha no departamento de Antropologia           

da UnB, como também na própria Associação Brasileira de Antropologia - que            

segundo Carvalho(2005b, p. 241) engavetou por três presidências seguidas uma          

carta escrita por Ari acerca de seu caso na tentativa de buscar apoio -, exigiu e                

mobilizou esforços de entidades do movimento negro, estudantis, advogados ligados          

23 O autor traz mais alguns dados que evidenciam as desigualdades entre brancos e negros no                
acesso à educação, como: "8,3% dos brancos com mais de 15 anos são analfabetos, enquanto 20%                
dos negros com mais de 15 anos são analfabetos; 26,4% dos brancos adultos são analfabetos               
funcionais, enquanto 46,9% dos negros adultos são analfabetos funcionais; 57% dos adultos brancos             
não completaram o ensino fundamental, enquanto 75,3% dos adultos negros não completaram o             
ensino fundamental; 63% dos jovens brancos de 18 a 23 anos não completaram o ensino médio,                
enquanto 84% dos jovens negros não completaram o ensino médio". (CARVALHO, 2005, p. 29). 
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às causas raciais e até mesmo apoio formal da própria Secretaria de Direitos             

Humanos do Ministério da Justiça (CARVALHO, 2005, p.70).  

Segundo Segato,  

 
foi essa luta, de baixo para cima, detonada por um caso ocorrido em 1998 e               
formalizada com a primeira apresentação oficial da nossa proposta [de          
cotas] em 1999, que levou as cotas ao debate interno da universidade e ao              
debate nacional, vindo a convergir com o processo da Conferência Mundial           
Contra o Racismo, de Durban, até alcançar sua atual dimensão de política            
pública num projeto nacional de inclusão racial nas instituições acadêmicas.          
(SEGATO, 2005, p. 276).  

 

Arivaldo finalmente concluiu seu doutorado ao final de 2003. Neste sentido           

Carvalho apresenta brevemente doze "incidentes" na UnB envolvendo estudantes         

negros , com frases racistas proferidas por professores de diversos cursos, com o            24

intuito de evidenciar um certo incômodo pela presença desses alunos em uma            

universidade branqueada. Segundo ele, "narrar minuciosamente e exaustivamente        

os incidentes de discriminação racial é o único modo de gerar um clima de discussão               

que estimule a formulação de propostas concretas de inclusão dos negros no meio             

acadêmico brasileiro" (CARVALHO, 2005, p. 87). 

Sobre os comentários de Segato e Carvalho na Horizontes, como as críticas            

de Maio e Santos concentram-se no suposto papel que o antropólogo participante da             

banca de verificação racial da UnB no vestibular de 2004 teve, assim como o              

processo de fotografar os candidatos, os antropólogos da UnB buscaram refutar           

seus argumentos e também denunciar uma suposta neutralidade científica da parte           

de Maio e Santos, percebida também por outros debatedores convidados pela           

Horizontes. Assim, na condição de autores da primeira proposta de cotas para            

negros e indígenas, Segato e Carvalho criticam a possibilidade de qualquer           

pesquisador envolvido com essa discussão se considerar "em cima do muro" no que             

se refere à eficácia ou não desta política, trazendo justamente seu caráter político e              

menos acadêmico da discussão, e evidenciando, mais uma vez, a responsabilidade           

dos antropólogos de alteração do quadro de desigualdade racial nas universidades.           

Em ambos os comentários os autores trazem o "Caso Ari" como fundamental para a              

24 Os incidentes estão brevemente descritos nas páginas 85 e 86 (CARVALHO, 2005). 
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implementação das cotas na UnB, caso este totalmente ignorado pelos autores que            

inauguraram o debate na revista (Carvalho, 2005b; Segato, 2005).  

Em relação à exigência de fotos e à própria existência da banca versus a              

autodeclaração, ambos enfatizam que em sua proposta original não constava a           

necessidade da banca ou fotos, sendo estas exigências do Coletivo EnegreSer, que            

segundo os autores participou ativamente de todo o processo de implementação de            

cotas na UnB, sendo portanto um ator do movimento negro e estudantil crucial para              

sua efetivação. Sendo assim, faltou a Maio e Santos, segundo Carvalho, "introduzir            

o protagonismo negro, não apenas "fora", enquanto "movimento social", mas          

também como ator dentro das universidades". (CARVALHO, 2005b, p. 243). Esse           

apontamento faz lembrar a análise de Valente (2006) sobre a participação da            

antropologia no debate, quando considera que a ala contrária acabou por não            

considerar o movimento negro como autor de sua própria história, além de um ator              

social fundamental para a implementação desta política pública. De fato, nada           

consta acerca de fotos ou bancas na proposta original redigida pelos professores da             

UnB.  

 

Mas é Segato quem melhor refuta os argumentos contrários à utilização do             

critério fenotípico, pois, segundo ela, "ser negro, ser racialmente marcado com a            

marca da África no Brasil não é ser afro-descendente, já que no Brasil existem              

milhões de afro-descendentes hoje percebidos como brancos", e completa: 

 
o racismo à brasileira fala disto: de que determinados signos fenotípicos           
tomam seu significado de uma história de guerra, escravidão, e já neste            
século, sistemática exclusão, e que o que importam desses signos é           
somente seu impacto visual num código de leitura intensamente         
influenciado por essa história. (SEGATO, 2005, p. 278).  

 

 

É claro que essa associação negativa da qual a autora se refere se pauta, ou               

é utilizada, em práticas racistas e de discriminação racial. Os movimentos negros            

vêm lutando para incorporar e reconhecer uma série de elementos que não são             

negativos, pelo contrário, que demonstram a força, a resistência, a beleza e as             

inúmeras contribuições sociais e culturais da população negra e africana. O erro é             
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permanecer sempre evidenciando o lado negativo da história, e nunca o positivo.            

Segato, em texto que busca evidenciar alguns pontos positivos acerca da política de             

cotas, aponta que um deles é justamente seu potencial de eficácia comunicativa:  

 
A cor da pele negra é um signo ausente do texto visual geralmente             
associado ao poder, à autoridade e ao prestígio. A introdução desse signo            
modificará gradualmente a forma como olhamos e lemos a paisagem          
humana nos ambientes em que transitamos. (SEGATO, 2006, p. 86). 

 

Assim, conforme a universidade for se tornando mais negra, por conta da            

entrada pelas cotas, e conforme forem se graduando os alunos negros, a autora             

acredita que a sociedade passará por uma mudança de expectativas quanto a esses             

signos e ao lugar social ocupado pelo negro no Brasil. "O nosso olhar se fará mais                

democrático, mais justo", resume Segato (Ibid., p. 86). A autora reconhece que esse             

exercício de circulação do signo negro em posições não habituais sempre aconteceu            

no Brasil, mas como exceção, e que portanto isso não basta. Mas a partir do               

momento em que formulam-se conceitos e categorias que se inscrevem nas grandes            

narrativas do sistema - como a lei, a moral e os costumes -, tal sistema pode                

caducar, e inocular no senso comum "uma importante dúvida sobre a a-historicidade            

naturalizada da estrutura" (ibid., p. 86).  

Para finalizar, trago um trecho de Carvalho que evidencia o caráter dialógico            

da discussão sobre as cotas raciais, conforme já apontado por Campos (2010), em             

que a produção de argumentos está diretamente colada àquilo que é dito ou escrito              

"do outro lado", para se contrapor à argumentação do outro. Trata-se da definição de              

racismo defendida pelo autor, que notoriamente vai de encontro às ideias defendidas            

por Fry e Maggie: 

 
Temos que definir o racismo brasileiro não pela adesão a um credo de             
superioridade racial, mas pelo efeito continuado dos discursos que celebram          
a mestiçagem e silenciam a afirmação da condição de negro no Brasil.            
Nesse sentido, quando Gilberto Freyre definiu a morenidade e repudiou a           
presença no Brasil de ideologias de negritude, ele, branco, utilizou-se de           
sua grande influência para impedir que os negros afirmassem sua          
identidade de negros. E por que o fez? Porque o discurso da negritude             
deslocaria a discussão de uma celebração abstrata de interpenetração das          
culturas para uma denuncia veemente das condições de vida precárias e           
sempre desiguais, enfrentadas pela população negra no país da suposta          
democracia racial. (CARVALHO, 2005, p. 102). 
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O trecho revela as diferentes forma de pensar e conceituar o racismo, e como              

de fato os antropólogos favoráveis e contrários encontram-se em pólos opostos no            

que se refere ao ideal para o Brasil no quesito relações raciais. Segundo Segato              

(2006, p.79) existem quatro tipos de racismo mais comuns, sendo o mais comum no              

Brasil o chamado prático. Ele é descrito enquanto automático, irrefletido,          

naturalizado, culturalmente estabelecido, diário e difuso, além de operar sem          

nomear. É justamente esse racismo que prejudica o desempenho do aluno negro no             

sistema escolar e o impede de ascender socialmente. Resistente à identificação de            

uma autoria ou responsabilização, sua reprodução resultaria no chamado "racismo          

institucional e estrutural". É contra esse racismo, também, que as cotas, para os             

autores favoráveis, viria a combater e se contrapor. Tais foram os argumentos            

favoráveis às cotas raciais apresentados por Segato e Carvalho.  
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CAPÍTULO 3 - Problematizando alguns pontos do debate: a política racialista,           

os geneticistas e o critério fenotípico 

 

Neste capítulo faço um exercício mais analítico-crítico e menos descritivo em           

relação a dois pontos do debate sobre as cotas raciais, dois argumentos que foram              

trazidos por aqueles contrários à política, colocando um pouco mais meus           

posicionamentos acerca da política de cotas de maneira explícita. Em um primeiro            

momento apresento a questão da "oficialização das identidades raciais" e do           

reconhecimento por parte do Estado brasileiro de diferentes grupos raciais, através           

das chamadas “leis racialistas”, e lanço a seguinte questão: será que o Estado             

realmente não tomou atitudes racistas pelo fato de não trazer em sua legislação,             

desde a República, a chamada marca da raça? Para responder a essa questão             

utilizo um texto da antropóloga Giralda Seyferth que aborda a política de            

branqueamento realizada nos primeiros anos do regime republicano.  

Em um segundo momento problematizo a questão dos genótipos x fenótipos,           

destacando para a presença dos geneticistas no debate sobre as cotas raciais na             

edição da revista Horizontes Antropológicos. Apesar deles repudiarem o uso do           

conceito de raça para análises científicas e a utilização do critério fenotípico para             

classificar racialmente um indivíduo, sobretudo na banca de verificação, busco          

mostrar, a partir de um texto do antropólogo já analisado aqui Ricardo Ventura             

Santos, que em suas próprias pesquisas de mapeamento genético o que ocorre é             

uma heteroclassificação racial pautada justamente nos fenótipos daqueles que         

fazem parte de suas pesquisas.  
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3.1 A OFICIALIZAÇÃO DAS IDENTIDADES RACIAIS 

 

Na visão de alguns debatedores, sobretudo aqueles contrários à política de           

cotas raciais, esta política estaria inaugurando (ou reforçando) um período em que o             

Estado brasileiro reconhecia, oficialmente, a existência de grupos de cidadãos          

diferentes, isto é, negros, brancos, indígenas. Não bastando esse reconhecimento, o           

grupo racial negro e indígena - que, é importante frisar sobre este último,             

basicamente é ignorado no debate pelos pesquisadores, apesar de a proposta na            

UnB contemplar também este contingente étnico - teriam privilégios sobre o grupo            

branco, oferecidos e reconhecidos pelo próprio Estado (no caso a entrada           

diferenciada na universidade). Esta postura, pelos motivos já analisados aqui, traria           

mais perigos do que benefícios aos cidadãos brasileiros.  

Nestes argumentos é possível perceber, também, a importância de políticas          

universalistas, na visão destes autores, para se combater as desigualdades raciais,           

em detrimento de políticas ditas particularistas. O antropólogo Bernardo Lewgoy          

lança a pergunta: "Pode o "racismo à brasileira" ser combatido pela oficialização de             

identidades raciais? (…) usar a racialização oficial para combater o racismo é mais             

ou menos como combater um incêndio usando gasolina" (LEWGOY, 2005, p.           

220-221). Preocupação semelhante à da historiadora Celia Maria Azevedo, que,          

mesmo admitindo que a discriminação racial realizada pelo Estado brasileiro durante           

a política de incentivo à imigração de europeus após a abolição em 1888 - que               

resultou portanto na exclusão da mão de obra nacional dos ex escravizados,            

indígenas e miscigenados - não precisou ter a raça dos cidadãos oficialmente            

reconhecida pelo Estado em Lei, pondera: 

 
a ideia de que doravante políticos e cientistas sociais associados possam           
classificar a população em raças, conferindo direitos de raça a uns em            
detrimento de outros, abre caminho para a institucionalização de mais uma           
violência em nossa sociedade, na medida em que se torna lícito o princípio             
da "discriminação positiva". (AZEVEDO, 2005, p. 222, grifos meus).  

 

O antropólogo Luiz Fernando Dias Duarte é outro debatedor que se mostra            

preocupado com a questão das cotas e do consequente reconhecimento pelo           

Estado de políticas que "essencializam" racialmente cidadãos, alertando para a          
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importância de políticas universalistas em detrimento daquelas: "(…) toda política          

compensatória por reservas étnicas é antiuniversalista e apunhala no coração as           

esperanças de implantação de um regime verdadeira e amplamente democrático em           

nossa nação" (DUARTE, 2005, p. 256). Mas vêm dos antropólogos Peter Fry e, mais              

intensamente, de Yvonne Maggie as críticas e preocupações mais diretas quanto a            

este reconhecimento oficial e diferenciado pelo Estado dos grupos raciais brasileiros.  

Como já dito, estes autores têm relevância na discussão tanto por já            

pesquisarem a temática das questões raciais há algum tempo quanto por           

representarem os principais porta-vozes contrários às cotas raciais ao longo dos           

anos em que o assunto esteve em alta no país. O primeiro, reconhecendo a              

importância simbólica do que é decidido na UnB, por conta de sua proximidade com              

o poder da República, preocupa-se com o período inaugurado pela política de cotas             

em que os diferentes tipos de classificação étnico-raciais, característicos do Brasil,           

seriam suprimidos por apenas duas categorias: a de negros e a de não negros. Aos               

primeiros, o direito às cotas, aos segundos sua negação. Dessa maneira "os            

mulatos, morenos, caboclos, etc. deixaram de existir (…)"(FRY, 2005b, p. 271).  

Por sua vez, Maggie remonta o problema do reconhecimento pelo Estado de            

raças distintas à primeira lei instituindo uma política de cotas universitárias no Brasil,             

a que se deu no Estado do Rio de Janeiro e que contemplava as universidades               

estaduais, no ano de 2002. Segundo a antropóloga na medida em que o vestibular              

da Uerj obrigava, sob penas da lei, o candidato que pleiteasse as cotas a declarar-se               

negro ou pardo, esta obrigação significava a primeira vez na República em que a              

raça estaria "entronizada" no nosso país (MAGGIE, 2005, p. 287). Segundo ela a             

banca do vestibular da UnB estaria apenas dando continuidade ao que já havia sido              

inaugurado no Rio de Janeiro, contudo utilizando-se de saberes antropológicos para           

classificar racialmente os candidatos, o que tornava a situação muito mais grave.  

Na mesma linha de Fry, Maggie preocupa-se com a supressão das inúmeras            

possibilidades de se autoclassificar (mameluco, mulato, moreno, cafuzo…),        

características do sistema de classificação racial brasileiro, em detrimento das duas           

únicas possibilidades: negro ou não negro. Nas palavras da autora "o candidato não             

tinha saída: ou era negro ou não era negro" (2005, p. 287). Para ela portanto o                

modelo de cotas raciais da UnB representa uma lógica muito diferente de se lidar              
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com a questão racial brasileira na medida em que se opunha ao próprio sistema de               

classificação racial - que não tratava tanto da dualidade raça negra ou branca, mas              

sim da miríade de termos como moreno, pardo, moreno claro, moreno escuro. Além             

disso a própria população segundo a autora não enxerga uns aos outros a partir de               

raças distintas, e quando o termo é evocado diz respeito à raça humana e nunca a                

raças humanas. Tal atitude segundo Maggie parece ser resultado da maneira que o             

Brasil abordou a questão racial no século passado: 

 
O Brasil ao longo do século XX lutou desesperadamente para extinguir a            
marca que o racismo do século XIX imprimiu sobre o nosso povo. Foi o              
modernismo que com todas as suas imperfeições lutou pela instituição de           
um outro paradigma no qual a "raça" não marcava indelevelmente os           
indivíduos. (…) O que salta aos olhos de qualquer observador mais atento é             
que as cotas raciais vieram para refazer o nosso sistema de classificação            
racial. Como instituir cotas raciais sem antes classificar rigidamente aqueles          
que têm direito e os que não têm? (Maggie, 2005, p. 288). 

 

A preocupação sobre a oficialização das identidades raciais, ou sobre a           

adoção de leis ditas racialistas pelo Estado, nos revela um embate entre os             

pesquisadores sobre quais seriam as melhores formas adotadas pelo Estado para           

se combater o racismo e a desigualdade racial. Assumir explicitamente o conceito de             

raça, colocando em xeque este pacto silencioso brasileiro de não falar sobre raça ou              

das diferenças fenotípicas entre os grupos populacionais? Ou buscar outros          

mecanismos que mantivessem a neutralidade racial do Estado pós República?  

E apesar de não fazer parte dos objetivos desse trabalho, parece ser            

interessante pensar um pouco mais nessas categorias não-negros e não-brancos          

quando se está refletindo sobre a população brasileira, inegavelmente marcada pela           

miscigenação. A categoria pardo, oficial no IBGE, também entra em jogo e hoje             

sabe-se que são os candidatos que se autodeclaram utilizando-se dela os que mais             

deixam os membros das bancas de verificação racial, espalhadas pelas          

universidades, em dúvida quanto à homologação ou não de suas inscrições           

enquanto cotistas raciais. Isso porque é perfeitamente possível que um candidato           

que se autodeclare pardo na verdade não seja de fato negro. Pode ter sua pele e                

cabelos mais escuros, contudo não possuir outros traços negros que remetem à            
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origem africana. Ele, talvez, poderia ser enquadrado como um não-branco e ao            

mesmo tempo um não-negro. Mas enquanto negro, contudo, não.  

E apesar de muitas vezes a categoria pardo ser unida junto da categoria preto              

para representar a população negra do Brasil, no caso das cotas raciais tal união              

pode ser um tanto quanto comprometedora da política, pois deve-se frisar, sempre,            

que se tratam de cotas raciais, voltadas à população negra, de origem africana, e              

não voltadas a qualquer cidadão não-branco brasileiro - que são muitos, de fato.             

Essas discussões inclusive acabaram por exigir uma classificação entre os próprios           

pardos, que dividiram-se, segundo algumas pessoas envolvidas com a temática das           

cotas e das relações raciais, em pardos-pretos, pardos-pardos e pardos-brancos. O           

já referido Frei Davi é um dos defensores dessa divisão. Considera-se pardo-pardo e             

reconhece, aliviado, que em determinados concursos não seria aceito enquanto          

cotista racial. Isso porque para ele as cotas devem se restringir à população que              

potencialmente poderia vir a sofrer processos de exclusão por conta de sua cor, ou              

que ao longo de sua vida já sofreu, que não é o caso dos pardos-brancos nem                

pardos-pardos quando comparado aos pretos e pardos-pretos. É uma discussão          

complexa e que precisa ser aprofundada.  25

A primeira proposta de reserva de vagas a negros e indígenas, redigida pelos             

antropólogos da UnB José Jorge de Carvalho e Rita Laura Segato, tinha como um              

dos objetivos - ou justificativas - formar uma elite intelectual negra que pudesse             

ocupar os postos de trabalho que exigiam uma formação qualificada, para que então             

essa elite pensasse na construção de políticas públicas de combate ao racismo, e             

que pudesse pesquisar e dar aulas nas melhores universidades do país (Carvalho,            

2005, p. 46). Isso nos mostra que os pesquisadores favoráveis às cotas não             

acreditavam na adoção de políticas universalistas para o combate ao racismo, e não             

25 Para conhecer o posicionamento de Frei Davi assim como alguns casos complexos atuais acerca               
da banca de verificação racial, ver: VERDÉLIO, Andreia. Candidato negro a concurso público terá de               
se apresentar para comprovar a cor. Agência Brasil, Brasília, 2 de agosto de 2016. Acesso em:                
02/06/2018. Disponível em: <    
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-08/governo-define-regras-para-candidatos-negros-e
m-concursos-publicos > 
e : MILITÃO, Eduardo. Elas se consideram negras, mas foram classificadas como brancas e              
perderam emprego de diplomata. The Intercept Brasil. 22 de maio de 2018. Acesso em: 02/06/2018.               
Disponível em: <   
https://theintercept.com/2018/05/22/negras-perderam-emprego-de-diplomata/?comments=1#comment
s > 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-08/governo-define-regras-para-candidatos-negros-em-concursos-publicos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-08/governo-define-regras-para-candidatos-negros-em-concursos-publicos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-08/governo-define-regras-para-candidatos-negros-em-concursos-publicos
https://theintercept.com/2018/05/22/negras-perderam-emprego-de-diplomata/?comments=1#comments
https://theintercept.com/2018/05/22/negras-perderam-emprego-de-diplomata/?comments=1#comments
https://theintercept.com/2018/05/22/negras-perderam-emprego-de-diplomata/?comments=1#comments
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viam problemas em pensar os grupos populacionais a partir do marcador racial            

(negros, brancos, amarelos, etc.). Pelo contrário, é a partir desta classificação que            

se é possível notar e combater a desigualdade racial do nosso país - pois, afinal,               

como abordar a problemática racial sem levar em conta a existência desses            

diferentes grupos, já que os pesquisadores favoráveis não enxergam o racismo           

como uma consequência ou um problema estritamente derivado da desigualdade de           

renda, que poderia portanto ser resolvido com a adoção de cotas sociais?  

E sobre as "leis racialistas", trariam mais perigos ao futuro do país e às              

relações raciais, conforme argumentaram os contrários às cotas? Falar sobre o           

futuro parece ser um tanto quanto arriscado. Mas é possível tomar o passado como              

objeto de análise e todos esses anos de leis a-raciais ou a-racialistas: essa postura              

do Estado foi boa ou ruim para a população negra em seu processo de conquista de                

direitos ou luta pela diminuição das desigualdades raciais? A política de imigração            

realizada nos primeiros anos do regime republicano, e a partir do fim da abolição da               

escravatura, parece dar algumas boas respostas para esta pergunta, conforme se           

verá abaixo. 
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3.2 CONSTRUINDO UMA NAÇÃO: COLONIZAÇÃO E IMIGRAÇÃO A PARTIR DO          

RACISMO 

 

Considero importante problematizar se realmente o Estado brasileiro deixou         

de tomar atitudes racistas simplesmente por não se pautar no conceito de raça em              

termos da Lei após o período republicano. Um bom exemplo para pensar sobre a              

questão é a política de imigração e colonização praticada pelo Brasil neste período e              

também durante Império, matéria de análise da antropóloga Giralda Seyferth a partir            

de falas e apresentações de seminários e congressos de membros oficiais do            

Estado daquela época (SEYFERTH, 1996). A preocupação com a formação de um            

povo e de um tipo nacional para os fundamentos de uma Nação era recorrente entre               

os membros das elites e do governo na medida em que as teses do darwinismo               

social e da eugenia surgiam com toda a força na Europa, atribuindo à mestiçagem o               

atraso econômico e civilizatório de alguns países - como o Brasil por exemplo.             

Dessa forma,  

 
a miscigenação se transformou em assunto privilegiado no discurso         
nacionalista brasileiro após 1850 - vista como mecanismo de formação da           
nação desde os tempos coloniais e base de uma futura raça histórica            
brasileira, de um tipo nacional, resultante de um processo seletivo          
direcionado para o branqueamento da população. Como consequência, será         
assunto obrigatório na discussão da política imigratória, especialmente a         
relacionada com a colonização (…) (Ibid., p. 43, grifos da autora). 

 

A autora conta que as noções de progresso e civilização, juntamente com a             

política de branqueamento que buscava uma homogeneização racial para o povo           

brasileiro, pautaram as ações do Estado no que se refere à política de colonização, o               

que resultou num incentivo da imigração de europeus e em um quase que completo              

esquecimento da força de trabalho nacional como possíveis colonos em regimes           26

de pequena propriedade (Ibid.). Enquanto que no Império a preocupação era trazer            

26 Segundo Seyferth, "caboclos, negros, mestiços em geral e até imigrantes portugueses eram             
considerados apenas coadjuvantes do progresso a ser introduzido por uma agricultura "racional" -             
serviriam para o trabalho "pesado" de desbravamento e desmatamento - conforme opinião de             
Menezes e Souza (1875). Os pressupostos de inferioridade e a hierarquização baseada em             
elementos de natureza racial (como determinante de "capacidades") são mais do que óbvios quando              
está em jogo a ideia de "progresso" orientadora das políticas de colonização (SEYFERTH, 1996, p.               
48). 
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principalmente imigrantes alemães (mas também norte-americanos e italianos),        

considerados os únicos capazes de tornar o Brasil um país civilizado devido às             

modernas técnicas de agricultura e às qualidades morais, durante as primeiras           

décadas da República o imigrante desejável deveria ser aquele que melhor se            

assimilaria com os demais brasileiros mestiços, na medida em que tal assimilação            

embranqueceria a população e a elevaria.  

Da preferência pelos alemães - um povo que pouco se relacionava com os             

brasileiros preferindo construir colônias quase que isoladas e homogêneas,         

ameaçando assim a soberania nacional - passa-se pela preferência aos latinos,           

como os espanhois, os portugueses e os italianos. A miscigenação como problema,            

portanto, passa a ser muito mais importante justamente durante a República           

(Seyferth, 1996).  

Na busca pela construção de um povo brasileiro racialmente homogêneo -           

condição necessária para a definição de uma nação - os cientistas brasileiros            

inventaram a tese do branqueamento, que via na miscigenação não um problema            

para o país, mas sim a solução, na medida em que os negros, indígenas e mestiços,                

tidos como inferiores e atrasados, se relacionariam com os imigrantes brancos,           

elevando portanto o povo brasileiro, que em três gerações, acreditou-se, tornar-se-ia           

um povo de fenótipos brancos. Tal tese foi defendida por João Batista de Lacerda,              

professor do primeiro curso de Antropologia Física do Brasil, durante o Congresso            

Universal das Raças em Londres, em 1911, que lá compareceu enquanto delegado            

do governo brasileiro. Assim, nas palavras da autora, "os imigrantes tinham um            

papel adicional a exercer [com a colonização]: contribuir para o branqueamento e, ao             

mesmo tempo, submergir na cultura brasileira através de um processo de           

assimilação" (Ibid., p. 49).  

Lacerda não foi o único representante do governo brasileiro a trazer           

elementos que revelam uma preferência pelos imigrantes brancos em detrimento da           

incorporação da própria força de trabalho nacional de negros, indígenas, caboclos e            

demais mestiços no processo de colonização. Conta Seyferth (1996) que nesse           

mesmo congresso compareceu também Joaquim da Silva Rocha, então chefe de           

seção da Diretoria do Serviço de Povoamento do Ministério da Agricultura, Indústria            

e Comércio, que teve seu texto História da Colonização do Brasil muito referido na              
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ocasião (publicado depois pela Imprensa Nacional em 1918) e que tinha como            

finalidade ser um relatório com intuito de condensar as práticas do governo e seus              

agentes sobre a colonização e a imigração.  

Em seu relatório vemos mais uma vez a defesa pela imigração branca            

europeia, tendo em vista que Silva Rocha possuía uma visão hierárquica sobre os             

diferentes grupos raciais, além de hierarquizar também as diferentes etnias e           

nacionalidades europeias que seriam as mais viáveis para emigrarem e colonizarem           

o Brasil - sem utilizar, obviamente, critérios raciais, mas de outra ordem. Não             

pretendo me estender mais neste ponto, pretendo mostrar apenas que, apesar de o             

Estado brasileiro não ter adotado Leis que, por exemplo, proibissem explicitamente a            

imigração de negros ou a incorporação destes em colônias, estes foram preteridos            

em todos os momentos a partir de noções de civilização e progresso que             

privilegiavam a população branca ao acesso à terra e ao trabalho.  

Conforme Seyferth comenta sobre a obra de Silva Rocha:  

 
o que chama a atenção neste texto (e nos outros que discutem            
"colonização" ainda no Império) é a ausência de referência mais demorada           
aos trabalhadores nacionais, uma categoria já em uso no período, e aos            
negros e mestiços enquanto possíveis colonos no regime de pequena          
propriedade. Ou seja, sua participação em projetos de colonização sequer é           
considerada (…). (Seyferth, 1996, 53).  

 

Percebemos portanto que a menção explícita, em Lei ou Decreto, não é            

necessária para promoção da desigualdade, pelo contrário, não tratar sobre este           

contingente racial e étnico já traz muitas consequências. A exclusão da população            

negra perpetrada pelo Estado parece ser histórica e constitutiva da nação.  
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3.3  GENÓTIPO OU FENÓTIPO? A GENÉTICA NA DISCUSSÃO DAS COTAS 

 

Algo que lembro ter me surpreendido ao tomar contato com os comentários            

da Horizontes, ainda no primeiro semestre do curso, foi a presença de três             

geneticistas entre os debatedores. As conversas com militantes e amigos do           

movimento negro e a compreensão que tive a partir deles sobre o funcionamento da              

discriminação racial apontavam, na maioria das vezes, para a estigmatização dos           

traços negros: a cor da pele, o formato do nariz e dos lábios, a textura do cabelo.                 

Seja a partir de piadas na escola, seja pelos inúmeros enquadros que um dos              

participantes do GER havia levado da polícia, era a partir dos fenótipos que se              

reconhecia o cidadão negro e era pela sua desvalorização que o preconceito e a              

discriminação se revelavam.  

Ainda em 2013, à convite de uma amiga do movimento negro, tive a             

oportunidade de acompanhar uma dinâmica envolvendo estudantes negros        

universitários que compartilharam casos de discriminação racial que sofreram, para          

uma pesquisa de âmbito nacional sobre o tema. A conversa se deu em uma das               

salas daquele que seria meu futuro campus, a Reitoria. Um dos alunos, que             

estudava na Reitoria no período noturno, contou que já havia sido abordado e             

"levado geral" pela polícia inúmeras vezes ao sair das aulas em direção ao ponto de               

ônibus. Algumas das abordagens eram violentas e o estudante contava que os            

policiais sempre duvidavam de sua condição de aluno da UFPR, só liberando-o após             

encontrarem livros e cadernos em sua bolsa e depois dele mostrar sua carteirinha de              

estudante, com sua foto e o símbolo da instituição. 

Diversas vezes, portanto, a militância negra denunciava um imaginário         

esterotipado do branco sobre o negro, que depreciava os traços negros           

associando-os ao perigo, à criminalidade, ao que é sujo ou feio, dentre outros. As              

cotas raciais, então, eram uma política pública que, em seu entendimento, e depois             

no meu, destinava-se a esses indivíduos. Contudo, ao analisar o debate sobre as             

cotas raciais, vemos que a ancestralidade e a carga genética acabam tendo um             

lugar central na discussão do que significa ser negro e de quem poderia, portanto,              

ser destinatário desta política pública. Os próprios Maio e Santos evocam em seu             

texto que inaugura o debate dois geneticistas e um artigo escrito durante as             
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discussões sobre a banca da UnB. O que está em jogo é a competência da ciência                

para "revelar" a raça de um indivíduo.  

Para prosseguir neste tópico é preciso compreender de que maneira que           

esses dois autores, e muitos dos que concordaram com eles nos comentários na             

Horizontes, interpretaram a presença de um antropólogo na dita comissão. Maio e            

Santos trazem no texto a informação dada pela Diretora Geral do Cespe - Centro de               

Seleção e de Promoção de Eventos, responsável pelo vestibular da UnB - de que o               

que seria levado em consideração pelos membros da banca seriam os fenótipos dos             

candidatos, nas palavras dela "os traços do rosto típicos da raça negra" (Maio e              

Santos, 2005, p. 193). Maio e Santos portanto propagaram que o objetivo do             

antropólogo era utilizar-se dos saberes acumulados da área - sobretudo as reflexões            

acerca das classificações e relações raciais - para dizer quem era negro e quem era               

o branco tentando fraudar o processo, buscando dar um caráter de legitimidade            

científica (antropológica) ao processo. Tal intenção, contudo, nunca foi confirmada          

pela UnB, e esta interpretação dos autores foi inclusive questionada por alguns dos             

debatedores convidados pela Horizontes.  27

Esta interpretação sobre os usos dos saberes antropológicos na banca é que            

abriu margem para comparações um tanto exageradas realizadas por diversos          

autores: a de que a banca estaria realizando práticas semelhantes aos do regime             

nazista ou do Apartheid, por exemplo, ou da prática antropológica do final do século              

XIX - quando se mediam crânios e partes dos corpos de diferentes grupos raciais,              

hierarquizando-os em uma linha evolutiva e de desenvolvimento e faculdades          

mentais. O foco nos fenótipos foi visto pelos pesquisadores contrários às cotas            

enquanto uma busca por critérios "objetivos" da revelação ou confirmação de uma            

raça - tarefa delegada ao antropólogo -, e não como uma negação dos critérios da               

genética e da ancestralidade para pleito de uma vaga. O conceito de raça passa a               

ser questionado como um meio para construção de políticas públicas, agora também            

com a utilização de uma determinada ciência.  

Em seus comentários na Horizontes os geneticistas Sergio Pena e Maria           

Bortolini atentam para a importância dos critérios genéticos na definição do indivíduo            

ou grupo racial em questão, colocando em xeque a utilização apenas de critérios             

27 Ver LIMA, 2005; e ANJOS, 2005. 
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fenotípicos - ou "morfológicos", nas palavras de Pena (PENA, 2005, p. 284). Em             

decorrência da grande miscigenação característica do Brasil, dizem os autores, é           

extremamente comum que uma pessoa, mesmo com fenótipos brancos, carregue          

consigo um genoma mitocondrial africano, revelando portanto a presença de um           

ancestral negro em sua história. Preocupada com a apropriação dos conhecimentos           

da genética para questões políticas, Bortolini acerta ao dizer que "essa informação            

[a presença de um ancestral africano], no momento que revelada, evidencia uma            

realidade inexorável, onde a questão-chave passa a ser não o fato em si (…), mas               

como essa informação será, ou deverá ser, utilizada" (BORTOLINI, 2005, p. 262,            

grifos meus).  

Com esta afirmação a autora busca refutar o argumento - trazido inclusive            

pelo ex presidente Lula quando questionado sobre a política de cotas - de que              

haveria meios científicos eficientes para dizer quem é negro e quem é branco -              

podendo a genética ser considerada um deles. Não que a banca da UnB levasse em               

conta a carga genética dos candidatos, porém escreve a autora que por conta da              

miscigenação brasileira "existe um risco grande de alguém, baseado em          

características físicas, errar quando tentar identificar o nível de ancestralidade          

africana, indígena, ou europeia num determinado indivíduo, seja ele branco ou           

negro." (BORTOLINI, 2005, p. 263).  

Pena é um pouco mais incisivo em seu comentário, compara a banca com as              

práticas do regime nazista e declara a total falta de relevância dos fenótipos como              

critério de seleção de candidatos para as vagas de cotistas raciais. "Afinal, qual é o               

significado da presença em um candidato, dos traços icônicos da negritude (pele            

pigmentada, cabelo crespo, olhos escuros, lábios grossos e nariz achatado)? De           

acordo com nossos estudos na população brasileira, praticamente nenhum." (PENA,          

2005, p. 284). O autor acaba também por confundir a finalidade da política de cotas               

raciais com as sociais, na medida em que discorda que um candidato negro, filho de               

pais ricos, concorra a uma vaga pelas cotas raciais.  

Tal postura é muito comum ao abordar a questão das cotas, pois uma grande              

parcela da população acredita que a desigualdade racial é resultado da           

desigualdade econômica ou que conseguiria ser suprimida a partir de uma maior            

redistribuição de renda - logo um negro rico sofreria menos racismo do que um              
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negro pobre. O próprio Pena chega a afirmar que no Brasil o dinheiro             

"embranquece" (Ibid., p. 284). Não é difícil ouvir tais argumentos quando se debate             

no dia a dia sobre cotas raciais.  

Mas também não é difícil ouvir um outro ponto da questão, aquele que mostra              

o homem negro "confundido" com um motorista particular ao estacionar seu carro de             

luxo em um restaurante, ou a mulher negra sendo "confundida" com a empregada da              

casa por alguém que bate em sua porta. Em 2013 a apresentadora Oprah Winfrey,              

uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos, relatou que uma vendedora de             

uma loja de luxo em Zurique negou-lhe mostrar uma bolsa pois considerou-a "cara             

demais" para alguém como ela comprar . Esses exemplos mostram como a parcela            28

rica de negras e negros continua a sofrer racismo nos mais variados lugares,             

portanto não embranquecem, não deixam de estar passíveis a sofrer discriminação           

racial ou preconceito, de ter sua cor e seus fenótipos associados somente às             

funções sociais tidas como de menor prestígio.  

Esta postura dos autores talvez possa ser explicada pela maneira distinta de            

entender o significado do conceito de raça e como opera o racismo no Brasil.              

Conforme afirmavam os autores que são favoráveis à política, bem como os            

militantes do movimento negro com quem conversei (e também a partir de            

pesquisas, inclusive do próprio campo da antropologia, como as contribuições de           

Oracy Nogueira e seu conceito de “preconceito racial de marca”), a população negra             

é discriminada, também, por conta de sua cor e de sua raça, representada pelos              

seus traços fenotípicos. Deste modo a ancestralidade ou carga genética não           

possuem qualquer relevância para o pleito de uma vaga das cotas raciais - mas              

podem, sim, ter significado para outras questões . Porém, na visão de alguns            29

28 Ver: FRANCE PRESS. Oprah Winfrey afirma ter sido vítima de racismo na Suíça. G1, 9 de agosto                  
de 2013. Acesso em: 02/06/2018. Disponível em: <        
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2013/08/oprah-winfrey-afirma-ter-sido-vitima-de-racismo-na-suica.
html > 
 
29 Como por exemplo a possibilidade que algumas pesquisas baseadas em testes de DNA dão de                
verificar a origem geográfica e até mesmo étnica dos ancestrais de uma pessoa. Para pessoas com                
ascendentes europeus, tal tarefa é muito mais fácil e não exige um teste, mas para a parcela negra                  
da população, sobretudo pensando nos escassos documentos sobre aqueles que vieram da África             
para o Brasil enquanto escravizados, torna-se muito mais difícil. O conhecimento acerca dos             
antepassados e da ancestralidade possui importância fundamental para a formação da identidade            
negra de muitos brasileiros, em termos de valores positivos. O documentário Brasil: DNA África              
mostra a trajetória de cinco brasileiros, negros, que realizaram o teste e viajaram até o grupo étnico                 

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2013/08/oprah-winfrey-afirma-ter-sido-vitima-de-racismo-na-suica.html
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2013/08/oprah-winfrey-afirma-ter-sido-vitima-de-racismo-na-suica.html
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2013/08/oprah-winfrey-afirma-ter-sido-vitima-de-racismo-na-suica.html
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autores a UnB e o critério escolhido pela banca estariam inclusive fortalecendo o             

preconceito:  

 
Não seria esperado que a universidade pública abrisse o caminho e           
ensinasse à sociedade que o preconceito é injustificado, irracional, perverso          
e cruel? Ao invés disso, não estaria a UnB absorvendo e internalizando os             
preconceitos da sociedade? Se os "olhos da sociedade" são racialistas, a           
universidade deve se tornar racialista também? (Pena, 2005, p. 284).  

 

Ao defender a autoclassificação como o único critério possível de admissão, o            

autor termina por dizer que a universidade utilizou-se de uma "metodologia           

cientificamente inválida e socialmente ofensiva". (Ibid., p. 284). Mas é interesse se            

perguntar: quais elementos da discussão sobre as cotas acabam por desaparecer           

quando o problema é levado para o campo da genética, em que o ser humano é                

tratado como alguém universal e como se qualquer brasileiro tivesse o direito a cotas              

raciais? Se ser "racialista" significa enxergar e explicitar as diferenças raciais/de cor            

entre as pessoas, existe alguém que não o seja, mas mais diversas, simples e              

cotidianas atividades diárias? Avanço nessa discussão na próxima seção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de seus ancestrais, em países da África, tendo o programa Fantástico, da Rede Globo, veiculado uma                
matéria em 14/02/2016 sobre o assunto. 
Ver: FANTÁSTICO. Brasileiros conhecem ancestrais africanos a partir de teste de DNA. G1. 14 de               
fevereiro de 2016. Acesso em: 02/06/2018. Disponível em: <         
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2016/02/brasileiros-conhecem-ancestrais-africanos-partir-de-test
e-de-dna.html > 
 

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2016/02/brasileiros-conhecem-ancestrais-africanos-partir-de-teste-de-dna.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2016/02/brasileiros-conhecem-ancestrais-africanos-partir-de-teste-de-dna.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2016/02/brasileiros-conhecem-ancestrais-africanos-partir-de-teste-de-dna.html
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3.4 O CONCEITO DE RAÇA E O FENÓTIPO COMO CRITÉRIO DE           

CLASSIFICAÇÃO RACIAL 

 

Buscando compreender melhor essa discussão dos genótipos e fenótipos,         

bem como o uso da categoria raça, tomo como exemplo a história da antropologia              

física e sua relação com esse conceito. Este conceito pode ser entendido de             

diferentes maneiras a depender do período em que é utilizado como também do             

grupo que o evoca. Ricardo Ventura Santos (1996) mostra de que forma este             

conceito foi sendo revisto dentro da disciplina de Antropologia Física (ou biológica)            

ao longo do século XX, uma história que evidencia pistas para compreender de que              

forma os antropólogos que se envolveram com o debate sobre as cotas raciais             

encaram também este conceito.  

Nas primeiras décadas do século passado a disciplina realizava um trabalho           

que tinha como horizonte a produção de dados que respondiam a um padrão e uma               

fixidez dos diferentes grupos étnico-raciais humanas, com estudos morfo-anatômicos         

descritivos. Raça, portanto, era compreendida (ou lida) a partir das características           

externas dos indivíduos, a chamada morfologia (Santos, 1996) - o que a banca             

chamaria hoje de fenótipos. Vale a pena reproduzir o conceito de raça trazido por              

dois antropólogos físicos norte-americanos na década de 1930:  

 
'Raça' é uma divisão física da humanidade, cujos membros se distinguem           
por possuírem uma combinação similar de características anatômicas        
devido a uma hereditariedade comum […] Não existe um critério físico único            
para distinguir as raças; as mesmas são delimitadas pela associação nos           
grupos humanos de múltiplas variações no formato e estrutura do corpo, tal            
como a quantidade de pigmento no cabelo, na pele e nos olhos; tipo de              
cabelo; formato do nariz; variação em estatura; relação entre comprimento e           
largura da cabeça, etc. (Apud. Santos, 1995, p. 128, grifos meus). 

 

Por conta do avanço da perspectiva do neodarwinismo, da descoberta dos           

grupos sanguíneos, da transmissão de características hereditárias pelo modelo         

mendeliano, bem como pelo questionamento da fixidez das características raciais -           

questionamento este realizado inclusive pelo antropólogo Franz Boas na década de           

1940, que comprovou que determinadas características externas (biológicas)        

utilizadas como marcadores raciais sofriam mudanças a partir do ambiente externo -            
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tais marcadores deixaram de tomar como base a morfologia e se espalharam para o              

sangue e para as moléculas (Santos, 1996). Tal postura colocava os antropólogos            

físicos em uma posição mais confortável em termos metodológicos, tendo em vista            

que sempre buscaram um maior controle, objetividade e fixidez em seus dados,            

critérios que haviam sido abalados pela perspectiva boasiana.  

As leis de herança, a possibilidade de manipulação matemática dos novos           

parâmetros bioquímicos descobertos a partir do século XX e a não alteração das             

características sanguíneas pelo ambiente externo garantiram tal controle. "Foi algo          

como uma migração metodológica da superfície do corpo […] em direção à            

estruturas cada vez menores e não mais acessíveis macroscopicamente" (Ibid., p.           

128).  30

Esta mudança acabou por alterar o entendimento sobre o conceito de raça,            

que se aproximava cada vez mais do conceito de população. A antropologia física já              

não poderia resumir-se em estudos morfo-anatômicos descritivos, sobretudo quando         

se analisa a seguinte definição do conceito de raça de 1960, trazida também por              

Santos a fim de se comparar com a das primeiras décadas do século XX: "… a                

perspectiva contemporânea para raça deriva da genética de populações, na qual           

raça é vista como uma população em isolamento reprodutivo, nem mais, menos"            

(Apud., Santos, 1996, p. 128, grifos meus). Nota-se a completa ausência de            

referência aos fenótipos nesta definição, o que, contudo, não significa um real            

esquecimento de seu significado, conforme veremos mais adiante. Nas palavras do           

autor, "a "molecularização" não se fez acompanhar de uma "desracialização"          

conceitual" (Ibid., p.128). 

Compreender esta mudança conceitual exige um olhar para o contexto          

internacional do pós-guerra. Com a preocupação da UNESCO em discutir o           

significado e as implicações do conceito de raça após a segunda guerra,            

pesquisadores de todo o mundo foram convidados a debatê-lo a fim de se produzir              

um documento contendo seu significado. Santos (1996) traz informações         

interessantes sobre o embate que se deu basicamente entre dois grupos no            

momento de redigir o documento: de um lado os sociólogos e antropólogos sociais,             

30 Tal migração lembra Foucault e as novas bases de atuação do poder, com sua importante aliança                 
com a biologia a partir do final do século XIX. 
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que escreveram a primeira versão, e de outro os geneticistas e antropólogos físicos,             

responsáveis pela segunda versão, que só surgiu por conta da insatisfação destes            

com o primeiro documento.  

O primeiro grupo buscou dar mais relevância ao aspecto social do conceito,            

defendendo que os diferentes grupos humanos possuíam capacidades mentais e          

comportamentais iguais, mesmo diferenciando-se fisicamente - sendo que essas         

características físicas poderiam também variar ao longo do tempo. O grupo dos            

geneticistas defendeu o conceito de raça como biologicamente válido somente à luz            

da genética, anulando seu aspecto social, além de não terem sido conclusivos e             

enfáticos quanto à igualdade de capacidade mentais e comportamentais dos          

diferentes grupos humanos (Santos, 1996, p. 132). Nas palavras de Dona Haraway,            

evocadas por Santos (1996, p. 132), o ser humano da Segunda Declaração é "ainda              

que universal, biologicamente menos equipado para igualdade e direito à plena           

cidadania", isso a despeito de sua definição ser feita à luz do neodarwinismo e não a                

partir de modelos tipológicos e racializados fenotipicamente.  

Este embate já traz pistas para percebermos que nem sempre que se nega as              

diferenças biológicas e fenotípicas dos diferentes grupos raciais, ou quando se evita            

a utilização do conceito de raça preferindo-se o conceito de população, o resultado             

será o da maior garantia de direitos e igualdades - ou ao menos a não perpetuação                

de preconceitos e violências de cunho racial.  

O ponto que gostaria de destacar trazendo essa discussão diz respeito à            

aparente recusa ou incômodo de se admitir a existência de diferenças fenotípicas            

entre os grupos raciais, apelando-se para uma universalidade do ser humano e pela             

defesa do emprego do conceito de raça apenas para enfatizar diferenças genéticas            

ou para dar destaque à raça humana - atitude que vimos acontecer ao longo do               

debate sobre as cotas raciais na Horizontes Antropológicos e nos relatos sobre o Dia              

da Consciência Negra nas escolas, uma postura defendida por diferentes          

comentaristas inclusive por antropólogos. Maggie é uma delas:  

 
Tentamos, no Brasil, ao longo do século XX, construir uma sociedade na            
qual os indivíduos podiam transitar entre marcas ou até mesmo não se            
pensar a partir delas. O que essas políticas [de cotas raciais] estão            
propondo é o fim dessa possibilidade e o início de uma marcação muito             
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rígida de indivíduos, que não poderão mais dizer que, tão somente,           
pertencem à raça humana. (MAGGIE, 2005, p. 290, grifos da autora).  

 

Pautando-se nos conhecimentos da ciência genética, a autora finaliza: "Não          

há "raças" humanas, mas raça humana" (Ibid., p. 290, grifos da autora) . As bancas               

de verificação, em sua visão, estariam portando instaurando um "ideário racial" que            

colocava em cheque esta universalidade na medida em que demarcavam          

racialmente os candidatos a partir de seus fenótipos.  

Voltando à questão do conceito de raça na antropologia física percebe-se que            

é muito difícil na prática ignorar as diferenças fenotípicas entre os grupos a despeito              

de todo o esforço realizado sobretudo pelos geneticistas, em transitar analiticamente           

da categoria de raça para a de população - como transitou-se da categoria de raça               

para cultura em outros campos da antropologia. No caso dos Estados Unidos,            

segundo Santos (1996, p. 132), apesar das inúmeras críticas ao conceito de raça             

realizadas por geneticistas e antropólogos físicos, "alguns autores argumentam que          

o conceito em sua vertente tipológica ainda se faz bastante presente na antropologia             

física norte-americana", prevalecendo nas áreas mais ligadas à anatomia e          

morfologia que às da genética das populações. Mas e no Brasil, como se deu este               

movimento?  

Santos separa a antropologia física brasileira em duas vertentes, a partir dos            

anos 50 a 80, que tratam o conceito de raça de formas distintas além de produzirem                

conhecimento em diferentes instituições e com metodologias distintas. A primeira          

linha é a antropológica, cujos esforços se concentraram na análise osteométrica de            

coleções esqueletais realizada no Museu Nacional, Rio de Janeiro. Tratava-se de           

uma análise tipológica, com a medição de ossos e crânios, que remontava aos             

primeiros trabalhos de antropólogos físicos ainda no século XIX, como o próprio            

João Batista de Lacerda já mencionado aqui, porém com uma diferença muito            

importante: as análises não buscavam relacionar as características anatômicas e          

morfológicas com variáveis comportamentais ou intelectuais. (Santos, 1996, p. 134).          

O locus da classificação racial nestes trabalhos - ou, melhor dizendo, a característica             

escolhida para a marcação racial da diferença - eram portanto as características            

anatômicas, sendo o objetivo de um dos trabalhos, publicado em 1963, o de             
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averiguar, pela análise de crânios, se os índios "Botocudos" eram morfologicamente           

semelhantes ou distintos de outros dois indivíduos do acervo do Museu, formulando            

hipóteses "sobre a posição dos Botocudos no panorama racial indígena brasileiro"           

(Apud. Santos, 1996, p. 134).  

Já a segunda linha de trabalho concentrou-se na genética das populações e            

despontou em departamentos de biologia e genética de algumas universidades,          

marcados por uma independência das tradições da antropologia física no Brasil até            

aquele momento. Sua perspectiva era neodarwiniana, não tipológica, focando em          

genes e grupos de população. Santos apresenta a definição do conceito de raça de              

um importante trabalho sobre os estudos das genéticas de populações do Brasil, de             

1967, de autoria de Francisco M. Salzano e Newton - sendo o primeiro um dos               

comentaristas da Horizontes Antropológicos -, qual seja:  

 
…conjunto de indivíduos ocupando uma determinada área geográfica,        
cruzando-se entre si e geneticamente distintos de outros conjuntos da          
mesma espécie […] raça é: 1) uma população, 2) predominantemente          
endogâmica, e 3) caracterizada por uma comunidade de gens diversa da           
que caracteriza outras populações. (Apud. Santos, 1996, p. 135)  31

 

O ponto chave que me levou a discorrer sobre essa trajetória e as diferentes              

maneiras de encarar o conceito de raça é que a despeito das definições dos              

geneticistas possuírem um caráter neodarwiniano, dissociarem-se portanto de        

tipologias morfológicas, anatômicas e fenotípicas, e tomarem raça apenas como um           

conceito que se aplica a um grupo de indivíduos, e nunca isoladamente, é que              

conforme observou Santos(1996), existem ainda certos resquícios de perspectivas         

tipológicas racializadas em alguns de seus trabalhos - principalmente aqueles cujo           

objetivo é analisar o "grau de mistura" racial entre a população de um determinado              

local (cidade, estado, etc.). Isso porque para tais estudos exigem do pesquisador            

que se classifique racialmente os participantes da pesquisa, isto é, uma           

heteroclassificação subjetiva que toma os fenótipos como base, bem aos moldes da            

banca de verificação racial da UnB e de outras universidades, tão criticada pelos             

geneticistas convidados pela Horizontes e também criticada pelo próprio Santos.  

31 É interessante se perguntar como é possível pensar o elemento histórico da miscigenação quando               
se tem a endogamia como parte da definição do conceito de raça. 
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Muitos argumentaram contrário às cotas que a população brasileira continha          

um alto grau de mistura genética entre africanos, indígenas e europeus, logo como             

definir quem era negro e quem era branco? Ao criticarem os critérios adotados pela              

banca - a análise fenotípica - comparam-na com as práticas de regimes nazistas e              

do Apartheid, mas conforme revela Santos neste artigo de 1996, nos próprios            

estudos dos geneticistas a classificação racial do grupo que analisaram os genes se             

dava a partir dos fenótipos, ignorando a autoclassificação dos participantes. Vale a            

pena reproduzir o trecho do trabalho de Krieger - referência nos trabalhos de             

"mistura racial”, segundo Santos - que revela a metodologia no que concerne ao             

tratamento sobre raça e classificação racial:  

 
Durante o exame médico, cada indivíduo participante do estudo foi          
racialmente classificado com base na pigmentação do abdomem, cor e tipo           
de cabelo, conformação do nariz e dos lábios […]. O médico que procedeu o              
exame é nativo da Bahia e seu julgamento, ainda que necessariamente           
subjetivo, baseou-se numa experiência pessoal adquirida ao longo de toda a           
vida. Atribuíram-se códigos as diversa classes [i.e, branco, amarelo-claro,         
amarelo-escuro, mulato-claro, mulato-médio, mulato escuro, preto]. desde 0        
(mais caucasóide) até 8 (mais negróide)… (Apud. Santos, 1996, p. 136). 

 

Os resultados dessas pesquisas normalmente revelam que as pessoas da          

região escolhida classificadas como brancas pelo pesquisador possuem também         

genes de origem africana, que pessoas classificadas como negras possuem genes           

de origem europeia, etc. O próprio Salzano, ao caracterizar as cotas como            

inconstitucionais durante debate na Horizontes, remonta às pesquisas de outros dois           

geneticistas também convidados pela revista: 

 
Que nível de ancestralidade africana, européia ou ameríndia deve ser          
considerado como "significante" [para concorrer à vaga de cotista]? Pena e           
Bortolini (2004) assinalaram que 86% da população brasileira possui mais          
de 10% de ancestralidade africana; portanto, potencialmente, essa fração         
poderia solicitar o benefício das cotas. (Salzano, 2005, p. 226).  

 

Contudo vale a pena se perguntar: por que é errado que pesquisadores e             

membros do movimento negro realizem uma heteroclassificação durante a banca de           

verificação, a fim de garantir que apenas candidatos negros ocupem as vagas que             

lhes são de direito, mas não é errado os pesquisadores da genética            
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heteroclassificarem os indivíduos de suas pesquisas a partir de seus fenótipos a fim             

de descobrir o grau de mistura racial daquele grupo? Em ambos os casos leva-se              

em conta os fenótipos, realiza-se uma heteroclassificação e classifica-se racialmente          

um único indivíduo (e não um grupo de indivíduos, conforme pregava o conceito de              

raça dos geneticistas), mas apenas um deles é associado à práticas nazistas e de              

segregação - justamente o que tem como objetivo garantir o acesso às            

universidades aos grupos étnico-raciais que sofreram um processo de         

marginalização e exclusão história e institucional desses espaços.  

Santos conclui que a raça persiste nas análises de geneticistas a despeito do             

alinhamento com o neodarwinismo. Assim como, segundo o autor, não houve uma            

passagem abrupta do conceito de raça para cultura a partir da obra de Gilberto              

Freyre, o mesmo não ocorreu com a passagem de raça, em sua versão tipológica,              

para população na antropologia física - ou raça para raça humana. Pelo contrário,             

pois segundo Santos,  

 
"raça" não foi descartada, mas adaptada ao evolucionismo que penetrou na           
disciplina a partir dos anos 40. Um dos resultados desse processo foi que,             
pelo menos em teoria, "raça" foi retirada do plano primário, tornando-se           
atrelada à "população", que passou a ser unidade privilegiada de análise           
(…) Mas o fato é que o processo de transição de "raça" a "população" ainda               
está por findar. (Santos, 1996, p. 137). 

 

Quando a defesa de que 86% da população brasileira poderia utilizar-se da            

política de cotas aparece, simplesmente por possuírem mais de 10% de           

ancestralidade africana em seus genes ou DNA, não é possível saber ao certo o que               

esses autores acreditam ser os objetivos das cotas raciais. Contudo, o combate ao             

racismo e à discriminação racial não são evocados em seus comentários. Mas como             

abordar tais questões quando se utiliza de categorias como "raça humana" ou            

"população"?  

Esses autores acabam por utilizar-se de seus olhares racializados, realizando          

uma heteroclassificação pautada numa subjetividade que toma como base os          

fenótipos dos diferentes grupos que pesquisam, mas o resultado dessas pesquisas           

acaba por apontar para uma grande mistura que, em último caso, chega até a ser               

utilizada como impeditiva de chegada a políticas públicas de recorte racial.  
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Para finalizar, vale pontuar que a relação entre as pesquisas genéticas e a             

ideia de raça já foram problematizadas por outros antropólogos, como por Macagno,            

que mostra como a tentativa de eliminar o uso do conceito de raça para celebração               

da mestiçagem - tentativa por parte de geneticistas como Pena - acabou fazendo             

exatamente o contrário: reforçando o que ele chama de "mito das três raças"             

(MACAGNO, 2014, p. 223). O autor apresenta também algumas perguntas          

importantes que, para mim, demonstram um certo caráter "confuso" no debate sobre            

as cotas e a nação os conhecimentos da ciências genética se fazem presentes,             

como por exemplo "o que uma dada frequência genética ou um marcador genético             

tem a ver com a ideia de povo brasileiro? O que um "fato" biológico tem a ver com                  

um "artefato" cultural ou simbólico?" (ibid.). São perguntas importantes para situar o            

debate onde ele nos traz mais informações importantes: o terreno das           

representações, dos símbolos e dos significados sociais emanados de aspectos          

concretos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando os argumentos pró e contra as cotas e levando em consideração o             

contexto de luta dos movimentos negros por mais direitos e pelo fim da desigualdade              

racial, tanto nos EUA quando no Brasil, é notória a aproximação dos antropólogos             

favoráveis às cotas com esses movimentos organizados, levando em conta          

sobretudo sua estratégia argumentativa. Sempre utilizando-se de dados concretos         

que revelam as disparidades econômicas e sociais entre os grupos raciais, Carvalho            

e Segato preocupam-se em não submeter a questão racial à questão econômica,            

destacando portanto a especificidade da discriminação racial que acontece no          

cotidiano brasileiro. As cotas, para eles, representam um mecanismo de combate ao            

racismo e que pode diminuir portanto a desigualdade racial. Entre os antropólogos            

contrário às cotas vemos uma preocupação de âmbito mais especulativo do que            

concreto no que se refere aos possíveis aumentos de rivalidade entre brancos e             

negros dada a alteração do Estado na estratégia de se combater o racismo.  

Nota-se uma interpretação distinta do significado de racismo entre esses dois           

grupos: para os favoráveis o racismo é percebido de diversas formas, como no baixo              

número de estudantes e professores negros nas universidades, nos postos de           

trabalho de alto prestígio, em cargos do Judiciário, etc.; nos atos cotidianos de             

discriminação racial; na ausência do debate racial dentro da própria academia; nos            

poucos grupos e núcleos de pesquisa voltados à discussão teórica das relações            

raciais - situação que poderia ser invertida caso mais professores negros ocupassem            

cargos docentes nas universidades; na própria história de escravidão e da criação            

das universidades; no mal estar e dificuldade que existe entre os brasileiros ao             

abordar assuntos da temática racial e na associação dos fenótipos negros a            

aspectos negativos.  

Ao passo que, para os contrário, o racismo significa o próprio uso da             

categoria raça em políticas públicas; a mera escolha dos fenótipos como critério de             

chegada a essas políticas; e também, é claro, os atos de discriminação cotidianos.             

Contudo, deve-se frisar, este último ponto quase nunca está em destaque na            

argumentação dos antropólogos contrários às cotas, pois sua principal preocupação          

se deve às possíveis consequências perversas para o país e a população com a              
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exigência de se autoclassificar enquanto negro para concorrer a uma vaga pelas            

cotas ou a outras políticas de recorte racial. Importante destacar também que para             

eles as políticas universalistas, de cunho econômico, já dariam conta de resolver as             

questões e problemas raciais, portanto é como se o racismo estivesse submetido à             

desigualdade de classe.  

Pode-se concluir também que a análise deste debate sobre as cotas raciais            

nos mostra que não é porque são todos antropólogos e pesquisadores das temáticas             

raciais que partilham de opiniões semelhantes, conforme eu mesmo pensava          

quando entrei na universidade, como se a disciplina oferecesse uma fórmula pronta            

para a diminuição das múltiplas desigualdades ou um repertório teórico de consenso            

capaz de tal façanha. Talvez porque a discussão sobre cotas seja, antes de qualquer              

coisa, uma discussão política, fortemente vinculada ao movimento negro e à luta por             

direitos para a população negra. Obviamente as escolhas teóricas que fazemos           

respondem a determinadas questões e a outras não, estando também vinculadas a            

aspectos sociais, morais e políticos, talvez até mesmo subordinada a estes. 

Pensemos por exemplo em Oracy Nogueira, autor citado por ambos os lados            

para confirmar seus argumentos. Os contrários o citam afirmando que o Brasil,            

diferente dos EUA, possui um sistema de classificação racial não rígido como o             

daquele país, muito mais maleável, ambíguo e de múltiplas "identidades" raciais, em            

que os indivíduos não eram marcados pela raça (MAGGIE, 2005, p. 288; MAIO e              

SANTOS, 2005, p. 196). Os favoráveis, justificando a escolha dos fenótipos como            

base para classificação racial na política de cotas, mostram a partir da análise de              

Nogueira como no Brasil o preconceito racial se dá pela marca, isto é, justamente              

pelos traços físicos e da cor da pele, e não pela origem ou pela regra de uma única                  

gota de sangue, como acontece nos Estados Unidos, em que a ascendência tem             

grande importância na classificação das pessoas como brancas ou negras. Como           

um mesmo autor pode ser interpretado de maneiras tão distintas e utilizado para             

defender posições distintas sobre uma política pública? Seu uso e interpretação não            

estariam subordinados, portanto, à questões políticas ou de interesses outros?  

Esta mesma pergunta surge ao analisar o capítulo 3 e perceber que os             

geneticistas em suas pesquisas de mapeamento genético classificam racialmente os          

participantes de suas pesquisas a partir de seus fenótipos, mas criticam indignados            
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e eufóricos tal prática durante a banca de verificação racial, que existe para evitar              

fraudes e garantir direitos à população negra. O próprio Santos, autor do artigo             

acerca da trajetória do conceito de raça na antropologia física - escrito alguns anos              

antes de se iniciar os debates sobre as cotas no Brasil -, mesmo constatando a               

permanência dessa categoria na produção de conhecimentos da área, ancorou-se          

nos argumentos dos geneticistas para defender a inexistência de raças e colocar em             

xeque, de certa forma, o trabalho da banca. Isso revela também que é difícil escapar               

de classificações baseadas nos fenótipos, mesmo alguns pesquisadores        

considerando tal prática "objetivista", pois, afinal, acabam por praticá-la, seja na           

pesquisa genética ou seja para afirmar que a pobreza atinge a brancos e a negros -                

ou seja, iguais nós realmente não somos.  

Um outro ponto que merece ser abordado diz respeito à aproximação dos            

dois grupos com os movimentos negros: Carvalho e Segato a todo o momento             

colocam-se próximos a esses grupos e suas pautas, trazem o protagonismo destes            

no que se refere à implementação das cotas na UnB bem como das demandas              

anteriores às ações afirmativas. No próprio prefácio do livro de Carvalho aqui            

analisado o autor diz ter aprendido muito com todos os militantes e ativistas que              

lutaram pelas cotas raciais durante todo o seu processo de implementação           

(CARVALHO, 2005, p. 15). Ao passo que esta aproximação é muito mais tímida,             

quando não ausente, entre os contrários. Mais do que isso, Maio e Santos chegam a               

classificar a presença de ministros do governo federal, incluindo a então ministra            

chefe da Secretaria Especial para Políticas de Promoção da Igualdade Racial           

(Seppir), Matilde Ribeiro, e a então representante do Conselho Nacional de           

Educação e notória militante do movimento negro Petronilha Silva, durante sessão           

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da UnB em que a proposta de               

cotas raciais fora aprovada na instituição, em junho de 2003, como inusitada.            

Quando se leva em conta que as cotas raciais eram uma demanda de muitos anos               

do movimento negro, não me parece nada inusitada a presença destas pessoas,            

como o próprio Carvalho pontuou em seu comentário na Horizontes, tendo em vista             

o pioneirismo da UnB frente às cotas. Além disso, Maggie e Fry reconhecem que              

seus posicionamentos acerca das cotas podem "atrair a ira dos militantes negros"            

(FRY, 2005, p. 317). 
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Assim, os antropólogos contrários às cotas atêm-se muito mais à "imagem           

representacional" que o Brasil passa através de sua história legislativa, que nunca            

incorporou direitos ou prejuízos pautados em raças, e também através da mistura de             

símbolos dos grupos estigmatizados e sua incorporação durante o processo de           

formação da identidade nacional, considerando tais fatores de extrema importância e           

como o critério mais importante para definir se um país é, ou não, racista. Muito mais                

importante do que os diversos e inúmeros casos de discriminação racial que            

acontecem todos os dias no país - que são exaustivamente denunciados por negras             

e negros, além de seus movimentos organizados e também por uma literatura            

acadêmica, e que ao mesmo tempo não deixam de ser reconhecidos,           

paradoxalmente, pelos antropólogos contrários. Por isso lê-se por parte dos          

contrários uma frase que pode parecer contraditória, mas que após a explanação            

acerca dos diferentes significados do conceito de racismo e do uso do conceito de              

raça para eles, espero que se torne mais compreensiva: "existe preconceito racial e             

racismo no Brasil, mas o Brasil não é um país racista" (MAGGIE, 2008, p. 37).  

Os favoráveis possuem uma interpretação distinta, atribuindo a permanência         

da discriminação racial e dos casos de racismo justamente a essa ausência por             

parte do Estado de criar mecanismos, também legislativos, que assegurem direitos à            

população discriminada, sendo a base desta discriminação as referência         

depreciativas pautadas nos fenótipos.  

O Brasil é ou não é um país racista? Devido aos inúmeros casos cotidianos,              

apurados e não apurados pelas devidas autoridades, denunciados e divulgados          

pelos movimentos negros, poderíamos facilmente dizer que sim, é um país racista.            

Isso pensando na população brasileira como um todo e na dinâmica das relações             

raciais como representantes desse Brasil. Em termos da legislação brasileira,          

comparado com as leis segregacionistas dos EUA e África do Sul, é possível até              

dizer que não fomos um país racista, ao menos após a proclamação da República e               

o fim da escravidão.  

Contudo, quando se passa a denunciar que a ausência de mecanismos para            

alteração do quadro de desigualdade racial contribui para a perpetuação desse           

quadro, e que portanto o Estado deve agir em prol de um grupo em específico, a                

partir de leis que façam um recorte racial, vemos que o próprio "esquecimento" deste              
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grupo na legislação acabou por perpetuar o racismo e mostrou um Estado que deu              

as costas para a maioria da população brasileira. Além disso a política de imigração              

das primeiras décadas do século XX revela uma forte orientação embranquecedora,           

portanto racializada, por parte dos agentes estatais, que ancoraram-se em teorias e            

modos de pensar propagadas por diversos pesquisadores, que não constavam na           

legislação brasileira.  

Assim, o que os contrários chamam de uma postura "a-racial" e "a-racialista"            

desde o regime republicano, os movimentos negros e os antropólogos favoráveis           

chamam de descaso e indiferença do Estado frente ao racismo e à desigualdade             

racial.  

Interessante pontuar breves palavras sobre o chamado multiculturalismo, que         

é uma outra forma de ler a introdução das ações afirmativas no Brasil e um assunto                

que conviria a ser melhor discutido aqui mas que infelizmente não foi possível             

fazê-lo de forma digna. Seu debate tem início no Brasil no durante o Seminário sobre               

Multiculturalismo e Políticas de Ação Afirmativa, em 1996 (MACAGNO, 2014, p. 39) -             

fazendo parte do contexto de surgimento das AF já trazido nessa monografia -, e é               

importante frisar que seus protagonistas não estão confinados aos muros          

universitários, mas "provêm dos mais diversos segmentos da esfera pública:          

intelectuais, movimentos sociais, porta-vozes da nação, militantes". (ibid).  

Espero que a leitura da brevíssima apresentação dos panoramas anteriores          

ao surgimento das cotas raciais contidas nos primeiros itens do capítulo 2 tenha             

reforçado essa característica observada por Macagno, sobretudo o protagonismo do          

movimento negro. Uma vez cientes de que percorremos, portanto, caminhos          

políticos, a surpresa ou estranheza com que alguns autores encararam a presença            

ou o envolvimento de militantes do movimento negro ou ministros do governo com a              

implementação das cotas nas universidades parece ser um tanto infundada. Tais           

reações parecem revelar que a presença de militantes e o foco na universidade             

como meio de ascensão social do negro pegaram alguns cientistas - e antropólogos             

-, professores dessas universidades, de surpresa, já que tentaram, de muitas           

maneiras, mostrar como as cotas eram incompatíveis com a realidade brasileira.  
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O debate multicultural surge da tensão entre a ideia de uma nação híbrida e              

mestiça - como pensada pelos contrários às cotas - e de uma nação composta de               

inúmeros grupos étnicos diferentes entre si (Macagno, 2014, p. 215). Tomando a            

democracia racial enquanto mito, nos termos propostos por Macagno (2014, p. 209),            

é possível defender a interpretação de que as cotas tem como "medida" (ou melhor              

seria dizer consequência) a integração do negro à nação e portanto reforçam a             

lógica da fábula das três raças e o consequente mito, agora renovado por uma              

linguagem multiculturalista - ou triculturalista, conforme o autor (Macagno, 2014, p.           

227).  

Contudo, esse modelo de nação como híbrida e mestiça parece apontar para            

um brasileiro universal, padrão, "ser humano", misturado - para não dizer "sem cor",             

melhor seria dizer "da mesma cor". Nesse modelo parece não haver espaço para             

pensar diferenças, nem, e principalmente, para pensar, falar e identificar o racismo.            

Parece-me que o mais importante de toda a discussão acerca das cotas raciais e da               

argumentação favorável reside justamente, antes de qualquer tipo de representação          

da nação brasileira, em pensar formas de combater o racismo e a desigualdade             

racial. Ao se refletir sobre a maneira como ocorre o preconceito e a discriminação              

racial, nas relações mais cotidianas dos brasileiros, percebe-se que continua forte           

entre nós a ideia de um maior prestígio ou valor da cor branca frente à negra. Onde                 

se encontra o sujeito universal, o "ser humano", o brasileiro mestiço, o Homo             

sapiens nessas situações de discriminação?  

Pensar a nação, portanto, a partir de diferentes grupos étnico-raciais          

mostra-se uma estratégia importante para revelar e denunciar o racismo, sobretudo           

quando o próprio estado, sob pressão e muita luta dos movimentos sociais e negros,              

acaba por criar mecanismos para diminuição da desigualdade.  

No Brasil o racismo e a discriminação racial acontecem também em níveis de             

"piadas" e "brincadeiras" que tomam como base muitas vezes o cabelo, o nariz, a              

cor da pele e os lábios negros. Ou seja, apesar de o brasileiro possuir uma certa                

recusa em utilizar de terminologias diretamente associadas à raça como "negros" ou            

"brancos", preferindo os termos "moreno", ninguém “deixa de ver” a raça uns dos             

outros, a partir dos fenótipos e das diferenças físicas. Desde as primeiras            

experiências de cotas raciais, o Estado brasileiro passou a tomar os fenótipos            
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negros não mais como a base para discriminar, mas sim como um critério de              

chegada a direitos. Então, se todos atribuímos um determinado significado a partir            

dos signos negros, um caminho de luta parece ser o de eliminar associações             

depreciativas a esses signos, um caminho que vem sendo trilhado pelos movimentos            

negros ao longo desses últimos anos, a partir da luta pela valorização da história,              

cultura, religião e traços negros.  

Sobre este último ponto, talvez seja possível afirmar que o que Maggie chama             

de processo de reclassificação racial seja o processo que o Movimento Negro            

chama de assumir a identidade negra, aceitar e valorizar seus traços, sua cor e              

reinterpretar sua história e a de seus ancestrais, no intuito de construir um novo              

repertório de referências, agora positivas, capazes de tornar alguém orgulhoso de           

ser negro e de se dizer negro, preto. Pois muitas dessas categorias "moreno",             

"pardo", "escurinho" são vistas por membros do movimento como subterfúgios para           

não assumir-se enquanto preto, já que esta categoria estaria envolvida por imagens            

negativas e depreciativas.  

Após mais de 15 anos das primeiras experiências de cotas raciais, o que se              

vê hoje são muito mais propostas que submetem o critério racial ao critério             

econômico e social, inclusive a própria Lei 12.711/2012, portanto o projeto           

universalista defendido pelos contrários tornou-se parcialmente vitorioso. O debate         

envolve discussões políticas, científicas, diferentes perspectivas teóricas e a disputa          

em descrever o Brasil como um país de harmonia das relações raciais ou de grande               

violência contra grupos não brancos. As cotas já são realidade em muitas            

universidades e outras continuam a implementá-las, incluindo agora cursos de          

pós-graduação. Neste ponto o movimento negro e os antropólogos favoráveis foram           

vitoriosos. Passados todos esses anos de políticas afirmativas pautadas na raça,           

não se viu ainda, conforme temiam os antropólogos contrários, nenhum aumento de            

tensão ou conflito racial, o que se vê é mais negras e negros pesquisando e se                

formando em universidades públicas, muitas vezes, inclusive, sendo os primeiros de           

suas famílias a fazê-lo.  

Ainda impera em muitas escolas públicas certa desinformação acerca da          

política de cotas, apesar de ser lá onde concentra-se seu principal público. Isso             

revela a necessidade de abordar cada vez mais esse assunto para que todas as              
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vagas nas universidades sejam devidamente preenchidas pelos cotistas, raciais e          

sociais. Portanto, se antes o foco estava direcionado aos professores universitários           

que votariam ou não pela criação de uma reserva de vagas de recorte étnico-racial,              

hoje parece estar muito mais nos professores do ensino médio, na equipe            

pedagógica e diretores das escolas públicas, que devem ter como objetivo a            

divulgação e explicação acerca do funcionamento das cotas, incentivando, sempre,          

seus alunos a se inscreverem através delas. Por último, por mobilizar temas da             

antropologia esse exercício de divulgação pode ser feito também pelos professores           

de sociologia nas aulas em que se discute as relações raciais, a formação da nação,               

a política de imigração, o movimento negro enquanto novo movimento social, todos            

esses temas contidos nas diretrizes e parâmetros curriculares da disciplina para o            

Ensino Médio.  
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