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“A liberdade não é uma dádiva, mas uma 

conquista. Essa conquista pressupõe que os 

negros redefinam a história, para situá-la em 

seus marcos concretos e entrosá-la com seus 

anseios mais profundos de auto-emancipação 

coletiva e de igualdade racial.” 

 

(FERNANDES, 1989) 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo discutir e refletir sobre a questão das Cotas para 

Afro-descendentes nas Universidades. Visto que essa é uma questão muito 

debatida atualmente, sendo possível notar uma divisão de pensamentos e 

afirmações sobre o assunto, além de muitos questionamentos. Portanto, através de 

diversas pesquisas bibliográficas, buscou-se apresentar no presente trabalho, como 

se deu o início da questão racial em nosso país, fazendo um breve recorte na 

história da escravidão no Brasil e suas posteriores consequências, com isso, o 

surgimento do Movimento Social Negro e das Políticas de Ações Afirmativas, os 

quais, sempre objetivando a reparação dos danos causados aos afro-descendentes 

devido a escravidão. Passando rapidamente pelos objetivos da educação brasileira; 

a função social da escola e da universidade; o surgimento da universidade; um 

pouco da história da UEL (Universidade Estadual de Londrina) e o surgimento das 

Cotas nas Universidades brasileiras. Através da análise contínua no decorrer da 

construção deste trabalho, apresentar um posicionamento referente a questão das 

Cotas Raciais para acesso ao ensino superior no Brasil, se tal medida é apenas 

paliativa, ou se é realmente a solução para as desigualdades raciais e sociais 

presentes na sociedade brasileira. 

 

 

Palavras Chaves: Afro-descendentes. Cotas. Educação. Universidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Através de situações observadas e vividas em cotidiano pessoal, 

diante de um quadro discriminatório contra o afro descendente ainda muito vigente 

(principalmente em nosso país), e através da disciplina - Educação e Diversidade - 

ministrada pela Professora Silvia Márcia Ferreira Meletti, no primeiro ano do curso 

de Pedagogia, me despertou o interesse de estudar sobre o tema da diversidade 

étnico-racial. Em conversas informais com amigos, surgiu a ideia em trabalhar sobre 

a questão do Sistema de Cotas nas Universidades, assunto esse tão discutido 

atualmente e que gera muitos conflitos, e que, com certeza, é um ponto de 

interrogação para muitos.  

 

A discussão sobre as cotas raciais nas universidades é assunto muito 

debatido e que divide opiniões. Tenho, no entanto, a respeito, dois pontos de vista, 

um no qual acredito que o sistema de cotas pode ser uma solução para garantir 

possibilidades iguais de acesso ao ensino superior, já que segundo dados do IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano) Brasileiro, os negros são a minoria dentro 

dessas instituições. Porém, analisando por outro ângulo, as cotas pode ser apenas 

uma medida para tapar alguns “buracos”, pois depois da entrada do negro na 

universidade, quem poderá garantir a sua permanência?  

 

Diante de tal impasse, as cotas é assunto que deve ser discutido com 

muita seriedade. Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo - através de 

pesquisas bibliográficas - verificar os prós e os contras das cotas para os afro 

descendentes na Universidade, o qual está estruturado da seguinte maneira: 

 

O primeiro capítulo é composto por recortes sobre a trajetória do negro 

na sociedade brasileira. No segundo, um breve relato sobre as lutas e conquistas 

sociais adquiridas e no terceiro capítulo, relatar sobre a trajetória das cotas dentro 

das universidades, para enfim analisar se essas cotas raciais para o acesso ao 

ensino superior são uma solução para o fim das desigualdades sociais, ou se ao 

invés de inclusão, tal medida só promoverá a separação racial no país. Tendo como 

finalidade, portanto, compreender em que medida as políticas de ações afirmativas 

favorecem ou não a luta contra as desigualdades raciais em nossa sociedade. 
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1. UM POUCO DA HISTÓRIA DO NEGRO NO BRASIL E SUAS 

CONSEQUENCIAS 

 

O Brasil foi o maior importador de escravos africanos nas Américas, 
durante os 350 anos de comércio de homens e mulheres das costas da 
África para a costa brasileira. “Entre séculos XVI e XIX, 40% dos quase 10 
milhões de africanos importados pelas Américas desembarcaram em portos 
brasileiros”. (BERTULIO, 2007, p. 56) 

 

O preconceito racial tem uma longa história em nossa sociedade. Em 

aproximadamente quatro séculos, milhares de negros foram trazidos forçados ao 

Brasil para trabalharem como escravos, suportando trabalhos duros e pesados, 

além de serem brutalmente violentados, ou seja, retirados de sua terra sem 

condições de retorno. 

 

A retirada violenta de africanos de suas comunidades, conduzidos para 
trabalhar como escravos em terras distantes, foi a solução encontrada pelas 
potências coloniais europeias para povoar e explorar as riquezas tropicais e 
minerais das colônias no Novo Mundo. A colônia portuguesa (o Brasil) 
dependia de grande suprimento de africanos para atender às necessidades 
crescentes de uma economia carente de mão de obra. (ALBUQUERQUE; 
FILHO, 2006, p.39) 

 

Os negros africanos para cá trazidos foram sem dúvida, indivíduos 

essenciais para a construção da valiosa cultura do Brasil que conhecemos hoje, 

assim como afirma ALBUQUERQUE; FILHO (2006, p.43): “Mas apesar da 

escravidão, os africanos foram atores culturais importantes e influenciaram 

profundamente as formas de viver e de sentir das populações com que passaram a 

interagir no Novo Mundo”. Eles mudaram a trajetória do nosso país. Porém, sem 

nenhum reconhecimento por parte de seus senhores, ou melhor, por toda a 

comunidade branca aqui existente. 

 

A escravidão foi finalmente abolida no Brasil em 13 de Maio de 1888, 

através da assinatura da Lei Áurea
1
, porém o trabalho escravo já havia a algum 

tempo deixado de ser um trabalho onde gerava grandes rendas na sociedade da 

época, até porque em 1850 já havia chegado ao fim o tráfico de africanos para o 

                                                        
1 Lei Imperial nº. 3.353, assinada por Isabel, a Princesa Imperial do Brasil e pelo atual ministro da época 

Rodrigo Augusto da Silva que aboliu a escravatura no Brasil. 
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Brasil a partir da Lei Eusébio de Queiróz
2
, seguida da Lei do Ventre Livre

3
 em 1871 

e pela Lei dos Sexagenários
4
 em 1885. Essas foram, portanto as primeiras 

conquistas dos negros dentro do país, porém eles nem imaginavam a batalha a qual 

teriam ainda que enfrentar pela frente, pois (...) a abolição deveria ter como 

consequência também o acesso a terra, a educação e aos mesmos direitos de 

cidadania que gozava a população branca (ALBUQUERQUE; FILHO, 2006, p.198). 

E infelizmente não foi bem isso que encontraram após a sua libertação. 

 

Aqui nota-se, portanto, que esse processo para o fim da escravatura 

no país além de ter sido um processo gradativo, deixou claramente marcas nessa 

sociedade, pois segundo ALBUQUERQUE; FILHO (2006), 

 

(...) pode-se caracterizar o Brasil colonial e imperial como uma sociedade 
escravista, e não apenas uma que possuía escravos. Podemos dizer 
também sociedade racista, na medida em que negros e mestiços, escravos, 
libertos e livres, eram tratados como “inferiores” aos brancos europeus ou 
nascidos no Brasil. Assim ao se criar o escravismo estava-se também 
criando simultaneamente o racismo. (p.68) 

 

Neste sentido, mesmo com o fim da escravidão, a situação do negro no 

Brasil não melhorou em nada e o racismo no país foi perpetuado. Os afro-

descendentes se deparam com um país em que ajudaram a construir, mas a 

sociedade não o aceita, ficando então “jogado a própria sorte”. Como afirma 

FERNANDES (1989, p.57) “A abolição pela via oficial não abria nenhuma porta – 

fechavam todas elas”. 

 

Essa população infelizmente representa hoje a parte mais pobre e 

marginalizada da nossa sociedade, discriminados tanto pela cor de sua pele, como 

por sua condição econômica. 

 

A escravidão foi muito mais do que um sistema econômico. Ela moldou 
condutas, definiu desigualdades sociais e raciais, forjou sentimentos, 
valores e etiquetas de mando e obediência. A partir dela instituíram-se os 
lugares que os indivíduos deveriam ocupar na sociedade, quem mandava e 
quem devia obedecer. (ALBUQUERQUE; FILHO, 2006, p.67-68) 

                                                        
2 Lei nº. 581 que proibiu definitivamente, com punições rigorosas à quem não cumprisse, o fim do tráfico 

negreiro, a partir da presente data de 4 de Setembro de 1850. 
3
 Lei nº. 2.040 de 28 de Setembro de 1871, onde libertou todas as crianças nascidas de pais escravos. 

4 Lei nº. 3.270 promulgada em 28 de Setembro de 1885, garantindo a liberdade de escravos com mais de 65 

anos de idade. 
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Importante aqui analisarmos o fato da questão racial, visto que o 

racismo existente nos dias atuais é uma herança da escravidão. Assim como cita 

CALLINICOS: 

 

Diz-se frequentemente que o racismo é tão antigo quanto a natureza 
humana, e em consequência não poderia ser eliminado. Pelo contrário, o 
racismo tal como o conhecemos hoje desenvolveu-se nos séculos 17 e 18 
para justificar o uso sistemático do trabalho escravo africano. (2005, p.08). 

 

A questão racial é então um fato derivado da história do negro 

escravizado no Brasil e não o contrário, pois “no Brasil Colônia, os portugueses 

usavam o termo negro não apenas para se referir aos de pele mais escura como 

acontecia na Europa, mas para se referir aos escravos” (GUIMARÃES, 2008). É 

uma condição desde então existente na sociedade atual, onde os negros se tornam 

seres estigmatizados e por consequência oprimidos pela cor de sua pele, 

consolidando assim a discriminação étnico-racial. Política públicas tem sido criadas, 

porém, carecem de ações mais efetivas. 

 

ROCHA nos mostra que diante de tal fato e da 

 

(...) falta de políticas públicas e o descaso com as populações pobres [...] 
oriundas da África, chegam aos limites da razoabilidade. Numa atitude de 
desespero, pela falta de segurança, de moradia digna e de emprego, eles 
protestam. (2006, p.10). 

 

Tal análise de ROCHA confirma que os afro-descendentes são 

discriminados social e economicamente. Florestan Fernandes (1989) confirma isto 

quando diz que o negro brasileiro além de enfrentar as barreiras sociais, enfrentam 

também no dia a dia as barreiras raciais.  

É visando essa superação de barreiras que o movimento afro vem 

promovendo debates e exigindo ações do Estado. Só assim, poderá haver 

transformações nas relações sociais existentes, tornando-as mais respeitosas e de 

igualdade recíproca. 

 

 

 



13 

 

  

2. O MOVIMENTO SOCIAL NEGRO E AS POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS 

 

Como vimos o racismo é uma realidade histórica formada e 

desenvolvida dentro de uma sociedade, e negar a questão racial existente no Brasil 

é o mesmo que negar a história do país. 

 

ROCHA (2006) mostra que 

 

Não há possibilidade de realizar uma análise do capitalismo brasileiro como 
uma totalidade histórica, sem passar pela análise e contextualização da 
questão racial [...] o racismo é um fenômeno constitutivo da sociedade 
brasileira que se desenvolveu dentro da dinâmica da sociedade de classes 
e é utilizado como forma de dominação a partir dos interesses econômicos 
da classe dominante (p.27). 

 

É importante salientar que o racismo existe sim a partir de construções 

sociais e, infelizmente, tal quadro é unido à questão da pobreza. O racismo é 

também associado ao desemprego, onde os negros discriminados continuam às 

margens de uma sociedade excludente.  

 

Segundo PRAXEDES (2006): 

 

(...) embora biologicamente falando não existam raças humanas, os 
preconceitos que temos incorporados continuam a ensinar-nos a julgar e 
avaliar as capacidades dos indivíduos e coletividades de acordo com a raça 
biológica na qual os classificamos. Na prática, sempre que associamos um 
comportamento social a uma característica biológica de um indivíduo ou 
grupo estamos raciocinando de forma racista. Em outras palavras, mesmo 
desmentidos pelas ciências os preconceitos racistas permanecem vivos nas 
mentes de muitos indivíduos e coletividades (apud ROCHA, 2006, p.6). 

 

Ou seja, a questão racial, ou o racismo propriamente dito nada mais é 

do que um estereótipo social, onde costumeiramente um indivíduo é vítima de 

preconceito, julgado muitas vezes como incapaz, devido apenas às suas 

características físicas, pela cor de sua pele. 

 

(...) no início do século 21, muitos se dão conta de que está novamente em 
curso um vasto processo de racialização do mundo. O que ocorreu em 
outras épocas, a começar pelo ciclo das grandes navegações, 
descobrimentos, conquistas e colonizações, torna a ocorrer no início do 
século 21, quando indivíduos e coletividades, povos e nações, 
compreendendo nacionalidades, são levados a dar-se conta de que se 
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definem, também ou mesmo principalmente, pela etnia, a metamorfose de 
etnia em raça, a transfiguração da marca ou traço fenótipo em estigma. 
(IANNI, 2005, p.2) 

 

Afirmação essa a qual nos mostra e comprova mais uma vez como o 

racismo é ainda tão presente na sociedade atual, embora um fato muito existente 

hoje em dia é dizer que não existe mais racismo no Brasil, o famoso Mito da 

Democracia Racial, onde o racismo é negado, pois segundo FERNANDES (1972) “o 

brasileiro tem preconceito de ter preconceito” (p.42). Essa realidade precisa ser 

mudada, e com muita luta daqueles que tem consciência da existência do racismo, 

será possível a construção de novas relações sociais. 

 

Contudo, diante do “(...) avanço do mito da democracia racial que 

tentou silenciar o protesto e a dor negra, e que, deram as bases necessárias para a 

naturalização da desigualdade racial brasileira” (ROCHA, 2006, p.53) surgiu então 

no país à criação do Movimento Social Negro, buscando lutar pela igualdade nas 

condições sociais e econômicas originadas pela vida desumana em que estavam 

vivendo desde a abolição da escravatura, sendo afetados não só pela questão 

social, mas principalmente pela questão racial.  

 

empenhavam-se, portanto, em abolir distinções sociais que se convertiam, 
automaticamente, em privilégios raciais e em alcançar, a curto prazo, 
igualdade econômica, social e política perante os “brancos”. O teor 
revolucionário dessas inquietações e movimentos sociais se objetiva na 
disposição de se opor contra a persistência indefinida do antigo regime no 
plano das relações raciais. (FERNANDES, 2008. Vol.2. p.11 e 12). 

 

O Movimento Negro é então caracterizado por movimentos sociais de 

afro-brasileiros, composto por várias organizações de diferentes direções políticas e 

de atuação em diversas áreas da sociedade brasileira, tendo sempre em comum o 

objetivo de lutar contra a discriminação racial, reivindicando igualdade no acesso ao 

trabalho e principalmente à educação, enfim, buscando sua autonomia étnica e 

social. 

 

ROCHA (2006) nos diz que o “I Congresso do Negro Brasileiro” foi 

realizado em 1950 onde: 
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Em sua declaração final, criticam a situação econômica social e cultural 
desvantajosa em que se acham, em comparação com o branco. Protestam 
contra a discriminação racial, o exclusivismo racial do branco. E a ideologia 
da superioridade física, moral ou intelectual de uns sobre outros. Para lutar 
por melhores condições de vida e de competição com o branco, pedem que 
sejam realmente garantidos a todas as liberdades públicas asseguradas 
pela Constituição brasileira de 1946. (IANNI, 1987 apud ROCHA, 2006, 
p.54). 

  

Nota-se, portanto que o Movimento Negro se tornou importantíssimo 

para a nossa sociedade, podendo destacar diversas lutas para a superação do 

racismo, ressaltando dentre elas, uma das mais importantes que contribuiu para a 

constituição da Lei que “estabeleceu o racismo como crime inafiançáve l e 

imprescritível (a Lei Afonso Arinos, promulgada em 1951, primeiro instrumento 

jurídico de repressão a atos de discriminação racial)” (ROCHA, 2006, p.55). 

 

E as lutas do Movimento Negro não pararam por ai, e sim tendeu a 

crescer cada vez mais nas décadas que se prosseguiram. Como na década de 70, 

onde o Movimento defende a construção de uma sociedade plural e/ou cultural 

(PEREIRA, 2008), década marcada principalmente pela criação de diversos 

Movimentos em prol da luta pela valorização do afro-descendente no Brasil.  

 

Já a década de 80, foi marcada pelo objetivo em reforçar a 

criminalização do racismo, como nos diz THEODORO (2008) 

 

(...) em 1989, foi promulgada a chamada Lei Caó, que definia como crimes 
de preconceito as ações que impedissem ou dificultassem o acesso ao 
atendimento em espaços públicos, comerciais e a empregos, em função da 
cor ou raça, determinando penas de reclusão para os diversos casos que 
tipifica. Essa legislação foi seguida de outras determinações legais no 
sentido de determinar e penalizar crimes referentes à discriminação, 
racismo e à injuria racial. (p.143-144) 

 

E na década de 90, suas reivindicações mudam, sendo possível 

“identificar o surgimento de uma terceira geração de políticas (...) tendo como 

objetivo o combate à discriminação racial por meio de políticas públicas” 

(THEODORO, 2008, p.144). As lutas passam então a ser direcionadas para a 

reparação dos prejuízos históricos causados devido à escravidão de seu povo. 

Assim como nos mostra ROCHA (2006), que na década de 90 a história do 

Movimento Negro foi então marcada pela “Marcha Zumbi dos Palmares contra o 
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Racismo, pela Cidadania e a Vida” onde participaram milhares de pessoas, e seus 

representantes entregaram um documento com um programa para superação do 

racismo no Brasil para o então Presidente da época, a qual suas reivindicações 

eram pela valorização de sua identidade, sua cultura, mas em sua maioria, eram 

reivindicações de ordem material, direcionadas à reparação aos danos históricos 

por decorrência da escravidão. 

 

Ainda na década de 90, novamente nos mostra ROCHA (2006) duas 

ações, ambas de 1996, que foram bastante significativas para o Movimento Social 

Negro. A primeira onde a representação das diversas etnias em toda a propaganda 

institucional do governo se torna obrigatória, e a segunda onde o governo federal 

promove o seminário “Multiculturalismo e Racismo: O Papel das Ações Afirmativas 

nos Estados democráticos Contemporâneos”, contando com o apoio do Ministério 

das Relações Exteriores e com a organização do Ministério da Justiça. 

 

No entanto, as ações relacionadas à temática começam a ser implantadas 
pelo estado brasileiro só recentemente, especialmente a partir da 
Conferência Internacional da ONU de Combate ao Racismo, à Xenofobia e 
Outras Formas de intolerância (...) (ROCHA, 2006, p.57-58) 

 

Ou seja, foi devido aos vários debates, do Movimento Negro e do 

governo federal, em planejamento à participação na Conferência Internacional da 

ONU, que foi finalmente elaborado pela delegação governamental brasileira um 

levantamento da verdadeira situação racial no país, comprometendo-se em 

desenvolver as políticas para reparação dos danos sofridos pelos afro-

descendentes no Brasil. Tal seguimento de reparação deu origem a realização da “I 

Conferência Nacional contra o Racismo e a Intolerância” em 6, 7 e 8 de Julho de 

2001. (ROCHA, 2006) 

 

A partir de então começa a se desenvolver no País um grande 

percentual de pesquisas e estudos relacionado à situação da discriminação racial 

enfrentada pelo negro em nossa sociedade. 

 

Os estudos e dados apresentados, especialmente os do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) e os do IPEA (Instituto e Pesquisas 
Econômicas Aplicadas) [...] demonstraram a relevância do componente 
étnico-racial para a compreensão do quadro e pobreza e exclusão social do 
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país. Segundo os dados do IPEA (2002), em cada dez brasileiros abaixo da 
linha da pobreza, aproximadamente sete são negros. O número de brancos 
no ensino superior é cinco vezes maior do que a presença negra. A 
qualidade de vida dos negros do Brasil, atualmente, corresponde à 
qualidade de vida dos brancos no inicio dos anos 90. (ROCHA, 2006, p.58) 

 

A exclusão dos afro-descendentes no Brasil segundo SILVÉRIO (2007) 

tem sido confirmada por estudos elaborados em 2001 pelo IPEA (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada) e IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), assim como mostram os gráficos a seguir. 

 

No gráfico 1 é possível perceber que a população afro-descendente 

(negros e pardos) representam 46% do total da população brasileira: 

 

Branca - 53,4 %

Amarela e Indígena - 0,6 %

Parda - 40,4 %

Preta - 5,6 %

 

Gráfico 1: População total brasileira e sua respectiva distribuição percentual por cor ou raça. 
 

No gráfico 2, vemos que a maior taxa de analfabetismo das pessoas 

acima de 15 anos de idade no Brasil é entre os pretos: 
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Gráfico 2: Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais, por cor ou raça. 
 

No gráfico 3, é apresentado a diferença da taxa de escolarização, por cor 

ou raça, entre grupos de pessoas de 5 a 24 anos de idade, onde a maior taxa de 

escolaridade é entre os brancos: 



18 

 

  

 

0

20

40

60

80

100

120

5 e 6 anos 7 a 14 anos 15 a 17 anos 18 e 19 anos 20 a 24 anos

Branca

Preta e Parda

 

Gráfico 3: Taxa de escolarização das pessoas de 5 a 24 anos de idade, por cor ou raça. 
 

E no gráfico 4, mostra que a maior média de anos de estudos é da 

população branca: 
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Gráfico 4: Média de anos de estudo da população, por cor ou raça 

 

De fato a escolaridade média de um jovem negro com 25 anos gira em 
torno de 6,1 anos de estudo; um jovem branco da mesma idade tem cerca 
de 8,4 anos de estudo. O diferencial é de 2,3 anos de estudo. A intensidade 
dessa discriminação racial, expressa em termos da escolaridade formal dos 
jovens adultos brasileiros, é extremamente alta, sobretudo se lembrarmos 
que se trata de 2,3 anos de diferença em uma sociedade cuja escolaridade 
média dos adultos gira em torno de 6 anos. (SILVÉRIO, 2007, p.28) 

 

Perante esses estudos fica então evidente a razão pela qual o 

Movimento Social Negro visa lutar: a superação e modificação dos dados 

constatados. E devido as incansáveis reivindicações do Movimento, surgem 

diversas Leis e/ou Decretos buscando superar as injustiças ocasionadas ao afro-

descendente. 
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Como um dos mais marcantes, podemos citar, segundo ROCHA 

(2006), a apresentação no Legislativo do Projeto de Lei 3.198 de 2000, onde propõe 

a “instituição do Estatuto de Igualdade Racial, em defesa dos que sofrem 

preconceito ou discriminação em função de sua etnia, raça e/ou cor, e dá outras 

providências”, projeto esse no qual continha todo o conjunto de propostas 

elaboradas em todo o país nas ultimas décadas pelo Movimento Social Negro. 

Houve também o Decreto nº 4.228, a qual institui o Programa Nacional de Ações 

Afirmativas, pelo então Presidente da República em Maio de 2002.  

 

Um Programa coordenado pela Secretaria de Estado dos Direitos 

Humanos do Ministério da Justiça, criado com o objetivo, através do envolvimento 

de várias áreas do governo federal, de desenvolver conjuntos de ações para 

promover a igualdade de oportunidades e de acesso à cidadania por essa 

população marginalizada. E em Agosto do mesmo ano, exclusivamente no campo 

da educação, a partir da Medida Provisória nº 63, criou-se o Programa Diversidade 

na Universidade e em Novembro ainda do respectivo ano, convertida na Lei 10.558, 

tendo como objetivo principal: “Implementar e avaliar estratégias para a promoção 

do acesso ao ensino superior de pessoas pertencentes a grupos socialmente 

excluídos, especialmente dos afro-descendentes (...)” (ROCHA, 2006, p.59-60). 

 

Tais ações governamentais só foram possíveis graças aos movimentos 

formados por afro-descendentes, que trazem em seu seio a marca da luta pelos 

seus ideais. A história do povo negro é contextualizada por ações de rebeldia, de 

igualdade e participação desde o início da escravidão, através das lutas pela 

liberdade. Neste sentido, podemos destacar a formação dos quilombos, como um 

dos primeiros sinais de organização dessas lutas, dando origem as diversas outras 

lutas e conquistas adquiridas até então. 

 

Hoje podemos ver diversos grupos criados e organizados com o intuito 

de lutar contra o racismo e fazer valer as Leis de Ações Afirmativas no país. Outro 

exemplo de conquista do Movimento Negro foi a criação da SEPPIR (Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial), criada a partir da Medida 

Provisória nº 111, em Março de 2003, e transformada na Lei 10.678 em Maio do 
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mesmo ano, que foi considerada um marco no trato da questão racial pelo poder 

público, 

 

A secretaria de Promoção de Igualdade Racial faz hoje um bom trabalho. 
Eu costumo dizer que mesmo se a SEPPIR não produzisse nenhum 
resultado, já teríamos um avanço. Só o simbolismo de você ter o primeiro 
escalão da administração pública, um organismo para tratar da questão 
racial, da igualdade racial, ou melhor, no caso do Brasil da desigualdade 
racial é muito importante, isso é histórico. Mesmo que nada tivesse sido 
feito, o simbolismo é muito grande (MARTVS, [200-] apud ROCHA, 2006, 
p.66). 
 
 
Pela primeira vez, na história do país, é criada uma Secretaria Especial, 
com status de ministério, responsável pela implementação de políticas 
públicas, articulada aos demais Ministérios, para diminuir as desigualdades 
raciais no Brasil. [...] é assinada a Lei 10.639/03, que torna obrigatório o 
ensino da história e cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino 
da educação básica. (ROCHA, 2006, p.62) 

 

A Lei 10.639 ̸ 03  altera a LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) de 1996, para incluir no currículo oficial das redes do ensino 

fundamental e médio o ensino da História da África e dos Africanos, a luta dos afro-

descendentes aqui no País, a cultura negra brasileira e a história do mesmo na 

formação da sociedade nacional, resgatando sua contribuição nas áreas políticas, 

econômicas e social, concernentes à História do Brasil. Além de incluir no 

calendário escolar o “Dia da Consciência Negra” todo dia 20 de Novembro. 

 

Nesse processo de luta é possível também destacar a ação de alguns 

outros grupos como a FNB (Frente Negra Brasileira), a SINBA (Sociedade de 

Intercâmbio Brasil África), o IPCN (Instituto de Pesquisa das Culturas Negras), o 

CEAA-UCAM (Centro de Estudos Afro-Asiáticos da Universidade Cândido Mendes), 

o MNUCDR (Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial), a ACNAP 

(Ação Cultural de Negritude e Ação Popular), o ENEN (Encontro Nacional de 

Entidades Negras); a CONEN (Coordenação Nacional das Entidades Negras), a 

SNCR (Secretaria Nacional de Combate ao Racismo), a UNEGRO (União de 

Negros pela Igualdade), dentre muitos outros existentes, cujo objetivo é sempre o 

mesmo: empenhar-se em favor da criação de Leis de igualdade Racial para os afro-

descendentes no Brasil. 
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Percebemos, portanto que a atuação do Movimento Negro, sem 

dúvida, promoveu um conjunto de ações que produziram efeitos significativos na 

luta dos afro-descendentes pela inclusão social. 
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3. AS COTAS NA UNIVERSIDADE 

 

Como podemos notar até então, não só a desigualdade racial no Brasil 

tem fortes raízes históricas, como também a luta do povo negro, do povo afro-

descendente, tem sido historicamente muito marcante para a superação dessas 

discriminações, tentando desde sempre romper as barreiras das desigualdades e 

lutando por seus direitos de igualdade em uma terra na qual ajudaram a construir. 

Outra política de ação afirmativa criada nesse processo de luta no Brasil tem sido a 

implantação do sistema de cotas. Porém tal conquista tem sido tema de muitas 

discussões na sociedade, pois é possível notar que uma parte da população é a 

favor, como também há outra parcela que é contrária as cotas (ressaltando aqui a 

população em geral, sendo ela branca, preta ou parda). 

 

 Para melhor entender a implantação do sistema de cotas na UEL 

(Universidade Estadual de Londrina), dialogarei com o conceito de Educação, 

Escola, Universidade e seu papel na sociedade. 

 

 

3.1 EDUCAÇÃO 

 

A educação existe não apenas na escola, mas desde a inserção do 

indivíduo no mundo. A educação se inicia então através da família, onde são 

ensinados valores, costumes e regras de uma determinada sociedade.  

 

Segundo Libâneo (1994) “desde o inicio da história da humanidade, os 

indivíduos e grupos travavam relações recíprocas diante da necessidade de 

trabalharem conjuntamente para garantir sua sobrevivência” (LIBÂNEO, 1994, p.19). 

Ou seja, a educação é um fenômeno universal, onde seu papel social é 

estabelecido pelas sociedades. 

 

É a partir do momento em que a criança começa a assimilar diversas 

aprendizagens através de seu contato com a sociedade que a educação começa a 

ser dividida com a instituição escolar. A organização desse  sistema deve promover 
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práticas que tenham como compromisso social a transformação do indivíduo. 

Educação essa, que não pode ser um processo passivo, pois é nesse momento da 

aprendizagem que o educando desenvolve suas potencialidades. 

 

O objetivo da educação escolar é desenvolver no aluno a capacidade 

crítico reflexiva frente as questões político-social-cultural do mundo em que vive. 

Para tanto a educação, em todas as suas especificidades, tem como princípio a 

transmissão do saber e transferência cultural, buscando assim a transformação 

social. 

 

 

3.2 FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA E DA UNIVERSIDADE 

 

A escola tem (ou deve ter) como função social formar sujeitos críticos, 

reflexivos, autônomos. Sujeitos conscientes de seus direitos e deveres, capazes de 

compreender a realidade em que vivem. Ou seja, precisa ser um espaço de 

sociabilidade que possibilite a construção e a socialização dos conhecimentos 

produzidos, tendo em vista que deve ser um conhecimento vivo que se caracterize 

como um processo sempre em construção. A escola, portanto, tem como 

compromisso ir além de uma simples transmissão de conhecimentos sistematizados, 

tende a dotar o aluno de capacidades e potencialidades segundo as exigências da 

sociedade, buscando sempre ir além, contribuindo para a constante transformação 

da mesma. 

 

Para a garantia desses direitos ao educando no Brasil foi criada a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que desde sua 

implementação até a atualidade visa justamente determinar e direcionar o sistema 

educacional com base nos princípios da Constituição Federal ̸ 1988. Sistema esse 

que é dividido em Ensino Básico (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio), obrigatório a crianças de 4 a 17 anos de idade. E Educação Superior, o 

ensino oferecido nas Universidades e Faculdades. 

 

É nas universidades e/ou faculdades que é ministrada a Educação 

Superior. Educação essa, que está alicerçada em ensino, pesquisa e extensão, por 
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isso seu compromisso social vai além das mesmas funções da escola. Ela deve 

estender sua função a todos os espaços sociais, apontar caminhos, provocar a 

constante pesquisa, estabelecendo a ponte entre o saber acadêmico e a sociedade. 

Cabe a mesma criar sempre novos capítulos para uma constante reconstrução da 

sociedade, ou seja, para a mutação da realidade social.  

 

Em suma, a função social das universidades é proporcionar uma 

formação científica aos indivíduos, procurando transformá-los em seres conscientes 

e compromissados com o social, e que seja capaz de promover a transformação no 

ambiente que o cerca. 

 

 

3.3 SURGIMENTO DA UNIVERSIDADE 

 

No dicionário a Universidade é uma: “Instituição educacional que 

abrange um conjunto de escolas superiores, destinadas à especialização 

profissional e científica; centro de cultura superior; o edifício em que está situado o 

centro de cultura superior” (SILVEIRA BUENO, 1996, p. 664) 

 

Para WANDERLEY “é um lugar – mas não só ela – privilegiado para 

conhecer a cultura universal e as várias ciências, para criar e divulgar o saber, mas 

deve buscar uma identidade própria e uma adequação à realidade nacional” (1988, 

p.15). Tal definição refere-se à essência da universidade, mas e sua historicidade? 

 

A maior responsável pela educação brasileira durante mais de dois 

séculos foi a Companhia de Jesus, onde “o principal objetivo dela era a difusão e a 

conservação da fé católica entre senhores de engenho, colonos, escravos e índios” 

(PILETTI, 2003, p.38). Era ensinado por eles a religião que traziam da Europa, com 

objetivo de preservar e dar sequência a mesma, isso sem se importarem com as 

religiões que principalmente os escravos e índios traziam consigo. 

 

Em 1759 os jesuítas se opuseram ao governo português e foram 

expulsos do Brasil pelo marquês de Pombal. E segundo PILETTI “as reformas 
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pombalinas substituíram a escola que servia aos interesses da fé pela escola útil 

aos fins do Estado” (2003, p.38). 

 

Em relação à educação, com a Independência do Brasil e a vinda da 

Corte Portuguesa, a principal preocupação do governo era a de formar as elites do 

país, portanto passaram a ser privilegiados o ensino secundário e o ensino superior. 

Ou seja, as alterações significativas no ensino superior só ocorreram a partir do 

século XIX, com a vinda da Família Real de Portugal para o Brasil. 

 

No período republicano
5
 as leis de educação foram modificadas. O 

ensino superior passou por diversas modificações desde então a qual levaram de 

fato à criação e ao funcionamento das universidades brasileiras, assim como 

podemos ver no (Decreto nº 19.851, de 11 de Abril de 1931) onde em sua ementa 

“Dispõe que o ensino superior no Brasil obedecerá, de preferência, ao sistema 

universitário, podendo ainda ser ministrado em institutos isolados (...)”. 

 

Art. 1º O ensino universitário tem como finalidade: elevar o nível da cultura 
geral, estimular a investigação científica em quaisquer domínios dos 
conhecimentos humanos; habilitar ao exercício de atividades que requerem 
preparo técnico e científico superior, concorrer, enfim, pela educação do 
individuo e da coletividade, pela harmonia de objetivos entre professores e 
estudantes e pelo aproveitamento de todas as atividades universitárias, 
para a grandeza na Nação e para o aperfeiçoamento da Humanidade; 
 
Art.2º A organização das universidades brasileiras atendera 
primordialmente, ao critério dos reclamos e necessidades do país e, assim, 
será orientada pelos fatores nacionais de ordem física, social e econômica 
e por quaisquer outras circunstancias que possam interferir na realização 
dos altos desígnios universitários; Art. 4º As universidades brasileiras 
desenvolverão ação conjunta em beneficio da alta cultura nacional, e se 
esforçarão para ampliar cada vez mais as suas relações e o seu 
intercâmbio com as universidades estrangeiras. (Decreto nº 19.851, de 11 
de Abril de 1931, p.5800) 

 

O ensino universitário no Brasil deve obedecer a princípios gerais pré-

estabelecidos, podendo em alguns casos ser modificado de acordo com sua 

necessidade regional, desde que objetivando a aprendizagem científica do indivíduo 

para a constante transformação social. 

 

                                                        
5 Período Republicano ou Brasil República: período que se iniciou em 1889 com a Proclamação da República, 

onde o Brasil deixa de ser Império, e que dura até hoje. 
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Conforme consta na Legislação, a base das Universidades está 

alicerçada no que chamamos de: ensino - pesquisa - extensão. Considerados como 

a tridimensionalidade ideal da educação superior, tal perspectiva só surgiu no Brasil 

no final do século XX, onde o Ensino visa a educação científica do indivíduo, a 

Pesquisa visa a constante investigação, a constante busca pelo que é o científico e 

a Extensão que visa justamente a ampliação de tudo isso, o aumento da busca pelo 

saber científico. É no âmbito das universidades públicas brasileiras que acontece 

uma das maiores manifestação desse compromisso social. 

 

O ensino superior tem por finalidade formar profissionais em diferentes 

áreas do conhecimento. Hoje, porém, é possível notar algumas diferenças em suas 

perspectivas de ensino comparando a instituição pública com a instituição privada. 

Na maioria das instituições privadas, há uma grande preocupação em formar e 

preparar o indivíduo para o mercado do trabalho, enquanto nas instituições públicas 

o que se pode notar é a grande preocupação em proporcionar aos alunos 

diferenciadas atividades de pesquisa, com enfoque no processo de ensino-

aprendizagem visando formar o estudante num ser crítico e reflexivo, para que o 

mesmo possa também usar os conhecimentos adquiridos em beneficio da 

sociedade. 

 

A universidade hoje é por excelência o local privilegiado, onde pode-se 

transmitir as mais altas e aplicadas formas do saber. Mesmo com o desenvolvimento 

industrial e sendo ameaçada por instituições que oferecem cursos 

profissionalizantes, com garantia de emprego rápido, sua relevância ainda é 

primordial para a sociedade, pois ela continua a ser um poderoso fator de 

desenvolvimento da cultura intelectual. 

 

Contudo, podemos então entender um pouco da instituição de ensino 

superior no Brasil. E assim como tudo sofre alterações com o decorrer dos tempos, 

o mesmo aconteceu e acontece com as universidades, sofrendo modificações 

diretas e indiretas seja de ordens políticas, sociais, econômicas ou culturais. Enfim, 

possibilitando uma transição para busca de melhores maneiras de atuação social. 
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3.4 AS COTAS NAS UNIVERSIDADES 

 

Como vimos, as Políticas de Ações Afirmativas são ações políticas 

planejadas para promover socialmente os grupos étnico-raciais, que tenham sido 

subordinados e/ou excluídos historicamente da sociedade em que vivem. É, 

portanto, o resultado de uma luta histórica do Movimento Social Negro, que como 

protagonista dessa „guerra‟ trabalhou arduamente para que o racismo e suas 

consequências fossem reconhecidos pela sociedade brasileira. Dando, portanto 

início a algumas políticas para o combate ao racismo e implantação de medidas 

para sua superação, pois já surgiram no Brasil alguns tipos diferentes de políticas 

de ações afirmativas como já analisadas anteriormente. Resultado: A grande 

maioria da população negra está fora das universidades; a grande maioria da 

população negra está à margem da sociedade.  

 

No tocante às Políticas Públicas, segundo o Professor Jairo Queiroz 

Pacheco, a Constituição brasileira diz que as mesmas devem ter como objetivo 

diminuir as desigualdades, portanto, no momento em que se tem um acesso 

desigual entre brancos e negros, ao ensino superior público, o sistema de cotas 

vem para cumprir esta determinação da Constituição, ou seja, se constituir numa 

política que efetivamente diminui as desigualdades no que diz respeito ao acesso 

de negros estudantes de escola pública ao ensino superior. 

 

No entanto MUNANGA (2007) nos diz que 

 

A introdução de cotas no ensino superior não é uma invenção brasileira. É 
uma política que já foi e está sendo experimentada por outros países do 
mundo que convivem com sistemas segregacionistas e discriminatórios, 
pouco importando suas formas históricas (MUNANGA, 2007, p. 9) 

 

No Brasil, mesmo que em contexto diferente, a idéia dessa ação 

afirmativa é a mesma: Promover o ingresso de grupos que foram historicamente 

marginalizados da sociedade, partindo da premissa de que os afro-descendentes 

não são quantidades bastante visíveis nas universidades, e que segundo o 

Professor Kabengele Munanga, são dados estatísticos do IPEA (Instituo de 

Pesquisa Econômica Aplicada): 
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Do total dos universitários brasileiros, 97% são brancos, sobre 2% de 
negros e 1% de descendentes de orientais. Sobre 22 milhões de brasileiros 
que vivem abaixo da linha da pobreza, 70% deles são negros. Sobre 53 
milhões de brasileiros que vivem na pobreza 63% deles são negros. 
(HENRIQUE, 2001 apud MUNANGA, 2007, p.11) 

 

O Sistema de Cotas surgem, portanto como uma medida que tenta 

retirar o negro dessa situação de 2% do total de estudantes no ensino superior, 

buscando aumentar a representação do mesmo dentro das universidades 

brasileiras. Visando a diminuição das desigualdades acumuladas durante todo esse 

processo histórico de discriminação racial, através de melhorias de acesso e 

permanência desse grupo dentro das instituições de educação superior. As cotas 

são então reservas de vagas em cursos de graduação, destinadas para os 

estudantes negros e de escolas públicas de ensino médio. 

 

Porém somente após muitos anos de lutas do Movimento Social Negro 

é que finalmente começou a ser discutido no Brasil a implantação dessas Políticas 

de Ações Afirmativas. A seguir ROCHA nos mostra uma das primeiras conquistas 

adquiridas referentes ao setor da educação superior no País: 

 

 (...) a senadora Benedita da Silva, em 1995, apresentou o Projeto de Lei nº 
14, que dispõe sobre a instituição de cota mínima para os setores etno-
raciais, socialmente discriminados, em instituições de ensino superior. O 
Artigo 1º desse projeto diz: “Fica instituída a cota mínima de 10% (dez por 
cento) de vagas existentes para os setores etnorraciais socialmente 
discriminados em instituições de ensino superior públicas e particulares, 
federal, estadual e municipal”. A justificativa que a senadora apresentou ao 
projeto de Lei, que estipulava um número de vagas não representativo da 
população, foi a de que a garantia da cota mínima não resolveria o 
problema estrutural, mas criaria um precedente para minimizar a injustiça e 
a exclusão social no país. (BERNARDINO, 2002, p. 258-259 apud ROCHA, 
2006, p.56-57) 

 

Como podemos ver, a atuação da parlamentar Benedita da Silva, uma 

das líderes nacionais do Movimento Social Negro, foi um dos primeiros passos para 

a criação do sistema de Cotas para os afro-descendentes nas Universidade do 

País. Mas foi em 13 de Novembro de 2002, como já citado no capítulo anterior do 

presente trabalho, que se instituiu definitivamente o sistema de Cotas para acesso 

ao ensino superior público, a Lei 10.558 que cria o Programa Diversidade na 
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Universidade, e dá outras providências, onde consta em seus artigos 1º, 2º e 4º 

respectivamente: 

 

Art. 1º Fica criado o Programa Diversidade na Universidade, no âmbito do 
Ministério da Educação, com a finalidade de implementar e avaliar 
estratégias para a promoção do acesso ao ensino superior de pessoas 
pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos, especialmente dos 
afrodescendentes e dos indígenas brasileiros; 

 
Art. 2º O Programa Diversidade na Universidade será executado mediante 
a transferência de recursos da União a entidades de direito público ou de 
direito privado, sem fins lucrativos, que atuem na área de educação e que 
venham a desenvolver projetos inovadores para atender a finalidade do 
Programa. 
Parágrafo único. A transferência de recursos para entidades de direito 
privado, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos do caput, será 
realizada por meio da celebração de convênio ou de outro instrumento 
autorizado por lei; 
 
Art. 4º Fica autorizada a concessão de bolsas de manutenção e de prêmios, 
em dinheiro, aos alunos das entidades a que se refere o parágrafo único do 
art. 2º. (BRASIL, Lei nº 10.558, de 13 de Novembro de 2002). 

 

Fica claro nos artigos 2º e 4º da presente Lei, que além da criação das 

cotas para acesso ao ensino superior, criou-se juntamente com a mesma, meios 

para a garantia da permanência dentro das Universidades aos grupos socialmente 

desfavorecidos, (esclarecendo aqui, que não se trata apenas dos negros, mas sim 

dos brancos, indígenas, pardos, etc. que não tenham condições materiais para a 

permanência nas universidades). 

 

Atualmente no Brasil há mais de 50 (cinqüenta) instituições públicas de 

ensino superior que adotam o sistema das Políticas de Ações Afirmativas. No caso 

da UEL (Universidade Estadual de Londrina), o Sistema de Cotas, passou a vigorar 

no ano de 2005, onde até 40% de vagas ofertadas são reservadas para estudantes 

de escolas públicas e estudantes negros de escolas públicas, onde são disputadas 

por meio de concurso vestibular. 

 

Pelo Sistema de cotas, até 40% das vagas de cada curso de graduação 
serão reservadas a estudantes oriundos e instituições públicas de ensino, 
sendo que até metade das vagas decorrentes da aplicação deste percentual 
serão reservadas a candidatos que se autodeclararem negros. 
Os estudantes NEGROS oriundos de instituições públicas de ensino 
deverão, no ato da inscrição para o concurso vestibular, manifestar a 
intenção de concorrer às vagas reservadas, mediante declaração de que 
possuem pele de cor PRETA ou PARDA. (Resolução CEPE nº 99/2004) 
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Portanto, o candidato que se autodeclarou negro, efetiva sua matricula 

na universidade somente após passar por uma comissão formada por 

representantes da UEL (Universidade Estadual de Londrina), e ficar então provado 

que esse candidato tem realmente traços que o caracterize etnicamente como afro-

descendente.  “O conselho de ensino, pesquisa e extensão indicará a comissão 

para homologar a matrícula dos candidatos” (Resolução CEPE nº 99/2004). Pois os 

descendentes de negro, que se caracterize como branco, não tem direito às cotas, 

visto que esse não é discriminado socialmente, pois não tem desvantagem no 

mercado de trabalho, por exemplo, simplesmente por ter a pele negra, ou seja, esse 

não é considerado um potencial marginal por uma sociedade racista. Medida esta, 

que visa impedir que pessoas que não sofrem preconceito usufruam dessa política 

voltada a atender àqueles que foram em sua historia discriminados racialmente. 

 

Como vimos até então, as Cotas para acesso de estudantes negros 

oriundos de escolas públicas de ensino médio é uma conquista adquirida histórica e 

socialmente pelo Movimento Negro, assim como muitas outras Políticas de Ação 

Afirmativa, a qual visa sempre a reparação dos danos históricos causados à 

população negra devido à escravidão no Brasil. Porém há em nossa sociedade 

muitas opiniões divergentes no que se refere ao sistema das cotas adotados nas 

universidades, assim como nos mostra MUNANGA (2007, p.12–14), alguns 

argumentos retóricos apresentados e defendidos contra a política de cotas: 

 

1)Dificuldade de definir quem é negro no Brasil, por causa da mestiçagem 
que atinge a todos os brasileiros; 
2)A cota para negros foi vista como uma flagrante injustiça contra brancos 
pobres e contra índios; 
3)Por que recorrer à política de cotas já abandonada nos próprios Estados 
Unidos, se ela não ajudou no recuo da discriminação entre brancos e 
negros; 
4)A cota vai criar, a exemplo do ocorrido na Índia e nos Estados Unidos, 
conflitos e clima de hostilidade racial que o Brasil desconhece; 
5)A cota é inconstitucional, porque perante a lei somos todos iguais; 
6)A cota vai atingir o orgulho e a auto-estima dos estudantes negros que se 
sentirão diminuídos por terem entrado na universidade por uma pequena 
porta. 

 

Mas será que é possível causar mais discriminação do que a que o 

negro já sofreu no Brasil? 
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Enfim pergunto-me: As Cotas para afro-descendentes nas 

universidades são mesmo uma solução real ou apenas uma medida paliativa? 

Essas contribuirão definitivamente ou não para o afastamento da discriminação 

racial em nossa sociedade? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como mencionado no início do presente trabalho, o sistema de cotas 

para o afro-descendente nas universidades sempre me gerou algumas dúvidas, 

porém com o decorrer do trabalho, através de diversas pesquisas bibliográficas 

sobre o assunto consegui criar minhas próprias percepções e considerações a 

respeito do tema. Tive, contudo a oportunidade de certa forma, de vivenciar esse 

processo, e com isso adquirir aprendizagens significativas, compreendendo, 

portanto a contribuição das Políticas de Ações Afirmativas para a luta contra as 

desigualdades raciais e sociais na sociedade brasileira. 

 

Comecemos a pensar pelo fato histórico, em que o afro-descendente 

foi escravizado em nossa terra, e que infelizmente tal fato se reflete até os dias 

atuais, pois os mesmos ainda não se livraram de toda a carga de que „o negro foi 

feito para não pensar‟, de que „o negro foi feito somente para o trabalho braçal‟, e 

assim continuando às margens da sociedade, de uma sociedade que ele ajudou a 

construir e que possui muitos de seus traços nas culturas aqui presentes. 

 

Acredito que o Sistema de Cotas na educação superior é sim uma 

solução real para a inserção do negro no ensino superior, visando corrigir uma 

estrutura de desigualdade étnico-racial e social. 

 

Deixo claro aqui que as cotas não dizem que o aluno afro-descendente 

não tem capacidade igual a outros alunos, que esse tenha nível inferior ao branco, 

as Cotas são uma reserva de vagas para esses alunos dentro das instituições de 

ensino superior, pois eles concorrem em nível de igualdade com qualquer outro 

aluno através do vestibular, com as mesmas questões, e se esse não for bem, ele 

não entra na universidade. Ou seja, o negro tem a mesma capacidade de pensar do 

branco, a questão é que ele sofre muito mais preconceito na sociedade. 

 

Além de tudo, o nível dentro das universidades não cai devido ao fato 

do aluno ter entrado através do sistema de cotas, pois esse aluno tem que se 

esforçar da mesma maneira que qualquer outro aluno para conseguir concluir seus 

estudos, então torna-se portanto uma falácia dizer que o negro fica inferior ao 
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branco devido às cotas, até porque, dentro das instituições, ninguém sabe se o 

aluno optou pelas cotas ou não, então é difícil haver discriminação referente à esse 

aspecto. 

 

Deixo claro também, que a disputa pelas cotas é um direito do aluno 

afro-descendente, o mesmo não é obrigado a optar por elas, ele faz a sua opção 

por disputar a entrada na universidade pública através desse sistema ou não. No 

entanto, concordo quando OLIVEIRA (2006), integrante falecida do Movimento 

Negro, dizia que essa vaga deve ser ocupada com consciência pelo individuo afro-

descendente que sabe a história pela qual o negro passou em toda sua trajetória 

histórica, e, aliás, que passa até hoje, pois o racismo, infelizmente, ainda esta muito 

presente em nossa sociedade, só não vê aquele que se faz de cego. 

 

Contudo vemos que o sistema de cotas influi no processo de disputa 

de vagas no concurso vestibular, mas o mesmo não interfere no interior das 

universidades, pois quem entra  pelo sistema universal ou sistema de cotas tem que 

se dedicar aos estudos com muita intensidade, se manter na universidade, depende 

da força de vontade do aluno, seja nas disciplinas em sala de aula, como em 

projetos de pesquisa, os quais disponibilizam bolsas estudantis para alunos que não 

tenham condições de se manter dentro das universidades.  

 

Enfim vemos que o principal objetivo das Políticas de Ações 

Afirmativas, no caso do presente trabalho, o Sistema de Cotas para acesso do aluno 

afro-descendente dentro das universidades públicas, é promover a inclusão social e 

étnico-racial dentro dessas instituições de ensino superior, visando a superação do 

racismo instituído na sociedade devido à escravidão desse povo. 

 

Para tanto gostaria de expressar que a realização deste trabalho 

ofereceu-me uma sensação prazerosa, pois pude me aprofundar no assunto e 

superar alguns conflitos em mim presentes durante esse processo. E que sem 

dúvida, o mesmo contribuiu significativamente para minha formação, pois consegui 

adquirir conhecimentos primordiais que ampliaram meu olhar e minha postura 

perante o assunto. 
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