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narrativas sobre “cotas” em jornais: o híbrido e o grotesco nos discursos de resistência frente à perspectiva afrodescendente de interculturalidade
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	Jornais e emissoras de televisão são territórios passíveis de contestação justamente pela força que tais instrumentos têm de convencer e forjar identidades chegando mesmo a ditar modelos civilizatórios. Vistos como um grande representante de uma nova ordem social, contestá-los é parte de uma perspectiva que defende a distribuição de seus espaços interpretados aqui como mapas políticos e culturais. Ambos devem ser colocados na esfera de discussão pública e problematizados já que são reconhecidamente remetidos à esfera privada onde se cultivam interesses particulares de controle e poder a partir de práticas discursivas. 
	Nessa perspectiva, nosso estudo é sobre como os jornais produzem narrativas que ressaltam a probabilidade de fracasso por parte dos ingressantes contemplados pelo sistema de reserva de vagas nas universidades públicas e, como este tipo de medium (SODRÉ, 2002) tem legitimado discursos e pré-noções “particulares”. Considerando que nos veículos midiáticos de comunicação “formas grotescas” Para Muniz Sodré, “o grotesco é uma manifestação do espírito antiacadêmico que acompanha de forma latente a produção científica ou artística institucionalmente valorizada e que pode se exacerbar como sintoma de crises profundas” (2002 p.76) - que refletem um histérico pacto simbólico, - redimensionam o lugar social reservado aos não-brancos (os Outros), este artigo trata das manifestações contrárias às cotas divulgadas em dois jornais (O Globo e Jornal do Brasil). No conjunto de quase 80 Deste universo, cerca de 50 matérias foram publicadas pelo Jornal O Globo e as outras quase 30 pelo Jornal do Brasil. matérias encontradas a partir dos descritores “cotas para negros”, “cotas nas universidades” e “ações afirmativas”, observamos um quadro de impressões refletindo o posicionamento de sujeitos considerados formadores de opinião no âmbito nacional. A partir de uma análise de alguns fragmentos da narrativa presente, sobretudo nos textos dos editoriais bem como matérias assinadas por intelectuais legitimados na esfera pública, iniciamos um estudo sobre esse conjunto de opiniões divulgado no ano de 2004, do que ficou sendo entendido como cotas para negros nas universidades. Parece-nos que neste ano, as declarações sobre a institucionalização de ações afirmativas, passou a provocar insatisfação por parte de grupos hegemônicos. Pelo pouco tempo da emergência do tema, o último ano, a título de exemplo, foi significativo no que concerne ao número de manifestações contrárias. 
	Analisando os textos dos periódicos citados, fica evidenciado aquilo que chamamos aqui de impossibilidade de negociação Homi Bhabha (1998), defende a busca por um terceiro locus, um espaço que daria a possibilidade de negociação entre diferentes grupos: nem tanto um, nem tanto o outro. Um lugar de fronteira que permita o diálogo, a negociação.    nos argumentos construídos. Para tanto, recuperamos aspectos presentes nos trabalhos de referência sobre mídia como, por exemplo, a estética grotesca (SODRÉ, 2002), capaz de subverter o sentido estabelecido das coisas e de reforçar os mecanismos de controle no imaginário social conformado pelos meios de comunicação. Por trás de um discurso de legitimação do banal Construir um discurso sobre quem é a favor e quem é contra as cotas, pode significar a tentativa de banalizar a luta pelos direitos dos grupos racializados visto que a agenda que está colocada é discutir as políticas de ação afirmativa como um dos mecanismos para a promoção da igualdade racial.   e do exótico, ocultam-se as diferenças de classe e as hierarquias do consumo que geram e condicionam as preferências sociais (MORAES, 2002). A crítica pós-colonial e os estudos subalternos (BHABHA, 1998; SPIVAK, 1989), teorias interessadas na revisão das narrativas sobre o sujeito colonizado, tocam nossas análises justamente por indagarem sobre o poder mobilizador do discurso colonial – neste caso, as narrativas nos jornais. 
	Nesse caminho, estão o conceito de “hibridismo”, e o “pensamento ambíguo”, sendo este último uma das características mais marcantes do primeiro e que ajuda a tencionar o projeto do discurso dominante já que exige o reconhecimento da diferença. No sentido de fazer um movimento em direção à maior diversidade cultural, foi preciso reconhecer que “todos nós nos originamos e falamos a partir de ´algum lugar’: somos localizados” (HALL, 2003, p. 83) e neste sentido, recorremos aos estudos sobre identidade branca (SOVIK, 2004; WARE, 2004) para enfocar traços da subjetividade dos grupos que discutem as cotas. 
	Argumentamos que, em detrimento de uma perspectiva afrodescendente de interculturalidade, os jornais cristalizam interesses particulares, acionando teses para ressaltar a importância do vestibular, um critério de seleção visto como intocável Maria Clara Machado, escritora e membro da Academia Brasileira de Letras, no artigo “A singularidade de ser plural”, Jornal do Brasil, Caderno B, p. B2, 11/10/2004, defende a excelência do vestibular como critério de seleção. . Nos jornais, a opinião dos que lutam pela institucionalização das ações afirmativas se configura como parte de uma engrenagem necessária à imposição do discurso desfavorável – um sinal do hibridismo na retórica. Outro ponto chave para entendermos essas narrativas é observar como o formato debate (contra e a favor) reinventa o lugar social dos sujeitos sociais - expectadores - como uma das formas de configuração da esfera pública. A ênfase repousa no discurso construído para alertar sobre a idéia de “irracionalidade” presente na defesa da reserva de vagas, uma concepção “injusta”, e “desnecessária”. Mais instigante ainda e que, merece destaque é o apelo presente na tentativa de teorizar contra: uma “crença na perda da qualidade da universidade” defendida com base no seu “caráter imediatista” e a idéia de “inconstitucionalidade” das formas de comprovação do pertencimento racial.
	Há indicações de que, o discurso construído contra cotas nos periódicos “é de forte conteúdo alusivo e irônico, no fundo uma gozação erudita” (SODRÉ, 2002, p.75). A estética grotesca é reconhecida no formato apresentado pelo rebaixamento, por exemplo, do conceito de políticas de ação afirmativa que migra para cotas. Empenhados na tarefa de apresentar, neste processo, uma performance híbrida A noção de “Hibridismo” aqui incorporada está relacionada à crítica pós-colonial especificamente no pensamento de Homi Bhabha (1998) sobre cultura. , o estranhamento, a falta de domínio do tema, denunciam, por outro lado, que se trata de uma engrenagem marcada pela tentativa de banalização das reivindicações dos negros. Parece tratar-se de uma “ditadura racial” refletida na desautorização desses atores no tocante a sua participação em diferentes dimensões: sua posição não está contemplada nos jornais. Assim, o caráter reivindicatório Convém mencionar que relatos diversos de intelectuais negros de grande representação nacional revelam a dificuldade de publicização de seus argumentos. São poucos os artigos oriundos do Movimento Negro incluídos como resposta aos textos publicados que defendem a meritocracia como instrumento de seleção nas universidades públicas.  Encontros periódicos de intelectuais negros que acompanham a implementação das ações afirmativas nas universidades brasileiras são espaços de interlocução onde se problematiza questões desta monta: a dificuldade de contra-argumentação na imprensa bem como o diálogo com reitores e diálogos que incluam os mais interessados na democratização do ensino público.   da luta iniciada pelo Movimento Negro está invisibilizado pela banalização sistemática de suas agendas.
	Nos jornais, a defesa de políticas de ação afirmativa é incluída a partir de uma presença/ausência (APPLE, 2001), ou seja: no levantamento, encontramos um número equivalente de textos “contra” e “a favor”.Todavia, isso não supera as mediações do grotesco (o espanto, o absurdo provocado pela agenda do movimento pró-ações afirmativas). Esta conformação das diferentes óticas - no formato em que se encontra - faz agonizar as relações entre sujeitos e entre culturas diferentes não permitindo compreender a complexidade dos agentes sociais. (FLEURI, 2003, p.11). Isso porque nos meios de comunicação – neste caso os jornais – ações afirmativas são renomeadas e traduzidas como cotas sendo tema debatido entre um determinado grupo identificado pela branquidadeAlém de ser a condição das pessoas brancas, sua ideologia e a atitude preconceituosa de quem se acha superior por ser branco, Branquidade é uma categoria que tende a ser definida como uma espécie de “força política” visível acionada por alguns setores que, quando ameaçados pela provável desestabilização provocada pela insurgência de grupos historicamente subjugados nos espaços de domínio colonial, ativam as estratégias hegemônicas vigentes., um discurso “eurodirigido” (SODRÉ, 2002) refletindo os interesses apenas deste segmento.

A pedagogia da mídia na perspectiva das políticas de branquidade
	Uma vez que nossa investigação está apenas se iniciando - com o objetivo de fornecer subsídios para a construção de uma sociologia das narrativas nos jornais, no que se refere à emergência do debate sobre cotas - convém nos aproximarmos, dada essa conjuntura, das proposições sobre o lugar de destaque que tem a mídia na configuração da esfera pública. Para fazê-lo é indispensável recuperarmos a confirmação de que no Brasil, a esfera pública é definida como um mercado de opiniões orquestrado por grupos interessados em garantir o seu controle. Em outras palavras conforme anuncia Costa (2002),

Mesmo considerando que a esfera pública é um fórum de debate, estabelece-se uma diferenciação funcional rígida entre os porta-vozes de partidos, de grupos organizados etc e os meios de comunicação, por um lado, e o público (no sentido da platéia) por outro. Enquanto os primeiros são, em última instância, os atores da esfera pública, o público é mero destinatário das mensagens, sem voz pública efetiva (p.18).

 
	Na discussão sobre a rejeição da alteridade (SODRÉ, 2000b), importa entender, como aponta Ware (2004), “que forças históricas e contemporâneas sustentam as formações particulares da branquidade no Brasil e que estratégias anti-racistas seriam apropriadas para subvertê-las”(p.9). Tal convergência implica ações políticas no que concerne às agendas dos Outros grupos que lutam por representação na sociedade. Assim, as respectivas demandas podem ser expostas e defendidas com a promoção de suas reivindicações na esfera pública (COSTA, 2002). Neste sentido, a re-interpretação da narrativa sobre cotas traduz uma necessidade de desvelarmos, sobretudo, em que medida os jornais trabalham para perpetuar seu lugar de reprodutor, por exemplo, de políticas de branquidade, de porta-voz de grupos eurodescendentes. O esforço é para apreender o tipo de pedagogia cultural realçada nos textos.
 	A perspectiva de trabalhar favorecendo a interculturalidade emerge como uma busca de mediação e é inadiável porque parece não se tratar mais de uma sobrevivência física dos grupos marginalizados, mas sim de lutar pela própria possibilidade de sua existência no campo simbólico (FLEURI, 2003). A diversidade cultural no Brasil aponta para a obrigatoriedade de um projeto que resgate as vozes silenciadas por processos de racialização que paralizaram/paralizam a agência afrodescendente. Invisibilizar os argumentos dos silenciados durante séculos - com a construção de esferas públicas particulares -, tem garantido o auto-referenciamento, a fragmentação racial Parafraseando Sergio Costa (2002), que considera a fragmento social neste mesmo processo, estendo e sustento que a fragmentação e o auto-referenciamento são marcados por relações raciais para além das questões sociais.   e a intolerância.
	Não é necessário apontar que o apelo pelo direito de inserção dos negros é uma questão que tem como pano de fundo a idéia de ser essa uma agenda de interesse nacional já que estamos tratando da situação de quase metade da população (cerca de 45% da população brasileira é negra). Segundo Apple (2001) “as dinâmicas raciais operam de modo sutil... mesmo quando elas não se encontram claramente nas mentes dos atores envolvidos” (p.62). Representações construídas sobre os sujeitos subalternizados têm o poder de projetar sua imagem a partir de um processo que controla a subordinação com base em identidades hegemônicas como é o caso da branquidade. 
		Em seu trabalho sobre identidade branca, Sovik (2004), afirma que o “interesse em analisar a branquidade não é de traçar o perfil de um grupo populacional até então ignorado, mas de entender como, há tanto tempo, não se prestou atenção aos valores que o definem”. (p.384). Encontramos eco no argumento da “ditadura racial branca” (grifos meus) nos espaços de formação de opinião onde se afirmam as identidades individuais e de grupos. Branquidades inquestionadas marcam esses territórios por processos de colonização e têm orientado culturalmente as estruturas sociais bem como as formas de definição de discursos neles produzidos. O conceito de “branquidade” revela a predominância de estratégias de normatização de discursos eficazes. Como força política, esta normatização é obtida no esforço discursivo presente nas formas de representação dos sujeitos colonizados para a obtenção de um resultado favorável no que se refere à garantia de concepções privilegiadas. A idéia de auto-referenciamento, de fragmentação racial que mencionamos aqui serve para a reflexão sobre a eficácia do silenciamento dos sujeitos subalternizados pelo pertencimento racial.
	Sodré (2000a) acredita que a mídia é o intelectual que representa um segmento específico definido como elites hegemônicas do capital financeiro e que, as decisões estratégicas são tomadas por esse bloco do poder, pelo estamento que está no poder. Sua teoria da mídia inclui o seguinte argumento:

As elites sempre quiseram se ver como cordial. Esse traço da cordialidade contribuiu para formar uma identidade nacional e que evidentemente é mítica, é fictícia, é construída. Por outro lado, as palavras também têm força para forjar a realidade, você acaba se comportando dessa maneira, quando faz cinema, quando faz escola de samba, em função do que se diz que somos. É assim mesmo, nós somos captados pela linguagem que produzimos. Ora, a mídia é um tipo de discurso, é um tipo de expressão, que ajuda, digamos assim, a consolidar os clichês, os estereótipos, os mitos sobre nós mesmos. Portanto é um lugar de confirmação da identidade. E por quê confirmação? Porque eu não vejo luta. (2000a, p. 23). 



		Sendo a mídia “um tipo de expressão”, as informações veiculadas nos seus instrumentos são particulares e cumprem com eficácia o papel de, em termos políticos, ajudar a criar consenso sobre a ordem social que sustenta a regulação entendida aqui como eurocêntrica e/ou branca. Para Sodré (2002), uma das nuances da estética grotesca, é a sua capacidade de ridicularizar o terrível – nesse caso as cotas. O que o autor chamou de riso cruel para pensar as formas de sustentação da audiência da televisão, estamos ampliando para analisar o discurso sobre cotas. Para ele, “é um tipo de riso massivo, pretensamente democrático, em que antigos objetos de indignação (miséria, opressão, falta de solidariedade, descaso dos poderes públicos, etc) recaem na indiferença generalizada” (p.132). 
		O argumento de Costa (2002) sobre as inovações e transformações sociais e suas formas de reprodução na esfera pública inclui a seguinte observação:

... a relação entre as reconfigurações do espaço público e as mudanças nos padrões de ação dos diferentes agentes sociais não é direta e linear. O crescimento da importância pública do movimento negro, do movimento feminista ou do movimento ambientalista, por exemplo, não tornou os brasileiros imediatamente menos racista, menos sexista ou seriamente preocupados com a sustentabilidade ambiental. Não obstante, parece inegável que, nos últimos anos, o racismo, o sexismo ou o uso perdulário dos recursos ambientais perderam parte de sua legitimidade ‘natural’, reduzindo-se correspondentemente os espaços sociais nos quais as manifestações racistas, sexistas ou voltadas para a degradação ambiental não merecem condenação imediata (p.184). 


   
		Mapear os nexos presentes em ambos pressupostos sobre os efeitos do ato de “ridicularizar o terrível” implica considerarmos que, por mais uma vez, as transformações advindas da luta por audiência e/ou vendagem fizeram com que os periódicos deixassem de cumprir a função de catalizar a produção de argumentos bem como dados que fomentem o confronto qualificado de posições. Sem negar o papel fundamental que tem na mediação de conflitos, Sodré (2002) afirma que “a imprensa constitui-se como incipiente empresa capitalista, sujeita às restrições políticas do poder oligárquico (sejam os velhos latifundiários, sejam os novos políticos) e às exigências comerciais dos anunciantes” (p.84). Para ele, é patente a submissão, do discurso jornalístico, frente aos interesses dessa oligarquia. Nesta perspectiva, o grotesco se revela da exasperação tensa ou violenta dos contrários, com os recursos da sátira, da ironia. Na definição de Sodré (2005, p.1) ele é “a violência de contrários: o harmonioso e o desarmônico, o bonito e o feio, o proporcional e o desproporcional. O grotesco sempre se revela na desproporção das formas canônicas clássicas”.
		Dois contrários ativos na prática jornalística reconhecidos na teoria da estética grotesca podem ser, por exemplo, a ética pública, que deu, por muito tempo, as bases fundamentais para a intervenção do jornalismo na sociedade. Este primeiro se relaciona com os interesses universais definido como “o universo grandioso”. Já o segundo se define por uma subserviência ao poder por parte dos intelectuais profissionalizados: o particular rasteiro (SODRÉ, 2002, p.85). Importa, para nossa investigação, entender como a opção pelo rasteiro é a marca do grotesco no discurso contra as cotas. A publicização do termo cotas, uma das medidas das políticas de ação afirmativa, parece ser um recurso que traduz a subserviência ao poder. Ou seja: a retórica nos jornais tem como base a superficialidade. O particular rasteiro é empregado em detrimento do universo grandioso e confirma o desconhecimento dos que constroem narrativas contra cotas.      
		 Costa (2002) recupera a idéia de que as nações contemporâneas não conformam coletivos orgânicos de indivíduos associados voluntariamente por vínculos essenciais comuns. Em suas palavras, “trata-se de ‘comunidades imaginadas’ construídas de forma mais ou menos contingente tanto através da ação política e bélica quanto por meio da narrativa capaz de cunhar, no plano discursivo, a identidade comum” (p.115). Este pensamento encontra ressonância na teoria de Bhabha (1998) sobre os meios pelos quais as nações são objetivadas:

De muitos, um: em nenhum outro lugar essa máxima fundadora da sociedade política da nação moderna – sua expressão espacial de um povo unitário – encontrou uma imagem mais intrigante de si mesma do que nas linguagens diversas da crítica literária, que buscam retratar a enorme força da idéia de nação nas exposições de sua vida cotidiana, nos detalhes reveladores que emergem como metáforas da vida nacional (p.202-203).


	Tomamos de empréstimo a importância dada à análise acima no que se refere ao papel desempenhado pela crítica literária. Desta vez, a ênfase recai sobre a narrativa produzida nos textos midiáticos para burlar, por exemplo, o conceito mesmo de “ações afirmativas”, ou ainda a eficácia da condição subalterna na qual os negros amargam suas perspectivas de inserção social. 

Cotas? Sou contra: o discurso híbrido das narrativas em jornais
	Apesar da afirmação de diferentes visões culturais no interior das nações (SILVA, 1995), não fica evidente a incorporação destas tendências nas formas atuais de veiculação das idéias – nem podemos considerar que exista um debate – legitimadas nos jornais aqui examinados. Menos como agente e mais como público por conta da performance híbrida empregada na construção do discurso universalizante contra cotas, o pensamento dos intelectuais negros está presente justamente pela des-construção de sua perspectiva. 
	Uma contra-argumentação abrupta revela, conforme indicam os termos que encarnam as impossibilidades de negociação, uma imposição de noções que negam a produção de teses sobre as desigualdades raciais no ensino superior. Em outras palavras, a narrativa parece indicar a negação das relações raciais num processo de vigilância semântica onde diplomatas, escritores, professores, jornalistas, universitários, e políticos, apresentam dificuldades de discorrer sobre o sentido das políticas de ação afirmativa. Observemos abaixo parte do quadro de fragmentos de textos organizado a título de exemplo:


Não podemos cruzar os braços – O Globo

...em todas essas discussões é o poder de decisão dos cidadãos no sentido de fazer avançar ou recuar rumo a uma sociedade mais democrática, plural e tolerante. Trata-se de decidirmos se continuaremos ou não sustentando o sistema de segregação social e discriminação que tem em parte caracterizado negativamente a nossa sociedade. (Sergio Cabral - senador pelo PMDB – p.7, 23/03)

Cotas nas universidades – Jornal do Brasil

Este sistema é injusto por agredir o mérito dos candidatos, e indutor de retrocesso econômico...  A vaga na universidade deve ser encabeçada de forma justa e igualitária aos mais bem preparados, de qualquer credo, raça, cor ou classe social. A expansão do número de vagas nas universidades, sem a consoante melhora da qualidade de formação dos alunos que nela ingressarão, conduzirá os egressos diplomados ao mercado globalizado cada vez mais exigente e disputado, onde certamente profissionais de nível superior mal preparados disputarão cargos e salários com profissionais de nível médio, a um custo de formação profissional infinitamente maior para o país. (leitor, p. A16, 23/05)

É um equívoco usar raça como critério no Brasil – O Globo

...o problema da desigualdade não começa na universidade, e sim antes, na escola básica que discrimina no dia-a-dia ao não educar de forma adequada às crianças de origem mais humilde onde está a maioria dos afrodescendentes e dos descendentes das nações indígenas. Para abrir lugares nas universidades para pessoas que por essas razões, não conseguiram ter uma boa educação média e não conseguiram passar no vestibular , será necessário um trabalho de apoio e atendimento a elas na forma de cursos adicionais, orientação, recursos financeiros etc. Se não elas ficam pelo caminho ou recebendo diplomas sem qualquer valor .Uma política de ação afirmativa sem essas ações seria demagogia. Segundo, a ação afirmativa deve ser dirigida a pessoas carentes, líderes comunitários com potencial de desenvolvimento ou grupos raciais? É um equívoco usar raça como critério porque a população brasileira é uma grande mistura de pessoas de todas as origens. (Simon Schwartzman – professor da universidade de Harvard - p.3, 21/03)



Cotas e Patrulhamento – Jornal do Brasil

[...] os movimentos pró-cotas crêem que elas são um avanço quando só ratificam a política ineficaz nos demais níveis de ensino. A Faculdade de Medicina não foi “preconceituosa”, apenas corroborou o método de ingresso por mérito, usado em todo o mundo e repito, nos Estados Unidos, que inspiraram as ações afirmativas, mas desaprovam cotas considerando que a inclusão de uns não pode se basear na exclusão de outros. (Magno Maranhão – professor , 02/09, p.A9)





A lógica das cotas raciais - O Globo



Há um sentimento generalizado que a nomeação de comissões para definir a raça dos cidadãos é um retrocesso com sinistros odores de Apartheid da África do Sul e dos mecanismos desenvolvidos pelos eugenistas de antanho no Brasil. Embora compartilhe esse mesmo temor, não me surpreende nem um pouco o desenvolvimento de mecanismos sociais para determinar a “raça” dos candidatos a vagas reservadas para negros. A decisão da UNB de fotografar os candidatos e estabelecer uma comissão para averiguar o status racial deles é absurdamente consistente com a lógica que está por trás das cotas. (Peter Fry – Professor da UFRJ – p.7, 14/04)

O problema das cotas nas universidades – Jornal do Brasil

Diversos precedentes e problemas insolúveis se avizinham se tal proposta prosperar nos termos em que está colocada. O primeiro deles é a quebra do princípio constitucional de igualdade de todos perante a lei. No caso da adoção da proposta, passaremos a ser um país dividido em classes ou espécies de cidadãos, num apartheid regressivo inadmissível perante o mais elementar princípio democrático.
... o problema do preconceito não será resolvido através de textos legais [...] o que é absurda é a atual vontade de impor, através de leis, este tipo de mudança comportamental e cultural. Por outro lado, não é facilitando o acesso de indivíduos mal preparados na universidade que serão sanados problemas crônicos da educação no país. (leitor -30/05, p.A16)


 


A singularidade de ser plural – Jornal do Brasil

...ações afirmativas podem ser fundamentais para garantir oportunidades para quem sempre ficou de fora. É claro porem, que num sistema em que há vestibular a simples importação de uma política de cotas gera distorções sérias e precisa ser discutida.  (Ana Maria Machado – escritora , p. B2, 13/10)
	 
Sumiram com os Pardos – O Globo

Até pouco tempo atrás, os defensores das cotas raciais trabalhavam com os números relativos aos negros de tal modo que chegavam a dizer que o Brasil tinha a maior população negra depois da Nigéria e que os negros eram a maioria entre os pobres brasileiros, razão pela qual mereciam ações afirmativas que os retirassem dessa situação. Diante disso, esclareci em diversos artigos que os negros são apenas 6,2% dos brasileiros segundo o Censo de 2000 e 7% dos pobres e que os números citados pelos defensores de cotas raciais só ficam tão dilatados porque eles consideram que os negros são a soma de pretos e pardos (estes são 39% da população e 57% dos pobres). Fiz tal esclarecimento porque temia que os pardos fossem usados para engordar as justificativas para as cotas, mas na hora de se beneficiar delas, ficassem de fora. E lembrei o exemplo da Universidade Estadual do Mato Grosso, que, instituiu cotas para pretos e barrou 76 inscritos porque suas fotos denunciavam que eles não cumpriam as exigências: não tinham a pele negra, nem o nariz achatado e nem cabelo pixaim. Eu temia também que as cotas trouxessem ao Brasil o que não conhecemos – o ódio racial – e relegasse a própria sorte, além dos pardos, 19 milhões de brancos pobres (Ali Kamel - editor de jornalismo da Rede Globo -, p.7, 11/02)



Cotas e Patrulhamento – Jornal do Brasil

Qualquer espécie de patrulhamento, parta do governo ou oposição, deve ser combatida. Ninguém pode ser forçado a aceitar como verdade os argumentos do outro, ainda que emoldurado pelas melhores intenções. Lamentavelmente o governo federal adotou uma posição maniqueísta e intolerante no que diz respeito às políticas de inclusão educacional, particularmente a reserva de vagas para egressos de escola pública e alunos negros, nas universidades federais. Via de regra, os que se colocam contrários às propostas - aliás, não aceita no país que criou as chamadas ações afirmativas, os Estados Unidos – arriscam-se a ser rotulados de racistas, elitistas ou adjetivos menos honrosos. A argumentação destes nunca é válida e seus objetivos são os mais espúrios... Os movimentos pró-cotas crêem que elas são um avanço, quando só ratificam a política ineficaz nos demais níveis de ensino. (Magno Maranhão –professor- 02/09, p.A9)

Racismo sem números - O Globo

Cotas, facilitando artificialmente o acesso à universidade, criarão mais desigualdades e frustração. O cotista, por definição, menos preparado, passará mais tempo na universidade ou dela sairá antes da formatura. E porá a culpa no “racismo” dos brancos. O perigo é transformar a nossa sociedade multicor e tolerante muna sociedade bicolor com ressentimentos mútuos. (Ali Kamel - editor de jornalismo da Rede Globo, p.7, 20/04)

		Reconhecemos, no jornal O Globo, a centralidade da narrativa do chefe de jornalismo da TV Globo, Ali Kamel. Com um espaço privilegiado – num conjunto de 50 matérias, o jornalista assina cerca de 5 –, Ali Kamel empenha-se ao declarar que vem tentando alertar para o problema que é a reserva de vagas para negros. Ressalta que a categoria negros desperta dúvidas porque agrega pardos a pretos. Esse aspecto sugere que a centralidade de sua narrativa está relacionada com a subserviência a interesses particulares. Esta centralidade, caracterizada pelo fato de ser ele alguém das esferas de decisão nas Organizações Globo, sugere minimamente que as teorias pós-coloniais sobre as narrativas imperiais podem ser incorporadas para o entendimento deste posicionamento. Como já mencionamos, essas teorias buscam examinar obras literárias escritas por pessoas pertencentes às nações dominadas e narrativas construídas do ponto de vista dominante. “As narrativas subordinadas são vistas em contraposição às formas literárias dominantes que buscam fixar o Outro colonizado como objeto de curiosidade” (SILVA, 1999, p.125). E por isso, nos permitem reconhecer a impossibilidade de negociação colocada no discurso contra cotas. Há indicações de que as formas grotescas (SODRÉ, 2002) podem ser encontradas no formato apresentado acima por contemplarem os interesses oligárquicos já que, as elites do Brasil são formadas por herdeiros de um pensamento eurocêntrico e, portanto, sujeitos representados como brancos.
		A ditadura racial está encarnada na desautorização dos negros no que se refere à sua representação em diferentes dimensões do discurso construído nas matérias: sua proposta de democratização da universidade brasileira é analisada como “desnecessária”, “injusta”, “racista”, “discriminatória”; intelectuais que não pertencem ao campo das relações raciais são deslocados de seus campos de produção científica para discorrer sobre cotas; intelectuais de renome como Iolanda de Oliveira, Wânia Sant’anna, Carlos Alberto Medeiros, Moema de Poli, Marcelo Paixão - entre outros – são, por exemplo, teóricos das desigualdades raciais que têm vasta produção além de orientarem estudos diversos sobre o tema, têm suas teses superficializadas; o congelamento do caráter reivindicatório Convém mencionar que relatos diversos de intelectuais negros de grande representação nacional revelam a dificuldade de publicização de seus argumentos. São poucos os artigos oriundos do Movimento Negro incluídos como resposta aos textos publicados que defendem a meritocracia como instrumento de seleção nas universidades públicas.  Seminários e Congressos Nacionais são espaços de interlocução onde intelectuais negros ou não-negros que acompanham a implementação das ações afirmativas nas universidades brasileiras problematizam questões desta monta: a dificuldade de contra-argumentação na imprensa bem como o diálogo com reitores e debates que incluam os mais interessados em entender as políticas de ação afirmativa.   da luta contra o racismo está invisibilizado justamente pela re-invenção do tema – agora tudo se resume a cotas; o discurso contra “ironiza”, “caricatura”, “ridiculariza” os pressupostos favoráveis; algumas noções aparecem nos textos para, logo em seguida, serem estranhadas.
		Aprofundando nossas reflexões, cabe perguntarmos como os periódicos podem ser analisados como arena de disputa de poder quando evidenciamos a construção de uma performance híbrida pela aplicação de disjunções que tem como recurso a edição de matérias e entrevistas inclusive as que são favoráveis às cotas? Um achado teórico nesta perspectiva é entender que a estratégia discursiva está caracterizada pela configuração de um suposto fórum de debate para permitir que “todos participem” com suas opiniões sobre cotas. O que pouco se discute são as políticas de ação afirmativa. Em outras palavras, o espaço dos jornais, conforma a narrativa de alguns intelectuais que tentam indicar a relevância das ações afirmativas. Entretanto, isso não significa uma equivalência entre os que são contra e os que são favoráveis. 
		A cena armada (sou contra, sou a favor), ela mesma já indica o recurso sutil que transfigura o interesse por uma ética pública (SODRÉ, 2002). A subserviência ao poder, por parte dos intelectuais profissionalizados, definida como o particular rasteiro parece balizar a construção desse discurso no âmbito geral.
		Reconhecemos o ridículo, a ironia, a sátira como uma forma de delineamento dado aos textos recorrentes na divulgação das opiniões contra as cotas. O termo cotas que substitui políticas de ações afirmativas aparece como uma estratégia própria da opção pelo rasteiro - a marca da estética grotesca (SODRÉ, 2002). Podemos considerar que nele, a redução interpretativa (Ibidem) está afinada com um modo branco de se conceber a emergência das políticas de ação afirmativa. Ao reconhecermos que toda construção social visa uma intencionalidade, podemos dizer que a insistente des-construção nada fundamentada dos argumentos dos intelectuais negros ou não, mas interessados em dialogar trazendo sua perspectiva de interculturalidade e, enfocando o sentido das “ações afirmativas” nos jornais, não é reconhecida a olho nu. Isso porque como reflexo de um projeto social correspondente a políticas de branquidade, os textos são produzidos na perspectiva de negar a legitimidade do debate sobre ações afirmativas que, por sua vez, desmascara os interesses das universidades públicas de se manterem eurodirigidas .
		O hibridismo (HALL, 2003) é reconhecido no discurso realçado nos periódicos quando, num jogo não linear, de presenças e ausências nota-se um agonístico processo de disjunções de poder que nunca se completa. Esta definição, Stuart Hall (Ibidem) recupera do pensamento de Bhabha que sugere que o hibridismo “é um momento ambíguo e ansioso de transição que acompanha nervosamente qualquer modo de transformação social, sem a promessa de um fechamento celebrativo ou transcendência das condições complexas e até conflituosas que acompanham o processo” (BHABHA Apud Hall, 2003, p.75).  
		As idéias pouco esclarecedoras nos argumentos contrários fazem crer na urgência de uma revisão das referências recuperadas pelos seus idealizadores. Ainda que no âmbito da academia tenha crescido os espaços de interlocução entre diferentes instâncias - que, pela crença na promoção de outras vozes, têm fomentado uma pedagogia sobre o que representa a inclusão dos negros nas esferas de produção de conhecimento -, a perspectiva reguladora que trabalha em favor da pedagogia rasteira da mídia domina, em termos políticos, os jornais.

Considerações finais
	A censura à institucionalização das ações afirmativas, reconhecida no discurso dos jornais, nos leva a crer numa prática cultural tendente a resistir à negociação implícita no caráter reivindicatório do movimento nacional pró-ações afirmativas mal divulgado pela imprensa. Assim, consideramos que a gravidade das desigualdades raciais está sendo rechaçada na construção do consenso sobre cotas e, os jornais reeditam um tipo de controle social que tem, como foco, a não-agência dos grupos subalternizados. Mais do que saber quantas opiniões aparecem a favor e quantas são contrárias, é necessário examinarmos o jogo retórico que desqualifica a consistente produção teórica sobre o racismo e seus desdobramentos no Brasil.  
		Já assumimos neste trabalho, que todos falamos de algum lugar. Stuart Hall (2003) complementa nossas asserções no sentido de tiras as rasuras de nossas hipóteses quando diz que deve haver um referencial no qual conflitos mais graves podem ser negociados, e ele não pode ser de apenas um grupo. Os setores identificados com a brancura desfrutam o bônus/capital de serem representados como eurodescendentes e precisam assumir tal fenômeno. A questão multicultural segue em aberto. Segundo Hall (2003, p. 86), “ela exige que pensemos para além das fronteiras tradicionais dos discursos políticos existentes e suas soluções prontas”.
		Acreditamos que narrativas eurodirigidas defendem o mérito por reconhecerem nele as possibilidades de subalternização dos Outros. A esfera pública (neste caso, a mídia) pode vir a permitir trilharmos um outro caminho, sendo um tipo de “referencial” (HALL, 2003). E a insurgência seria um processo coletivo na medida em que a produção do sujeito colonial passa a ser o foco na busca da legitimidade contrapondo suas escolhas aos interesses cristalizados pelo monopólio exercido no discurso aqui examinado. 
		Neste entendimento, poderíamos inaugurar uma nova fase na trajetória intelectual também coletiva marcada pela presença de diferentes experiências culturais. O debate sobre as políticas de branquidade revela que estas afetam aos que estão fora da classificação eurodescendente e, se assim for possível considerar - também no discurso sobre cotas -, a idéia de branquidade como invisibilidade, como algo que não existe, serve idealmente para designar o grupo social que é tomado como modelo para discorrer sobre as reivindicações dos Outros – os negros. A superação da lógica meritocrática traduz um profundo desejo de reconhecimento do outro lugar, das outras coisas. (FLEURI, 2003, p.63). E a interculturalidade pode orientar processos que têm como alicerce o direito à luta contra todas as formas de discriminação racial.
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