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Deus me faça brasileiro
criador e criatura

um documento da raça
pela graça da mistura

(fragmento de estrofe da canção “Meninas do Brasil”, música de Moraes
Moreira e letra de Fausto Melo)

INTRODUÇÃO

Este  texto  tem  como  objetivo  principal  refletir  sobre  o  sistema  de  cotas

vigorando atualmente  no  Brasil.  A questão  apresenta-se ampla  e  bastante  polêmica.

Dessa forma, optou-se por encaminhar um texto que apresenta ideia contra a temática e,

a partir  dele, pensar sobre essa mudança cultural,  apontando conceitos bakhtinianos,

enriquecidos  com contrapalavras  de  Stuart  Hall  -  intelectual  jamaicano  radicado  na

Inglaterra, voltado para os Estudos Culturais- e as de Boaventura de Souza Santos -

pensador e pesquisador português na área de Ciências Sociais.

Penso  que  refletir  sobre  as  cotas  acrescentando  diferentes  vozes  significa

apresentar um movimento dialógico de sujeitos comprometidos com os acontecimentos

em sociedade.  Para  Bakhtin  (2003,  p.332),  “a  compreensão responsiva  de  conjunto

discursivo é  sempre de índole dialógica”.  Como pesquisadora,  procuro uma palavra

responsiva para esses discursos.  Como professora de longa caminhada na profissão,

habituada a lidar com alunos em diversas escolas públicas e privadas, encontro-me pela

primeira vez convivendo em sala de aula com duas turmas iniciantes no IFES2 que,

também pela primeira vez, adotou o sistema de cotas para o ingresso de alunos.

1Instituto Federal do Espírito Santo (IFES)

2 Professora na disciplina de Inglês nas turmas de Técnico Integrado em Administração I e Técnico 
Integrado em Ferrovias I.



A LEI DE COTAS

A lei de número 3.708 de 9 de novembro de 2001 instituiu cotas de até 40% para

as populações negras e pardas no acesso à Universidade. A Universidade do Estado do

Rio de Janeiro (UERJ) foi a pioneira a adotar o sistema. Mais recentemente, a lei 12.711

de 29 de agosto de 2012 determinou a reserva de 50% das vagas em Universidades

Federais e Institutos Federais de  Ensino. A outra metade será de ampla concorrência.

Essa reserva de 50% de vagas deverá ser distribuída entre alunos de escola pública,

alunos  com renda familiar  bruta  de  um salário-mínimo e  meio  per  capita e  alunos

pretos,  pardos  e  índios  – em proporção à  soma da composição  dessa população na

unidade da federação em que a instituição oferece a vaga; essa proporção será calculada

a partir do último Censo do IBGE.

A Lei  12.711 também prevê  uma revisão,  no  prazo  de  10  anos  a  contar  da

publicação,  desse  programa  especial  para  o  acesso  de  estudantes  pretos,  pardos  e

indígenas,  assim  como  os  que  tenham  cursado  integralmente  o  Ensino  Médio  em

escolas públicas. 

A Lei  determina  que  as  instituições  contempladas  deverão  implementar,  no

mínimo, 25% da reserva de vagas previstas na Lei, a cada ano, e terão o prazo máximo

de 4 anos a partir da data de sua publicação para o cumprimento integral do disposto na

Lei.

Percebe-se, então, que a aprovação da Lei dá ao Brasil, em curto prazo, um novo

formato às turmas que preenchem as salas das Universidades e Institutos Federais. A

política  de  cotas  coloca  na  ordem  do  dia  questões  polêmicas  como  a  pressão  do

movimento negro por maiores oportunidades de ascensão social e o enfrentamento de

sociedade brasileira em relação à qualidade do ensino na escola pública.

AS DIFERENTES VOZES

Inevitável  haver diferentes pontos de vista.  Na verdade,  o debate começou a

partir da promulgação da primeira Lei, em 2001. A partir daí, expandiu-se o espaço de

discussão em jornais, revistas, livros, internet...

Para  Bakhtin  (1995),  “a  palavra  vai  à  palavra”.  O  autor  diz,  ao  analisar  o

“discurso de outrem”, que é possível perceber, nas diferentes manifestações da língua



escrita,  elementos  apreciativos  na  enunciação  de  outrem  que  são  socialmente

pertinentes  e  muitas  vezes  são  características  da  situação  de  transmissão.  E  como

apreender o discurso de outrem? A resposta de Bakhtin é simples e direta:

Toda a essência da apreensão apreciativa da enunciação de outrem, tudo o
que pode ser  ideologicamente significativo tem sua expressão no discurso
interior. Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo,
privado da palavra,  mas ao contrário,  um ser cheio de palavras interiores.
Toda a sua atividade mental, o que se pode chamar o ‘fundo perceptivo’, é
mediatizado para ele pelo discurso interior e é por aí que se opera a junção
com o discurso apreendido do exterior. (BAKHTIN, 1995, p. 147)

O texto escolhido para a discussão foi o da escritora Lya Luft – Cotas: o justo e

o injusto – publicado na revista Veja em 6/02/2008. A escritora declara-se abertamente

contra o sistema de cotas. Primeiramente, apresentarei um enunciado retirado do texto

de  Lya  Luft;  após  cada enunciado da  escritora  serão mostradas  reflexões  de Hall  e

Boaventura, utilizando a dinâmica proposta por Bakhtin (1995) ao discutir o discurso de

outrem, apontando a interação social do indivíduo na comunicação ideológica central.

Assim, penso que, ao realizar o ato de selecionar outros discursos para o debate, já

estarei delineando o meu ponto de vista sobre o tema. Acredito que a compreensão de

outros textos tem um significado bastante importante para uma tomada de posição, pois,

como  dito  também  em  apontamentos  de  Bakhtin  (2003,  p.378)  “o  sujeito  da

compreensão não pode excluir a possibilidade de mudança e até de renúncia aos seus

pontos de vista e posições já prontos. No ato da compreensão desenvolve-se uma luta

cujo resultado é a mudança mútua e o enriquecimento”.

A VOZ DE LYA LUFT E AS CONTRAPALAVRAS

Primeiro enunciado:

“[...] neste momento, neste nosso país, muito se fala em uma questão que
estimula tristemente a  diferença  racial  e  social:  as  cotas  de  ingresso para
estudantes  negros  e/ou  saídos  de  escolas  públicas.  O  tema  libera  muita
verborragia  populista  e  burra,  produz  frustração  e  hostilidade.  Instiga  o
preconceito racial e social. Todas as ‘bondades’ dirigidas aos integrantes de
alguma minoria, seja de gênero, raça ou condição social, realçam o fato de
que eles estão em desvantagem, precisam desse destaque especial  porque,
devido a algum fator que pode ser de raça, gênero, escolaridade ou outros,
não estão no patamar de autonomia e valorização. Que pena. [...]”



Contrapalavras:

Stuart  Hall  (2009,  p.317),  no  artigo  intitulado “Que negro  é  esse  na  cultura

negra?”  discute   a  especificidade  histórica  da  questão  da  cultura  negra.  Acredita,

apoiando Cornl West em seu ensaio “The New Cultural Politics of Difference” que “a

combinação do que é semelhante com o que é diferente define não só a especificidade

no momento, mas também a especificidade da questão e, portanto, as estratégias das

políticas culturais com as quais tentamos intervir na cultura popular, bem como a forma

e  o  estilo  da  teoria  e  crítica  cultural  que  precisam acompanhar  essa  combinação”.

Segundo  o  autor,  este  momento  possui  três  grandes  eixos,  os  dois  primeiros

relacionados  à  Europa  e  Estados  Unidos  e  o  terceiro,  que  nos  toca  de  perto:  “a

descolonização  do  Terceiro  Mundo,  marcado  culturalmente  pela  emergência  das

sensibilidades  descolonizadas.”  Hall  (2009,  p.318)  entende  essa  descolonização

incluindo “o impacto dos direitos civis e as lutas negras pela descolonização das mentes

dos povos da diáspora negra.”

Reflete-se, pela fala de Hall, que o sistema de cotas seria um caminho para a

descolonização, um resultado de políticas culturais da diferença, de lutas em torno da

diferença, da produção de novas identidades e do aparecimento de novos sujeitos no

cenário político e cultural.

Boaventura de Souza Santos, em artigo publicado na Folha de São Paulo em 21

de agosto de 2006, assume uma posição a favor das cotas. Reflete que o Brasil parece

estar mudando de um período pós-independência para um período pós-colonial e que o

sistema de poder  até  hoje em vigor  afirma a liberdade,  mas pratica a  opressão  e  a

desigualdade:

“[...] os ideais republicanos da democracia e da igualdade constituem uma
hipocrisia sistêmica. Só quem pertence à raça dominante tem o direito (e a
arrogância) de dizer que a raça não existe ou que a identidade étnica é uma
invenção. O máximo de consciência possível desta democracia hipócrita é
diluir a discriminação racial na discriminação social. Admite que os negros e
os indígenas são discriminados porque são pobres para não ter que admitir
que eles são pobres porque são negros e indígenas. Uma democracia de muito
baixa intensidade. [...] Daí a luta pelos projetos de Lei de Cotas e o Estatuto
da Igualdade Racial. O alto valor democrático desses projetos de lei reside na
ideia  de  que  o  reconhecimento  da  existência  do  racismo  só   é  legítimo
quando visa a eliminação do racismo. É o único antídoto eficaz contra os que
têm o poder de desconhecer ou negar o racismo para o continuarem a praticar
impunemente”. [...]



Segundo enunciado:

“Nas universidades inicia-se a batalha pelas cotas. Alunos que se saíram bem
no vestibular  –  só  quem já  teve  filhos  e  netos  nessa  situação  conhece  o
sacrifício, a disciplina, o estudo e os gastos implicados nisso – são rejeitados
em troca de quem se saiu menos bem mas é de origem africana ou vem de
escola pública. E os outros? Os pobres brancos, os remediados de origem
portuguesa,  italiana,  polonesa,  alemã,  ou  o  que  for,  cujos  pais  lutaram
duramente para lhes dar casa, saúde, educação?” [...]

Contrapalavras

Ao ler o enunciado de Lya Luft é possível perceber o uso de signos com índices

de valor de determinada classe social. Importante pensar que classes sociais diferentes

usam a mesma língua. Essa ideia é reforçada por Bakhtin (1995) e reafirmada por Stuart

Hall (2009, p.242) que, ao citar o autor russo em sua fala, diz que “aquilo que o grande

teórico marxista da linguagem [...] disse uma vez sobre signo – o elemento de todas as

práticas significativas - vale também para as formas culturais”, o que considero bastante

apropriado refletir nesse embate cultural imposto pelas cotas:

[...] “Assim, classes sociais diferentes servem-se de uma só e mesma língua.
Consequentemente, em todo signo ideológico encontram-se índices de valor
contraditórios. O signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes.
Essa  plurivalência  social  do  signo  ideológico  é  um  traço  da  maior
importância.  Na verdade, é este entrecruzamento dos índices de valor que
torna o signo vivo e móvel, capaz de evoluir. O signo, se subtraído às tensões
da  luta  social,  se  posto à margem das lutas  de  classes,  irá  infalivelmente
debilitar-se, degenerar-se-á em alegoria e tornar-se-á estudo dos filólogos [...]
A classe dominante tende a conferir ao signo ideológico um caráter intangível
e acima das diferenças de classe, a fim de abafar ou de ocultar a luta dos
índices sociais de valor que aí se trava, a fim de tornar o signo monovalente.
Na realidade, todo signo ideológico vivo tem, como Jano3, duas faces. Toda
crítica  viva  pode  tornar-se  elogio,  toda  vontade  viva  não  pode deixar  de
parecer  para  alguns  a  maior  das  mentiras.  Esta  dialética  do  signo não  se
revela  inteiramente  a  não  ser  nas  épocas  de  crise  social  e  de  comoção
revolucionária.” [...] (BAKHTIN, 1995, p.46, 47)

3Jano (em latim Janus) foi um deus romano que tinha duas faces, uma olhando para a frente e outra para 
trás.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_romana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Divindade


Terceiro enunciado:

[...]  “ A ideia das cotas reforça dois conceitos nefastos: o de que os negros
são menos capazes, e por isso precisam desse empurrão, e o de que a escola
pública é péssima e não tem salvação.” [...]

Contrapalavra

Mais  uma  vez,  Boaventura  Santos  reafirma  a  necessidade  e  importância  da

política de cotas, em abril de 2005.  Realizou conferência na UFMG e teve encontros

durante três dias com lideranças dos movimentos sociais em Belo Horizonte, MG, e

visitou  o  Núcleo  de  Mediação  e  Cidadania  do  Aglomerado  de  Santa  Lúcia.  Em

entrevista  ao  jornal  O  Tempo,  concedida  a  João  Pombo  Barile,  responde,  ao  ser

questionado sobre o tema “lei de cotas”... 

“Eu penso que ela é  fundamental  num país que nunca quis admitir que é
racista, mas possui uma sociedade racista. Se alguém em minhas discussões
quer botar em questão a necessidade das cotas, bastava que me acompanhasse
na favela de Santa Lúcia, onde estive hoje: à medida que a gente desce na
qualidade das habitações, escurece a pele. Portanto, é uma sociedade racista
que tem que se assumir como tal. Este país tem uma dívida social. Como se
resolve  isso?  Com distribuição  de  renda,  pura  e  simplesmente.  Por  isso,
justificam-se as cotas como um sistema emergencial.” [...]   

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como professora, coloco-me a favor das cotas. Penso que elas não vão resolver

nossos problemas na Educação. Contudo, após ouvir várias vozes, ficou muito claro o

assumir a dívida colonial existente em nossa sociedade.  Estes grandes problemas da

igualdade, da justiça, da diferença e do reconhecimento da diferença são assuntos que

precisam ser resolvidos.  Soluções  são necessárias e,  ainda que não pareça eficaz,  e

ainda que seja temporária, a Lei de Cotas abre um caminho.

Penso na música cantada por Alceu Valença com letra de Fausto Melo, com a

qual iniciei meu texto – “... um documento da raça, pela graça da mistura”.  O mulato é

reverenciado como legítimo produto brasileiro em sua forma física e, especialmente o

sexo feminino, é cantado em verso e prosa. Lindo na poética, mas, pensar em usar esse

eufemismo de  mestiçagem para  justificar  que  a  política  das  cotas  não  é  explicável



porque o país é miscigenado e, dessa forma, não se distingue quem é negro e quem é

branco, é pura resistência.

Além disso,  importante  pesquisar  e  analisar  os  resultados  de  vários  estudos

atuais sobre as desigualdades raciais existentes no Brasil. Para citar apenas um, segundo

uma das últimas sondagens realizadas pelo IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas

Aplicadas),  dos 53 milhões  de pobres existentes,  22 milhões são indigentes,  65% e

70%, respectivamente, desses pobres e indigentes são pessoas negras.

Apesar das diversas dificuldades que, com certeza, surgem e surgirão nas salas

de aulas geradas pela política de cotas, impossível não pensar no processo histórico que

produziu essas  desigualdades.  Muitos  levantam a bandeira  na defesa de uma escola

pública de qualidade. E enquanto isso não acontece?

Como professora, funcionária federal, penso também na importância, ao nível da

educação,  de  interações  não  mercantis.  A escola  pública  deve  ser  um  espaço  de

discussão, de luta pela cidadania. Como não lembrar Paulo Freire e pensar em novos

paradigmas?

Gosto muito de refletir com Bakhtin sobre a estabilidade da palavra. Mais uma

vez  termino  meu  texto  encaminhando  um  pensamento  sobre  a  permanência  das

argumentações:

Não existe nem a primeira nem a última palavra,  e não há limites para o
contexto dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao futuro sem
limites). Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos do diálogo dos séculos
passados, podem jamais ser estáveis (concluídos, acabados de uma vez por
todas):  eles  sempre  irão  mudar  (renovando-se)  no  processo  de
desenvolvimento  subsequente,  futuro  do  diálogo.  Em  qualquer
desenvolvimento do diálogo existem massas imensas e ilimitadas de sentidos
esquecidos, mas em determinados momentos do sucessivo desenvolvimento
do diálogo, em seu curso, tais sentidos serão relembrados e reviverão em
forma renovada (em novo contexto). Não existe nada absolutamente morto:
cada  sentido  terá  sua  festa  de  renovação.  Questão  do  grande  tempo.
(BAKHTIN, 2003, p. 410)
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