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em outm opor
runidade sobre 
u Projeto delci 
n• 650/99, do 

Senado Federal, que objetl- Julzo !«i<nn•m 8<u!MlP 

va reservar 20% das V11ga5 
nas univer&idadcs plibtlcas para os afro-descendentes 
t"A cota dos afro-desccndemes nas Uttlversidadesll, su
plemento Direito &justiça, 18/2/02). Afirmei que, con
quanto louvável a iniciativa de se buscar minimizar os 
perversos efeitos da discriminação racial sofrida pela 
população negra em nossa história, o sistema de cotas 
não resolverá o problema da sua participação ínfima 
nos cursos superiores no Brasil. Somente o acesso de 
todos a um ensino fundamental e médio de boa quali" 
dade poderá corrigir essa distorção social, que tem sua 
principal causa na desigualdade socioeconômica. 

O debate prosseguiu e o projeto foi recentemente 
aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do . 
Senado, ae onde seguirá para a Câmara dos Deputados. 
A polêmica faz-me lembrar o famoso caso Bakke, levado 
a julgamento na Suprema Corte dos Estados Unidos em 
1978 (Regents of the University ofCalifomia vs. Bakke). 

Em linhas gerais, ocorreu o seguinte: a Faculdade de 
Medicina da Universidade da Califórnia, em Davis, 
EUA, no início da década de 70, apresentava dois pro
gramas de admissão aos seus cursos: um regular e outro 
especial. O programa especial destinava uma porcenta
gem das vagas aos candidatos dos grupos minoritários, 
especialmente os pertencentes à população negra, que 
concorriam entre si, não sendo necessário atingir a 
pontuação mínima exigida para o ingresso na universi
dade. Diversamente, quem não completasse o mínimo 
de pontos no programa de admissão regular era suma
riamente eliminado. 

Allan Bakke era branco e fora por duas vezes elimina
do em concurso de admissão à Faculdade em Davis. 
Ajuizou ação na qual provou que a sua pontuação fora 
superior às obtidas pelos candidatos do programa espe
cial e argumentou que, se fosse negro, teria ingressado 
na faculdade. Afirmou ser inconstitucional o sistema de 
cotas, pois violava a "cláusula de igual proteção", da 
14•Emenda Constitucional, bem como a Declaração de 
Direitos Civis, que prevê, entre outras coisas, que nin
guém pode ser excluído de nenhum programa ou bene
fício governamental por causa de sua raça ou cor. 

O sistema de admissão especial em Davis, segundo 
ele, operava com uma cota racial pela qual se reserva
vam 16lugares, em uma classe de 100 alunos, para 
membros de grupos raciais específicos que competiam 

'-./ êntre si. Desse. modo, os candidatos brancos concor
riam inicialmente a 84 vagas, enquanto os candidatos 
especiais à totalidade dos lugar~s, o que feria o princí-
pio da igualdade. · 

Bakke queria, em síntese, que lhe fosse reconhecido o 
direito de ser igual aos que foram privilegiados em ra
zão de sua raça ou cor. A Suprema Corte, em julgamento 
polêmico e complexo, acabou por dar-lhe razão. A par
tir daí adotou-se o entendimento de que a fixação de 
quota rígida era inconstitucional, ao impor .trafame~to 
disáií:tiiruítório cóntra as pessoas não íntegi:antés do 
grupo beneficiado·oomoprogramade ação afirmativa. 

Em 1995, a mesma faculdade de Medicina, em 
Da vis, da qual se originou o caso Bakke, votou o fim 
das políticas em favor de grupos discriminados e/ ou 
minoritários nas instituições de ensino superior da 
Califórnia. No ano seguinte, foi realizado plebiscito 
em que restou aprovada por 54% da população a pro
posta pela qual "o Estado não discriminará nem dará 
tratamento preferencial a qualquer indivíduo ou gru
po com base em raça, sexo, cor, etnia ou origem nacio
nal, no que diz respeito a educação ou con
tratação públicas". 

À parte o caso norte-americano, um equí
voco que se tem cometido é o de considerar 

.. a ação afirmativa como sinônimo de política 
de cotas. Não é. A ação afirmativa (também 
chamada "discriminação inversa") é medida 
extrema, que busca eliminar desequilíbrios 
entre grupos sociais, como forma de concre-
tizar a igualdade entre eles. É prevista, por-
tanto, para ser provisória, até que se alcance 
a pretendida compensação. 

A fixação de cotas é apenas uma das alter
nativas viáveis para se tentar superar a desi
gualdade, embora não seja, no meu entendi
mento, a melhor. Outras formas de ação po
dem ser sugeridas, como a fixação de metas 
para o acesso de afro-descendentes à uni
versidade, alicerçada em polfticas de base 
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dentes, pois a maior barreira 
que se lhes opõe é o ingresso no 
mercado de trabalho, onde o 
preconceito, ainda que disfarça-
do, impera. · 

Muitas outras medidas po
dem ser pensadas e sugeridas, 
seguidas de ampla discussão so
cial. É o que se fáz imperioso, 
haja vista a quantidade de mani
festações espontâneas que os 
jornais têm recebido a respeito 
da questão, notadamente o 
Correio Braziliense. 

Esse é mais um exemplo da 
nefasta prática, que infeliz
mente se tem tornado comum 
em nosso país, de se produzir 
leis a esmo, casuísticas, no ca
lor das oportunidades, sem o 
respaldo social que lhes assegu
re, ao fim e ao cabo, o funda
mento genuíno de legitimida
de. A lei, pela sua vocação dura
doura, há de ser o resultado de 
um consenso ético da socieda
de, a espelhar os seus anseios e 
necessidades. Deve ela se ante
cipar e criar o fato social? Trata
se, sem dúvida, de uma boa dis
cussão doutrinária, a ser anali
sada em termos. Antecipar os 
fatos sociais não significa atro
pelá-los. Este é um dos fatores 
por que se tem hoje um turbi-
lhão de normas legislativas, 
editadas, o mais das vezes, den

tro da filosofia do "vamos ver se dá certo". 
Temo que a instituição de cotas, especialmente nas 

universidades, produza o efeito inverso de recrudescer 
o preconceito. De qualquer modo, o exemplo do caso 
Bakke, originário do país onde nasceram as ações afir
mativas, traz-nos ao menos a seguinte dúvida: com o 
objetivo de incluir alguns, o que implica naturalmente 
exclusão dos demais, não se estaria produzindo novas 
discriminações? 
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lnscricões abertas 
que garantam ensino fundamental e médio 
de qualidade para a população pobre. Em 
curto prazo, poder-se-ia planejar o forneci
mento de cursos suplementares e gratuitos 
de preparação para o vestibular. Uma medi-

INFORME-SE TAMBÉM SOBRE .4S VAGAS REMANESCENTES DO CURSO 
EXTENSWO DE ATUALIZAÇÃO PARA .4S CARREIRAS JURiDICAS 

da salutar, a meu ver, consubstancia-se na 
.adoç&o dê,me~asna:s empré$as púb!ip~s:'e 
,priv;u;las,pjiia,ccontratação de afro-descen-
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