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RESUMO

O  presente  trabalho  foi  pensado  em  resposta  à  inquietação  de  se  entender  o
sistema de cotas da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e se tal programa é
realmente efetivo para o acesso da população negra no ensino superior. Por conta
disso definimos como objetivo geral analisar o sistema de cotas da Universidade
Estadual de Londrina ao longo dos 10 anos de sua vigência, por meio de estudo
bibliográfico e documental sobre a construção e implementação do sistema de cotas,
suas bases políticas, históricas e sociais. Utilizamos para a discussão os trabalhos
construídos  por  Shiroma;  Moraes;  Evangelista  (2000),  Capelo  (2013),  Ferraro
(2008), Gomes (2011), entre outros, e também os documentos apresentados pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2008) e pela própria universidade.
As leituras realizadas nos permitiram perceber que apesar de 20% das vagas de
cada concurso vestibular serem reservadas para alunos negros de escola pública, a
média  de  matrículas  homologadas  se  manteve  entre  6%  e  8%  nos  levando  a
considerar os problemas que são exteriores à universidade, como a dificuldade que
a população negra tem de concluir o ensino médio, pois apenas 35,88% dos jovens
negros com idade entre 15 e 17 anos estão na série adequada e dessa percentagem
6,27%  darão  continuidade  aos  estudos  no  ensino  superior.  Os  dados  que
encontramos e as leituras que fizemos possibilitou discutir que o sistema de cotas
surge em um cenário político de ascensão do neoliberalismo e desconstrução das
políticas universais em detrimento das políticas focais,  significando uma “faca de
dois gumes”, pois os movimentos sociais puderam usar essa nova situação política e
o  cenário  de  crise  para  trazer  a  tona  suas  necessidades  e  seus  direitos
historicamente  negligenciados  e  esquecidos.  As  políticas  focais  seriam  nesse
cenário político a melhor escolha para os países, por possibilitar uma redução na
infraestrutura  institucional  desde  equipamentos  a  funcionários,  além  de  abrir
margem  para  o  estabelecimento  de  parcerias  com  a  iniciativa  privada  e  de  se
estabelecer critérios de elegibilidade para acesso as políticas, libertando o Estado de
responsabilidades sociais antes estabelecidas como universais a todos os cidadãos.

Palavras-chave: Negro. Políticas Focais. Cotas. Função Social da Escola.
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1 INTRODUÇÃO 

A motivação desse trabalho surgiu por meio da experiência pessoal com o

sistema  de  cotas  nos  vestibulares  que  concorri  na  Universidade  Estadual  de

Londrina (UEL) nos anos de 2008 e 2012. No primeiro vestibular que concorri logo

ao término do Ensino Médio, não precisei utilizar do sistema de reserva de vagas por

tido  um desempenho  igual  aos concorrentes  do sistema Universal.  Quatro  anos

depois, em 2012, concorri a uma vaga no curso de Pedagogia na mesma instituição

e não pude declarar-me negro no sistema de inscrição, pois ao me declarar negro já

era inscrito nas cotas raciais e por já ser aluno do Ensino Superior eu só poderia

concorrer às vagas universais, sendo obrigado a declarar outra cor de pele no meu

cadastro.  Esses  acontecimentos  fizeram  com  que  eu  adentrasse  ao  curso  de

Pedagogia com uma inquietação sobre o que era realmente esse sistema de cotas

já que eu nunca o havia utilizado e tinha pouco conhecimento sobre o assunto.

Ainda não havia tido a oportunidade de estudar mais a fundo o sistema de

cotas  e  o  seu  surgimento,  não  só  na  UEL,  mas  também  como  uma  política

desenvolvida em várias universidades. 

Por conta disso, optei enquanto objetivo geral do Trabalho de Conclusão de

Curso fazer uma análise do sistema de cotas da Universidade Estadual de Londrina

ao  longo  dos  10  anos  de  sua  vigência,  por  meio  de  estudo  bibliográfico  e

documental sobre a construção e implementação do sistema de cotas, suas bases

políticas, históricas e sociais.

Este estudo mostra-se relevante por encontrarmos diversos trabalhos entre

artigos, trabalhos de conclusão de curso (TCC), monografias, dissertações e teses,

que visam estudar esta área. Há em nossa Universidade trabalhos que contam a

história da política na instituição, como também trabalhos que falam sobre a sua

constitucionalidade e que buscam construir um retrato acerca do tema na instituição.

Há também outros autores como Kabengele e Munanga (2006), que discutem

o direito  de  inclusão  do  negro  à  Universidade,  além de  trabalhar  a  questão  do

acesso e da permanência do mesmo no Ensino Superior, estes autores constituem-

se como um dos maiores defensores das cotas nas Universidades, tendo muitos

trabalhos relacionados ao tema.

Abdias do Nascimento (1978), fala sobre o racismo mascarado na sociedade

brasileira e sobre como ele se manifesta na forma de uma democracia racial que
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acaba por definir o Brasil como um país “sem racismo”, mas que o expressa desde a

sua forma de governo até a sua organização social  e política, visão essa que é

confirmada  por  Luciana  Jaccoud  (2005;  2009;  2010)  (pesquisadora  do  IPEA –

Instituto  de  Pesquisa  Econômica  Aplicada),  que  desenvolve  trabalhos  sobre  a

intervenção do governo nas desigualdades raciais brasileiras e sobre as políticas

públicas implantadas para findar com esses males.

Além de clássicos como Octavio Ianni (1966) e Florestan Fernandes (2008),

que trabalham respectivamente, sobre raças e classes sociais no Brasil e um ensaio

sociológico sobre brancos e negros em São Paulo – formação, manifestações atuais

e efeitos do preconceito na sociedade paulistana.

Todas essas obras e autores demonstram que o sistema de cotas, as políticas

de ação afirmativa e o acesso do negro à Educação Básica e ao Ensino Superior

ainda são temas que podem e precisam ser trabalhados e que tem uma relevância

social muito grande.

A partir desses questionamentos decidimos por organizar o trabalho em três

capítulos. No primeiro discutiremos sobre as Entidades Internacionais e a Função

Social da Escola, abordando o cenário histórico e político no qual se dá o surgimento

das políticas focais, a influência sofrida pelo Brasil de órgãos como o Banco Mundial

no cenário educacional e qual a visão de escola que se estabelece no novo século.

No  segundo  capítulo  trataremos  sobre  as  políticas  de  ação  afirmativa,

trabalhando o seu surgimento histórico e sua forma de organização, bem como a

sua  organização  no  Brasil  e  como as  ações  afirmativas  conquistam espaço  em

nossa sociedade até tornarem-se direito adquirido por força da lei.

E no terceiro e último capítulo discutiremos o cenário específico da UEL, no

qual apresentamos os dados sobre a efetividade do sistema de cotas e elencamos

também  as  hipóteses  de  problemas  e  contradições  que  se  apresentam  na

efetividade do sistema.

A metodologia utilizada foi a leitura bibliográfica e documental de trabalhos

construídos por autores como: Shiroma; Moraes; Evangelista (2000), Capelo (2013),

Ferraro (2008), Gomes (2011), entre outros, e também os documentos apresentados

pelo  Instituto  de  Pesquisa  Econômica  Aplicada  -  IPEA  (2008)  e  pela  própria

universidade.
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2 ENTIDADES INTERNACIONAIS E A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

Para sermos capazes de entender a função social da escola em pleno século

XXI, faz-se necessário antes de tudo discutirmos importantes fatores que levaram à

estruturação  da  escola  como  conhecemos  hoje.  Sendo  assim,  é  importante

apresentar  qual  a  participação  dos  diferentes  órgãos  internacionais  na  política

educacional  brasileira  e  a  influência  disso  nas  escolas  como  todo  no  território

nacional, principalmente na década de 1990, período no qual o país enfrentava uma

grave crise econômica e política que gerou a reforma do Estado e como uma das

influências deste acontecimento, a abertura da educação para o capital internacional

na figura do Banco Mundial, entre outros fatores que serão tratados a seguir.

A mudança no cenário educacional brasileiro e em muitos outros países, em

especial a América Latina, tem seu pontapé inicial nas ideias formuladas por meio da

Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em 1990, em Jomtiem na

Tailândia. Essa reunião foi  financiada por órgãos como a UNESCO (Organização

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura), UNICEF (Fundo das

Nações  Unidas  para  a  Infância),  PNUD  (Programa  das  Nações  Unidas  para  o

Desenvolvimento) e Banco Mundial (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000, p.

56). 

Foram participantes dessa reunião cerca de 155 países e outras instituições e

associações, sendo redigida nesse encontro uma declaração por meio da qual todos

os  países  participantes  se  comprometiam  em  ofertar  uma  educação  básica  de

qualidade  a  crianças,  jovens  e  adultos.  Que  segundo  o  documento  oficial  da

Conferência,  se  concretizaria  através  das  repostas  as  necessidades  básicas  de

aprendizagem (NEBA) – entendidas como “[…] conhecimentos teóricos e práticos,

capacidades,  valores  e  atitudes  indispensáveis  ao  sujeito  para  enfrentar  suas

necessidades básicas” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 58). 

Essa atenção às necessidades básicas dos sujeitos não se fazia apenas de

modo geral,  havia também a preocupação com uma educação básica que fosse

difundida a todas as camadas da sociedade atendendo minorias como mulheres,

grupos desamparados ou marginalizados. Os meios apropriados para atender as

NEBA deveriam ser pensados “segundo o país, a cultura, setores e grupos sociais

raça,  idade,  gênero,  cultura,  pertencimento  territorial,  entre  outros  e  também
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segundo as perspectivas de resolução ao longo do tempo.” (SHIROMA; MORAES;

EVANGELISTA, 2000, p. 58). 

O Brasil esteve presente na conferência se destacando entre os nove países

com umas das maiores taxas de analfabetismo do mundo no período, grupo que

passou a ser conhecido como o E9, formado por Bangladesh, Brasil, China, Egito,

Índia,  Indonésia,  México,  Nigéria  e  Paquistão,  tais  países  passaram  a  ser

acompanhados de perto pela UNESCO que promovia reuniões regionais e globais

para tratar do assunto.

A declaração emitida pela Conferência defendia uma educação básica que

fosse  difundida  a  todas  as  camadas  da  sociedade  atendendo  minorias  como

mulheres, grupos desamparados ou marginalizados, além de entender que se fazia

necessário a valorização do ambiente de aprendizagem, ou seja, não dar tanto foco

ao aspecto  formal  da  educação,  mas  sim valorizar  o  ambiente  no  qual  o  aluno

aprende, não se importando tanto com os anos de escolarização ou a aquisição de

certificados,  mas  dando  espaço  ao  aluno  para  que  ele  utilize  os  sistemas  de

avaliação de resultados (como por exemplo o ENEM que pode servir como meio

para conclusão do Ensino Médio), dando dar ao processo de ensino e aprendizagem

uma roupagem mais humana e menos tecnicista. 

Para que essa população pudesse ser  atendida e o fim do analfabetismo

fosse alcançado, acreditou-se que se fazia necessário uma mobilização nos âmbitos

econômicos, sociais e políticos.  O Estado deveria buscar firmar parcerias com o

setor  privado  de  tal  forma  que  se  fizesse  entender  que  a  educação  era  o

investimento mais importante a ser feito para o futuro do país. 

SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA (2000) indicam que essa mobilização é

promovida à custa de um objetivo um tanto quanto grandioso demais, que é a paz

mundial. Que deveria ser construída por meio do investimento de todos os setores

da esfera social:  tanto o público,  quanto o privado e que deveria haver  também

financiamentos voluntários para a construção desse mundo melhor.

O  primeiro  problema  apresentado  referente  à  Conferência  Mundial  de

Educação para Todos é a expressão “para todos” que sugeriria uma universalização

da  educação  básica,  algo  que  não  foi  defendido  nas  metas  e  nem  nos

procedimentos definidos em Jomtien.

Um  segundo  problema  era  a  forma  como  alguns  autores  entenderam  o

conceito de NEBA, mantendo-o apenas na esfera ideológica da natureza do ensino
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a ser ministrado. Assim estabeleceu-se a ideia de ensinos diferentes para parcelas

diferentes  da  população,  mas  uma  vez  estabelecendo-se  o  dualismo  entre  as

camadas mais pobres e ricas.

Após  a  Conferência  de  Jomtien,  muitas  outras  reuniões  internacionais  e

continentais aconteceram e buscaram trazer como foco a educação básica e a sua

importância para o desenvolvimento dos países e do mundo no século XXI, além de

sua imprescindível  presença para a consolidação do capitalismo nesse momento

histórico. Por conta disso ao falarmos sobre as demais reuniões apresentaremos

aquilo no que elas se diferem uma das outras e no que foram importantes para a

educação. 

Em 1990, a CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e Caribe)

lançou um documento intitulado  Transformación Productiva con Equidad,  visando

alertar  os  países  da  região  sobre  a  necessidade  de  se  reformular  os  sistemas

educacionais frente a reestruturação produtiva em curso, ou seja, a educação dos

diversos países da América Latina e Caribe deveriam ser reformadas de maneira a

atender  às  necessidades  do  sistema  produtivo.  O  documento  da  CEPAL ia  ao

encontro  das  ideias  apresentadas  e  defendidas  pela  declaração  de  Jomtien,  e

mantinha  ainda  enquanto  pressuposto  a  ideia  de  equidade,  apresentado  por

SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA (2000, p.64) como “[…] iguais oportunidades

de ingresso (a educação) e à distribuição das possibilidades de obter uma educação

de qualidade.” 

Essa definição trouxe de novidade para o debate já proposto sobre equidade

(iniciado com as discussões a cerca dos direitos sociais ainda na metade do séc.

XX) a questão de que somente o acesso não contemplaria todas as necessidades a

serem cobertas, mas centrava-se também na questão da “[…] qualidade da oferta e

na eficácia das estratégias aplicadas para resolver  o problema dos excluídos do

ensino e da capacitação.” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000, p.65)

Lembrando que essa equidade é apenas reflexo de um desejo do sistema

econômico de que a população possa a aprender os “códigos da modernidade” -

“conjunto de conhecimentos e destrezas necessários para participar da vida pública

e desenvolver-se produtivamente na sociedade moderna.”  (SHIROMA; MORAES;

EVANGELISTA, 2000, p. 58) – construindo assim, uma sociedade mais competitiva e

atuante no mercado de trabalho.
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Outro ponto que vai  na contramão do conceito cepalino de equidade,  é a

decisão de documento de apontar a necessidade de reformas administrativas que

retirassem o Estado do papel de provedor e administrador, e passasse para o papel

de avaliador de políticas. Ou seja, a CEPAL queria gerar maior igualdade de acesso

a educação e  possibilidades de obter  uma educação de qualidade por  meio  da

retirada  do  Estado  do  papel  de  administrador,  sendo  que,  ele  é  o  principal

responsável para a concretização desse objetivo. 

Entre os anos de 1993 e 1996 a UNESCO, por  meio da coordenação de

Jacques Delors, convocou a Comissão Internacional sobre Educação para o século

XXI, composta por especialistas de todo o mundo, essa comissão tinha por objetivo

analisar  as  tendências,  certezas  e  incertezas  que  caracterizavam  o  cenário

educacional  do  final  do  séc.  XX  para  pensar  o  papel  que  a  educação  deveria

assumir durante todo o século XXI.

O denominado  Relatório Delors (como ficou conhecido),  trás uma série de

tensões que precisam ser resolvidas além de novos conceitos sobre a educação e

um ideal de como ela deve ser trabalhada durante o século vigente. Para nós cabe

destacar  que  o  relatório  apresenta  uma  perspectiva  ao  mesmo  tempo

individualizante, mas também global, por meio de ideias como a mundialização da

cultura preservando as culturas locais e as potencialidades individuais, e o respeito a

tradições e convicções pessoais e a garantia de abertura ao universal.

Outro ponto importante a ser destacado é que essa Comissão preconizava a

educação básica dos 03 aos 12 anos, “[…] com conteúdo universal, dirigido com

especial atenção às mulheres, populações rurais, pobres urbanos, minorias étnicas

e crianças que trabalham.” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 67) Esse

sistema deveria ser flexível,  oferecendo cursos diversos e dando a oportunidade

para o aluno se transferir entre as modalidades de ensino. 

A continuidade desses estudos é de concepção claramente elitista. Esse nível

de ensino deveria preparar técnicos trabalhadores por meio do desenvolvimento e

descoberta de talentos, e esses alunos deveriam ser preparados para empregos já

existentes - a educação como um pólo de formação para o mercado de trabalho. Por

conta  disso  havia  uma  indicação  de  que  o  ensino  secundário  realizasse  a

alternância entre formação e trabalho.

Tal  alternância também deveria  ser  implementada no ensino superior,  que

passaria a ser entendido “como o motor do desenvolvimento econômico, depositário
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e  criador  de  conhecimento  mediante  o  ensino  e  a  pesquisa,  locus da  alta

especialização  adaptada  à  economia  e  à  sociedade”  (SHIROMA;  MORAES;

EVANGELISTA, 2000, p. 68).

Além da alternância trabalho/formação, o ensino superior deveria superar a

concepção de ser  a  via  principal  e  única  para  a profissionalização,  ela  também

deveria ocorrer principalmente no ensino secundário, onde o professor deve sempre

se voltar, no caso da criança, para a entrada precoce na sociedade da informação

(quanto  mais  cedo  ela  tiver  acesso,  mais  preparada  será)  e  no  caso  dos

adolescentes,  deverá  evitar  o  desemprego  e  o  subemprego  por  meio  dessa

capacitação para os trabalhos já existentes.

Esse discurso de formação/ trabalho é tão forte no relatório que é indicado

aos  professores  que  exerçam outra  profissão  além da  docência  para  que  esse

emprego favoreça a ampliação de sua visão de realidade. “Esse múltiplo exercício

profissional deveria ocorrer em períodos de licenças, nos trabalhos em equipe e nas

permutas de professores entre escolas, instituições, e até entre países.” (SHIROMA;

MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 69)

Outro órgão internacional que fará sugestões sobre como se deve organizar a

educação básica e superior e que acredita em uma educação profissionalizante para

a inserção no mercado de trabalho é o Banco Mundial (organismo multilateral de

financiamento composto por 186 países mutuários, entre os quais se inclui o Brasil,

tendo suas políticas definidas por EUA, Japão, Alemanha, França e Reino Unido),

surgido no pós-guerra, o Banco tornou-se o maior captador mundial, não soberano

de recursos.

O Banco Mundial,  nos anos 1990, voltou seus olhos para a educação por

entender que ela é uma das principais ferramentas para o fim da pobreza (um dos

maiores  objetivos  da  instituição).  Por  isso  redige  um  documento  intitulado

“Prioridades  y  Estrategias  para  La  Educación”,  publicada  em  1995  e  que

apresentava uma análise global acerca da educação no mundo.

O  texto  não  apresenta  nenhuma  mudança  significativa  quanto  ao

posicionamento  demonstrado  pelos  demais  órgãos/documentos/eventos

internacionais  anteriormente  citados,  no  entanto,  um  ponto  que  precisa  ser

destacado é que indicava uma maior articulação com o setor privado na educação e

como nova fonte de recursos para a educação básica. Essa articulação será um dos

meios de influência para a reforma da década de 90 no sistema educativo brasileiro. 
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“Em  suma,  o  Banco  Mundial  recomenda  mais  atenção  aos
resultados,  sistema  de  avaliação  da  aprendizagem,  inversão  em
capital  humano atentando  para  a  relação  custo-benefício;  propõe,
além  da  descentralização  da  administração  das  políticas  sociais,
maior  eficiência  no  gasto  social,  maior  articulação  com  o  setor
privado  na  oferta  da  educação.”  (SHIROMA;  MORAES;
EVANGELISTA, 2000, p. 71) 

A Carta  defende uma articulação com o setor  privado ao apresentar  dois

pontos: o primeiro é que existe uma carência quanto ao ensino fundamental e que

isso significa um entrave para a construção e desenvolvimento da nação. O segundo

ponto é que a falta desse ensino fundamental de qualidade impede o Brasil de ter

condições  de  competir  internacionalmente  pelas,  faltas,  de  condições  de  seu

sistema produtivo, ou seja, fadados ao agronegócio. 

Estes  órgãos  internacionais  e  seus  documentos  terão  uma  influência

importante no cenário educacional brasileiro da década de 1990, por conta da crise

que se desenvolve em nossa nação e pela perspectiva neoliberal  adotada pelos

governantes do período que iam ao encontro da perspectiva apresentada por essas

instituições.

Diante do cenário de crise econômica, os estados de capitalismo avançado

no  qual  imperava  o  Estado  de  Bem Estar  Social,  passam por  um processo  de

desmanche desse modelo e em contraponto às políticas universais que eram base

desse modo de governo, temos o estabelecimento das políticas focais que tinham

por objetivo “[…] oferecer o mínimo de condições protecionistas para grupos sociais

específicos, com a intenção de manter o equilíbrio do Estado nacional” (SILVA, 2014,

p.09)

A escolha pelas políticas focais neste momento de crise acaba por ser reflexo

das questões levantadas e discutidas desde Jomtien. O entendimento ideológico da

NEBA que cria formas diferentes de educação de acordo com as necessidades de

cada  parcela  da  população  diferenciando  a  educação  de  pobres  e  ricos  e  o

entendimento  de  que  a  raça,  gênero,  cultura  entre  outros  aspectos  devem  ser

respeitados para a formulação do currículo de ensino são aspectos que colaboram

para o fomento da política de cotas.

Assim  como  o  princípio  de  equidade  defendido  na  CEPAL que  prega  a

igualdade de oportunidades de acesso, de tratamento e de resultados, que resulta

de certa forma uma diferenciação entre os marginalizados e as minorias em relação

à elite dominante. 
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Outros  aspectos  podem  ser  observados  nos  discursos  dos  órgãos

internacionais que podem ter influenciado pela escolha das políticas focais, como o

discurso de viés moralista do Relatório Delors que prega um ensino de conteúdo

universal apenas até os 12 anos e estabelece um sistema elitista de ensino médio e

superior, preferindo o sistema de formação profissional na educação básica e uma

flexibilidade quanto à formação de nível superior para favorecer também a formação

técnica.

SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA (2000) vão apontar que de acordo com

as  recomendações  feitas  pelos  órgãos  citados  anteriormente,  acabou  por  se

estabelecer as tarefas dos países latino-americanos para a educação nos anos de

1990. As autoras vão destacar ainda que por conta dessa interferência internacional

o Brasil procurou a parceria com empresários que desejassem intervir nas políticas

educacionais, pois segundo as prevenções destacadas pelos documentos, “[…] o

êxito dessa política dependeria de um processo de negociações e de persuasão dos

interessados dentro e fora do sistema, posto que uma ruptura entre eles poderia

conduzir  à  supressão  das  condições  de  efetivação  das  reformas.”  (SHIROMA;

MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 75)

A partir dessa discussão, ocorreu no Brasil em 17 de Junho de 1992, o Fórum

Capital-Trabalho,  na  Universidade  de  São  Paulo  (USP)  com  a  presença  de

empresários, representantes de centrais sindicais, governo, universidades e centros

de pesquisa.  O Fórum aprovou na ocasião a  Carta  Educação que enfatiza  dois

pontos  que  segundo  as  autoras  merecem  reflexão:  a  carência  da  educação

fundamental como o principal entrave à construção da nação e a afirmação de que

ao  Brasil  faltam  as  condições  para  enfrentar  a  competição  internacional  pela

inadequação  de  seu  sistema  produtivo.  (SHIROMA;  MORAES;  EVANGELISTA,

2000, p. 76) 

A carta faz um discurso pessimista quanto ao cenário educacional da época,

ao apresentar a estatística de que 95% de cada geração jovem tinham acesso à

escola de primeiro grau, mas que dessa porcentagem apenas 43% completavam à

oitava série e os 57% que não se graduavam não passavam da quarta série.

Mas a apresentação dessa triste realidade e a presença de centrais sindicais

e representantes  de universidades não foi  o  suficiente para que a discussão do

fórum  sobre  encaminhada  para  os  múltiplos  aspectos  que  contribuem  para  a
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constatação  de  estatísticas  como  essa.  (SHIROMA;  MORAES;  EVANGELISTA,

2000, p. 76)

No final, a precarização das escolas, os baixos salários dos professores e as

condições objetivas e subjetivas de vida que precisam ser superadas para o bom

trabalho pedagógico não foram nem mesmos citados, sendo a Carta concluída com

a  seguinte  frase:  “vê-se  por  aí  que  não  faltam  matrículas,  falta  eficiência”

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 76).

Neste período no Brasil, nos deparamos com o governo Collor e Fernando

Henrique Cardoso que implementaram medidas visando combater o cenário de crise

econômica que se instalou no Brasil por conta da alta taxa de inflação e por uma

série  de  medidas  financeiras  e  políticas  que  se  mostraram  falhas  em  suas

execuções, além é claro da influência da crise que acontecia em outros países como

o próprio EUA e a Argentina, grandes parceiro comerciais do Brasil nos anos 90.

(SILVA, 2014, p.01)

Segundo Silva (2014), os países da América Latina vão acabar por enfrentar

nesse período uma forte influência do sistema capitalista para o estabelecimento de

governos de base neoliberal. A autora coloca que grande parte dessa influência se

dá por meio do “domínio” americano enquanto única grande potência mundial que

acabará  conduzindo  as  políticas  mundiais  e  de  certa  forma regulando  as  ações

latino americanas por meio do Consenso de Washington1.

Um dos principais problemas enfrentados no Brasil em relação à influência

externa, foi que graças ao fim tardio da ditadura, não pudemos experimentar um

estado  de  Bem Estar  Social  tão  consolidado  e  fundamentado  como  os  que  se

estabeleceram na  Europa.  Tivemos  ao  nosso  alcance  algumas medidas  que  se

aproximavam dessa realidade,  como a criação do Sistema Único de Saúde e a

aprovação de uma nova LDB 9394/96 que defendia o ensino obrigatório a partir dos

07 anos de idade (houve recentemente mudanças por meio da Lei 12.796/13 que

garante a obrigatoriedade do ensino dos 04 anos aos 17 anos).

1 O objetivo do encontro, convocado pelo Institute for International Economics, sob o título "Latin
American Adjustment: How Much Has Happened?", era proceder a uma avaliação das reformas
econômicas  empreendidas  nos  países  da  região.  Para  relatara  experiência  de  seus  países
também  estiveram  presentes  diversos  economistas  latino-americanos.  Às  conclusões  dessa
reunião  é  que  se  daria,  subseqüentemente,  a  denominação  informal  de  "Consenso  de
Washington".  in  Barbosa Lima Sobrinho  e outros autores,  Em Defesa  do  Interesse Nacional:
Desinformação e Alienação do Patrimônio Público, São Paulo: Paz e Terra, 1994 
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Mas os governos de cunho neoliberal do período nos aproximaram mais da

realidade  experimentada  nos  EUA,  e  outros  países  que  por  conta  da  crise

econômica começavam a “desmanchar” seus governos de bem estar social  para

estabelecer um Estado mais liberal e com menos responsabilidades.

Foi nesse panorama que Fernando Henrique Cardoso assume a presidência

do Brasil – a ascensão do neoliberalismo na América Latina e no mundo em meio a

uma crise na qual os principais órgãos internacionais colocam a educação como

tábua de salvação dos povos – passando a estabelecer ações que aproximassem o

Brasil  dos  direcionamentos  ofertados  pelos  diferentes  documentos  internacionais

redigidos  no  período,  de  tal  forma  de  que  o  Brasil  pudesse  se  aproveitar  dos

recursos ofertados para auxiliar na crise instaurada em território nacional.

Por  conta  disso,  temos  ao  longo  da  década,  a  Reforma  do  Estado  que

proporcionará uma reforma significativa  na educação com a descentralização da

gestão e a responsabilização dos estados e municípios por diferentes níveis, etapas

e  modalidades  de  ensino.  A reforma  na  educação  atende  a  uma  necessidade

apresentada  pelos  órgãos  internacionais  que  pedia uma  menor  interferência  do

Estado na educação para que a população pudesse se organizar de forma regional

para gerir a escola, ou seja, tirar do Estado à responsabilidade pela manutenção dos

aparelhos  educacionais  e  passá-lo  aos  maiores  interessados:  a  população.  Mas

essa também foi uma forma de desvincular o estado do papel de mantenedor, dando

às escolas a obrigação de conseguir seus próprios recursos, além dessa ser uma

forma de enfraquecer os meios de luta, pois com a descentralização a cobrança por

mudanças e melhorias se torna muito mais difícil e laboriosa. 

Silva  (2014)  construirá  uma crítica  sobre  esse período definindo o  legado

deixado  pelo  governo  FHC  como  a  “herança  maldita”  do  Brasil  por  conta  das

reformas promovidas no cenário econômico e educacional que irão deixar grandes

marcas  quanto  à  efetivação  de  uma  educação  de  qualidade  e  o  fim  das

desigualdades sociais. 

A autora  aponta  que,  na  década  de  90,  por  conta  do  cenário  de  crise

econômica, os países que adotavam a perspectiva de Bem Estar Social, passaram a

realizar  reformas para  dar  espaço ao neoliberalismo – resposta  encontrada pelo

Capitalismo para manutenção do sistema – e por meio disso passou a haver, como

já assinalado anteriormente, um desmanche das políticas universalizantes, onerosas

para o Estado, dando espaço para a implantação das chamadas políticas sociais
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focais que teriam por objetivo “oferecer o mínimo de condições protecionistas para

grupos  sociais  específicos,  com  a  intenção  de  manter  o  equilíbrio  do  Estado

nacional” (SILVA, 2014, p.09). 

Essa implantação de políticas focais pode ser entendida como a efetivação

das estratégias acordadas em Jomtien, como a priorização de mulheres e meninas

na  educação,  bem  como  dar  atenção  especial  a  grupos  desamparados  e  aos

sujeitos  com  necessidades  especiais.  Nesse  cenário  neoliberal,  tais  estratégias

podem ser difundidas por meio de políticas focais que se empenharão em atender

especificamente às necessidades e especificidades de cada grupo minoritário que

precisa ter seus direitos “respeitados” de certa forma.

Silva  (2104)  faz  um  alerta  quanto  a  utilização  e  efetivação  das  políticas

sociais focais, 

[…]  quando  as  políticas  de  focalização condicionalizadas se
convertem  em  ações  estruturais  e  de  longa  duração,  as
consequências  podem  ser  a  consolidação  da  desigualdade
social  e  a  renúncia  do  Estado  em  construir  programas
universalizantes  de  proteção  social.  [...]  as  políticas  sociais
focalizadas não são instrumentos de transformação social, mas
sim um paliativo para os momentos de profunda crise gerados
pelo capital,  que se dissocia dos direitos sociais e opta pela
gestão da pobreza. (SILVA, 2014, p.10)

Capelo (2013) nos permite levar ainda mais adiante tal discussão aos nos

apresentar  a  dialética  da  exclusão/inclusão,  na  qual  ela  aponta  que  a  escola  é

concebida por meio de uma concepção eurocentrista, branca, capitalista, masculina,

racionalista, predatória, cientificista e cristã, e que por conta disso, não importam os

meios e os esforços pelos quais os negros ou outras minorias são incluídos na

escola, o sistema tratará de excluí-los.

E essa exclusão se dará justamente pelo fato da escola ser monocultural,

“[…] para os monoculturalistas, os processos identitários não são históricos, portanto

negros, índios, caboclos – os excluídos – foram identidades no passado e não são

mais.” (CAPELO, 2003, p. 128)

Esses  indivíduos  se  tornarão  sujeitos  de  escola  burguesa  capaz  exercer

controle social, homogeneizar identidades, conformar corpos e consciências. Essas

ações podem ser reconhecidas, “[…] na medida em que seus processos excludentes

aparecem na forma de propostas includentes” (CAPELO, 2003, p. 124)
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Assim, ao estabelecermos no Brasil  políticas focais de longa duração, não

estamos  levando  às  minorias  a  conquistarem  direitos  e  um  novo  espaço  na

sociedade burguesa, mas sim afirmando uma sociedade desigual que continua a

excluir  por  meio  da  inclusão  e  que,  por  meio  de  uma escola  que  representa  o

interesse  de  órgãos  internacionais  alheios  à  realidade  cultural  e  identitária  dos

brasileiros  produz  uma  sociedade  monocultural,  capaz  de  perceber  as  diversas

culturas  que  são  negadas  e  negligenciadas  à  indivíduos  que  não  se  sentem

“pertencentes” à sua realidade social. 

Por conta disso se faz necessário entender mais profundamente como se dá

o surgimento das políticas focais no Brasil por meio da intervenção dos diferentes

movimentos sociais que se posicionam contrários às práticas neoliberais e em que

momento,  essas  políticas,  conquistas  da  sociedade  civil  organizada  tornaram-se

ferramentas do estado.
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3 AÇÕES AFIRMATIVAS: O QUE SÃO?

No capítulo anterior dialogamos sobre a influência da Reforma do Estado e

dos órgãos internacionais no cenário educacional da década de 90, principalmente

na implantação das políticas focais que visavam substituir  as políticas de caráter

universal e em como essas ações influenciaram o cenário no qual surge o sistema

de cotas  no  Brasil.  Assim,  pretendemos elevar  a  discussão,  trazendo  um breve

histórico de como esse sistema surgiu no Brasil e no mundo, fazendo uma análise

de sua situação atual na universidade Estadual de Londrina (UEL).

Tomamos por  base  para  essa  discussão  o  trabalho  escrito  por  Karen  de

Abreu Anchieta em seu mestrado em Educação com tema “História da Implantação

do Sistema de Cotas para Negros na Universidade Estadual  de Londrina – UEL

(2002-2005)”.  Na  dissertação  a  autora  remonta  desde  as  primeiras  discussões

acerca do tema até os debates realizados na UEL para efetivação do sistema de

cotas. Para Anchieta (2008) é necessário entender a história das ações afirmativas

para compreender o seu conceito, por isso ela nos apresenta um breve histórico em

seu trabalho.

A luta por direitos sociais se intensifica no mundo a partir da Segunda Guerra

Mundial, por conta da intensa crise econômica que o mundo enfrentou. Mas no fim,

a guerra também serviu para que antigas reivindicações fossem retomadas, como o

direito  dos negros nos EUA, luta  que já acontecia desde meados da década de

1930.

O país viu ainda em 1941, durante os conflitos da II Guerra, a assinatura do

decreto de Franklin Roosevelt que proibia a discriminação de negros em processos

de seleção e recrutamento para trabalhar no governo dos EUA, um passo importante

para  a  história  da  população,  houve  outras  conquistas  encabeçadas  por  vários

movimentos, principalmente o movimento por direitos civis que tinha como um de

seus líderes Martin Luther King Júnior, que conquistou vitórias importantes, como o

acesso ao voto, o fim da segregação no sistema educacional e nos sistemas de

transporte, entre outras.

Nesse  cenário  cunhou-se  a  expressão  “ação  afirmativa”,  apresentada  de

forma geral pelo então presidente J.F. Kennedy, em 1963,
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“significando um conjunto de políticas públicas e privadas de
caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com
vistas ao combate da discriminação de raça, gênero, etc, bem
como  para  corrigir  os  efeitos  presentes  da  discriminação
praticadas no passado.” (DOMINGUES, 2005 apud ANCHIETA,
2008, p. 28-29)

Mas esta conceituação cunhada por Kennedy não é a única que podemos

levar em consideração, Ferreira (2009) apresenta-nos o conceito de Silvério (2007),

que aponta  a  ação afirmativa  como uma ação de promoção da igualdade entre

sujeitos  que  compõem  uma  sociedade  e  que  como  resultado  haja  um

aperfeiçoamento no estilo de vida da população excluída (no caso os negros), para

que eles possam pleitear melhores condições de vida, por meio da ascensão social.

A autora apresenta-nos a visão de Jaccoud (2008) que fala que no Brasil a

Marcha  Zumbi  do  Palmares  atrelada  à  III  Conferência  Mundial  de  Combate  ao

Racismo (2001), foram os catalisadores para se concretizar a criação do sistema de

cotas nas Universidades, que em sua maioria, utilizaram-se do direito à Autonomia

Universitária para elaborar suas próprias políticas de inclusão.

Podemos destacar ainda o posicionamento de Moehlecke (2002), que discute

a ação afirmativa por meio de um viés nacional, no qual afirma que ao se pensar a

realidade brasileira não pode definir ainda o que são as políticas de ação afirmativa,

por tratar-se de uma discussão muito nova em que ainda precisam ser inseridos

fatores  e  características  que  diferenciem  a  realidade  do  Brasil  das  ações

desenvolvidas ao redor do mundo.

A autora ainda ressalta que no momento em que seu trabalho foi escrito, as

ações afirmativas eram pouco conhecidas pelos brasileiros, sendo que os maiores

exemplos  praticados  em  solo  nacional  até  aquele  momento  haviam  sido  o

estabelecimento  de  cotas  partidárias  para  mulheres  iniciada  pelo  Partido  dos

Trabalhadores,  em  1991,  e  depois  se  espalhando  em  nível  nacional  em  1995.

Destacou também que no ano de 2002 já existiam as primeiras reivindicações de

cotas raciais nas universidades por meio do Movimento Negro.

Moehlecke (2000) assim como Anchieta (2008), também faz uma leitura das

políticas de ação afirmativa construída nos Estados Unidos, ressaltando que lá, as

ações  afirmativas,  assumem “[…]  formas  como  programas  de  ações  e  políticas

governamentais  ou  privadas,  leis  ou  orientação de decisões jurídicas,  e  levou à

constituição de agências de fomento e regulação” (MOEHLECKE, 2000, p. 05).
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A autora  apresenta  ainda  a  definição  de  Bergmann  (1996)  sobre  a  ação

afirmativa desenvolvida em solo americano, sendo entendida como a ação de 

planejar e atuar no sentido de promover a representação de certos
tipos  de  pessoas  –  aquelas  pertencentes  a  grupos  que  têm sido
subordinados ou excluídos – em determinados empregos ou escolas.
[…] Ações Afirmativas podem ser um programa formal e escrito, um
plano  envolvendo  múltiplas  partes  e  com  funcionários  dele
encarregados,  ou  poder  ser  a  atividade  de  um  empresário  que
consultou sua consciência e decidiu fazer as coisas de uma maneira
diferente. (BERGMANN, 1996 apud MOEHLECKE, 2002, p. 05)

No Brasil, as primeiras tentativas de definição de ação afirmativa se darão por

meio de Sérgio Guimarães (1997) e Hélio Santos (1997), o primeiro busca construir

uma definição a partir de fundamentos jurídicos e normativos, que colocam as ações

afirmativas  como  um  aprimoramento  jurídico  que  permitiria  a  ampliação  das

possibilidades de acesso aos bens e aos meios, vendo o tratamento desigual a uma

parcela da população como um meio de restabelecer a igualdade de oportunidade

aos indivíduos.

Santos  (1997)  apresenta  a  ideia  da  ação  afirmativa  como  política

compensatória, pois para o autor “[…] o próprio conceito de ação afirmativa exige a

certeza de que tenha ocorrido discriminação passada e presente, para que sejam

elaborados caminhos que levem a uma compensação efetiva da perda ocorrida.”

(SANTOS, 1997 apud MOEHLECKE, 2000, p. 07)

Diante de tantos conceitos e definições é possível entender que as políticas

de  ação  afirmativa  acabaram  por  apresentar  conceitos  que  se  aproximam  da

realidade social na qual se inserem, sendo os mais diversificados possíveis, mas, ao

mesmo tempo são conceitos que se aproximam por atenderam sempre a três ideias

básicas: 

a  necessidade  de  combater  sistematicamente  a  discriminação
existente  em  certos  espaços  na  sociedade;  […]  o  desejo  de
integração e busca da diversidade envolvendo os grupos sociais; e,
por fim, […] o objetivo de redução da desigualdade que atinge certos
grupos, como aquela marcada pela raça ou gênero. MOEHLECKE,
2000, p. 08)

Gomes (2011) vai um pouco mais fundo na discussão das políticas de ação

afirmativa,  dando  ênfase  à  luta  histórica  do  negro  na  sociedade  brasileira,
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entendendo  que  os  posicionamentos  adotados  pelo  Movimento  Negro2 durante

principalmente a década de 90, também são influenciados pelo panorama político da

época, sendo nesse momento, a esquerda brasileira a base teórica para as lutas

promovidas pelo movimento.

Nesse período o Movimento Negro entendia a educação como via necessária

para o processo de produção do conhecimento, além de contribuir para a “formação

de  quadros  intelectuais  e  políticos.”  (Gomes,  2011,  p.  112).  Também  nesse

momento, a educação era entendida como ferramenta de dominação, pois os negros

eram submetidos a um processo de formação no qual eram apenas preparados para

o  mercado  de  trabalho  e  para  atender  as  necessidades  do  capital.  Esse

entendimento se dava no seio do movimento pela possibilidade de formação de seus

primeiros intelectuais na década de 70 de forma paulatina por meio da consolidação

dos cursos de pós-graduação no Brasil.

Mas  Gomes  (2011)  apontará  ainda  que  apesar  desse  posicionamento

adotado,  os  negros  e  suas  necessidades  educacionais  não  seriam  respeitados,

sendo  a  discussão  étnica  racial  diluída  em  um  discurso  de  pluralidade  cultural

apresentado  na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  (LDB)  de  1996  e  nos

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 1995. 

Os  estudos  de  Ferraro  (2008)  contribuem  para  trazer  ainda  mais

veracidade  ao  pensamento  de  Gomes  (2011)  sobre  a  falta  de  atendimento  às

necessidades educacionais da população negra.  O autor  faz um estudo sobre a

“dívida educacional”, entendida como o 

número de anos de estudo que estejam faltando a cada cidadão e
cidadã em particular e ao conjunto deles e delas para atingirem esse
mínimo de oito anos de estudo assegurados pela Constituição, ou
seja, para chegarem à conclusão do Ensino Fundamental. (Ferraro,
2008, p. 281)

Os estudos de Ferraro são de antes da emenda constitucional nº 59 de

2009, que estabelece o ensino gratuito e obrigatório dos 04 aos 17 anos, por isso a

conta da dívida educacional leva em conta a determinação anterior, dos 06 aos 14

anos. Para Ferraro (2008), falar de dívida educacional significa entender a educação

como um serviço  público  que  o  Estado  deixou  de  assegurar  a  uma parcela  da

2 Segundo DOMINGUES (2007, p. 101), Movimento Negro é “[…] a luta dos negros na perspectiva
de  resolver  seus  problemas  na  sociedade  abrangente,  em  particular  os  provenientes  dos
preconceitos  e  das  discriminações raciais,  que  os  marginalizam no  mercado de trabalho,  no
sistema educacional, político, social e cultural.”  
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população ou grupo de pessoas. E que se estabelece no Brasil juntos aos direitos

sociais  como  saúde,  trabalho,  moradia,  lazer,  segurança,  previdência  social,

assistência aos desamparados, entre outros, por meio da Constituição Federal de

1988.

Sendo assim, a Educação é um dos “[…] direitos positivos, afirmativos, que

determinam  o  comportamento  do  Estado  na  realização  da  justiça  social”

(FERRARO,  2008,  p.  276).  Por  conta  disso  é  necessário  entender  sobre  quais

condições sociais a Educação é oferecida ao povo para gerar a dívida educacional.

Para isso, Ferraro (2008), utilizará da discussão promovida por Milton Santos (2000)

sobre  globalização  e  pobreza,  na  qual  o  autor  coloca que podemos enxergar  o

mundo de três maneiras: 

 A globalização como fábula: a ideologia maciça que faz com que vejamos o

mundo como querem que ele seja visto;

 A globalização como perversidade: que significa enxergar o mundo como ele

realmente é, com suas crises, altas taxas de desemprego, injustiça social e etc;

 O  mundo  como  ele  poder  ser:  que  seria  enxergar  para  a  globalização

buscando uma nova forma de organização social.

Por meio desse pensamento,  Milton Santos (2000 apud FERRARO, 2008)

desenvolve  seu  pensamento  acerca  da  pobreza,  definindo-a  também sobre  três

formas que ficaram conhecidas pelos países subdesenvolvidos a partir da segunda

metade do século XX, que seria a pobreza incluída, pobreza marginal e a pobreza

estrutural. 

A  pobreza  incluída  pode  ser  entendida  como  uma  “pobreza  acidental,

residual, estacional, intersticial, vista como desadaptação local aos processos mais

gerais de mudança, ou inadaptação entre condições naturais e condições sociais”

(SANTOS, 2000 apud FERRARO, 2008. p. 277), ou seja, uma pobreza que surge

pelo despreparo acidental da população para lidar com um processo de mudança,

como uma crise econômica, por exemplo.

A segunda forma de pobreza, a pobreza marginal,  é entendida como uma

doença produzida pelo processo de divisão do trabalho, sendo que se acreditava

que a possível cura para esse mal viria com o estabelecimento do estado de bem

estar social e as políticas públicas que poderiam cuidar dessa população excedente.

A terceira forma, a pobreza estrutural, é entendida como uma dívida social por

se estabelecer em todo o cenário global, sendo resultante da organização do próprio
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sistema capitalista, que coloca deliberadamente uma parte dos indivíduos em um

sistema nem de inclusão, nem de marginalização, mas de exclusão. Ou seja, uma

pobreza que é “[…] produzida politicamente pelas empresas e instituições globais.”

(SANTOS, 2000 apud FERRARO, 2008. p. 277)

Portanto, podemos entender que a dívida educacional do Estado tem como

credor justamente a parcela excluída da população, aquela que não tem seu direito

efetivado por conta de um sistema econômico que deliberadamente os excluí.

Então, segundo Ferraro (2008, p. 284) os anos devidos pelo Estado ao povo,

contando apenas os 8 anos obrigatórios garantidos antes da emenda constitucional

nº 59/2009, somam um total de 325.490.239 anos para a população de 15 aos 70

anos.

Por  conta  disso,  segundo  Gomes  (2011),  o  Movimento  Negro  defendeu

durante toda a década de 90 a construção e implantação de políticas universais que

atendessem às necessidades dos brasileiros, mas também a criação de políticas de

ação afirmativa  ou focais,  que tivessem por  objetivo  atender  especificamente  as

necessidades das populações mais negligenciadas.

A defesa das políticas focais  se dá por  conta  dos impasses políticos que

acontecem na  realidade  brasileira  ao  longo  do  avanço  do  neoliberalismo,  como

falado  no  capítulo  anterior,  e  também  pelo  Movimento  Negro  entender  que  as

políticas defendidas pela esquerda não davam ênfase à real necessidade do negro,

vendo assim nas políticas de ação afirmativa ou políticas focais, a melhor opção

para proporcionar aos negros uma maior gama de acesso aos direitos sociais.

Nesse  período,  as  reivindicações  se  deram  principalmente  no  campo  da

educação, área na qual o Movimento Negro entendia ser uma das mais importantes

para o  processo de promoção da igualdade e  da equidade,  como já  assinalado

anteriormente. Gomes (2011) coloca que 

a educação não é a solução de todos os males, porém, ocupa um
lugar importante nos processos de produção de conhecimento sobre
si e sobre “os Outros”, contribui na formação de quadros intelectuais
e políticos e é constantemente usada pelo mercado de trabalho como
critério de seleção de uns e exclusão dos outros. (GOMES, 2011, p.
04)

Ainda segundo o autor, a década de 1990 trará uma série de realizações e

conquistas para o negro no Brasil, algumas delas são a Marcha Zumbi dos Palmares

em  1995,  a  criação  do  Grupo  de  Trabalho  Interministerial  para  Valorização  da
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População Negra em 1996 e a introdução nos Parâmetros Curriculares Nacionais

(PCNs) do tema transversal Pluralidade Cultural.

Mas  o  principal  marco  se  dará  com  a  3ª  Conferência  Mundial  contra  o

Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância,

promovida pela ONU (Organização das Nações Unidas), em setembro de 2001, na

cidade de Durban na África do Sul.

É nessa conferência que se constrói o consenso “[…] entre as entidades do

movimento negro sobre a necessidade de se implantar ações afirmativas no Brasil. A

educação básica e superior e o mercado de trabalho são as áreas mais destacadas.”

(GOMES, 2011, p. 06)

Por meio desse consenso, é estabelecido a urgência em se estabelecer no

Brasil  a  construção  de  uma  equidade  que  pudesse  gerar  a  concretização  da

igualdade. Sendo a equidade entendida como:

o  reconhecimento  e  a  efetivação,  com igualdade,  dos  direitos  da
população,  sem  restringir  o  acesso  a  eles  nem  estigmatizar  as
diferenças que conformam os diversos segmentos que a compõem.
Assim, a equidade é entendida como possibilidade das diferenças
serem manifestadas e respeitadas, sem discriminação; condição que
favoreça o combate das práticas de subordinação ou de preconceito
em relação  às  diferenças  de  gênero,  políticas,  étnicas,  religiosas,
culturais, de minorias, etc. (SPOSATI, 2002 apub GOMES, 2011, p.
07)

Buscando essa equidade, a lei  10.639/03 surge no cenário nacional como

parte  da  luta  do  Movimento  Negro  pela  luta  do  direito  à  educação,  trazendo

mudanças para a lei  9394/96 ou LDB (Lei  de Diretrizes e Bases da Educação),

introduzindo a História Afro-Brasileira e Africana no conteúdo escolar, significando

para Gomes (2011) a configuração de uma política educacional de Estado. 

Essa lei  também requalifica a organização da educação trazendo a tona o

direito a diferença, além de apresentar um “[…] potencial  indutor e realizador de

programas e ações direcionadas à sustentação de políticas de direito e de reforço à

questões raciais em uma perspectiva mais ampla e inclusiva.” (GOMES, 2011, p. 08)

A implantação da lei 10.639/03, 

implica a inserção da questão racial nas metas educacionais do país,
no Plano Nacional da Educação, nos planos estaduais e municipais,
na gestão da escola, nas práticas pedagógicas e curriculares e na
formação  inicial  e  continuada  de  professores  (as)  de  forma  mais
contundente.(GOMES, 2011, p. 09)
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A implantação  da  lei  vai  além  da  adoção  de  programas  descontinuados

realizados de forma aleatória para difundir a diversidade étnico-racial. A intenção da

lei  também está  voltada  para  a  articulação  da  mesma com o  “[…]  conjunto  de

políticas de Estado voltadas para a diversidade étnico-racial.” (GOMES, 2011, p. 09)

O papel da lei  enquanto política pública, é induzir o Estado a assumir um

papel  de  maior  responsabilidade  frente  a  complexidade  das  várias  dimensões  e

tensões  que  giram  em  torno  da  questão  racial.  Nesse  sentido,  houve  várias

manifestações da ação do Estado através do Ministério de Educação, por meio da

atuação  da  Secretária  de  Educação  Continuada,  Alfabetização  e  Diversidade

(Secad)  “no  desenvolvimento  de  vários  programas  e  ações  voltados  para  a

implementação  da  Lei  10.639/03,  os  quais  se  configuram  como  processos  de

gestão,  cursos  de  formação  continuada,  distribuição  de  material  paradidático  e

pesquisas.” (GOMES, 2011, p. 09 e 10)

O  autor  destaca  ainda  que  apesar  das  ações  difundidas  nos  âmbitos

nacionais, estaduais e municipais, a Lei 10.639/03 ainda caminha a passos tímidos

diante do caráter urgente do conteúdo da lei. Destaca também que os gestores e

secretários tem tido dificuldade na implementação de ações voltada para a difundir a

lei,  por  conta  do  tema  ser  uma  novidade  no  campo  da  gestão  e  da  política

educacional,  e  por  haver  um  forte  pensamento  conservador  em  relação  à

diversidade e a questão racial.

Após  apresentarmos  a  discussão  de  Nilma  Lino  Gomes  (2011)  sobre  o

estabelecimento  da Lei  10.639/03,  daremos continuidade quanto  à  discussão da

criação das políticas de ação afirmativa no Brasil, item que começamos a discutir

anteriormente neste capítulo.

Para  tal,  aproveitaremos  a  discussão  realizada  por  Maria  da  Consolação

André (2007), que traz a definição construída por Gomes (2003) do que seriam as

ações afirmativas, definindo-as como 

um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório,
facultativo  ou  voluntário,  concebidas  com  vistas  ao  combate  à
discriminação racial,  de gênero,  por deficiência física e de origem
nacional, bem como para corrigir ou mitigar os efeitos presentes da
discriminação  praticada  no  passado,  tendo  por  objetivo  a
concretização  do  ideal  de  efetiva  igualdade  de  acesso  a  bens
fundamentais como a educação e o emprego. (Gomes, 2003 apud
André, 2007. p. 160)
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O "Ser Negro" no Brasil,  torna-se para André (2007) a construção de uma

raça subalternizada que continua em uma posição de servidão e auto-condenação

mesmo após o fim da escravidão e que o alavancamento dessa população para uma

melhoria significativa de suas condições de vida só se dará no momento em que o

negro for entendido por meio de suas particularidades.

A autora ainda ao longo de seu trabalho defenderá a questão de que o negro

deve  ter  acesso a  esse  tipo  de  políticas  por  conta  da  relação histórica  entre  a

escravidão e a discriminação ao longo dos séculos seguintes a abolição, destacando

os males causados pelo mito da democracia racial na construção da identidade do

negro no Brasil. 

Entendendo que ao viver sobre esse estigma a população negra acabou por

ser influenciada pelo pensamento político de que vivemos em um país de igualdade

e sem preconceito e que tal fundamento relegou ao negro a culpa histórica por sua

falta de opções, ficando imbricado por meio de uma geração para outra a concepção

da  incapacidade,  gerando  traumas  que  segundo  as  ideias  da  autora  só  serão

corrigidos por meio da retomada e resolução dessa dívida histórica. 

O  negro  poderá  entender  que  sua  única  alternativa  de  sucesso  é  a

discriminação invertida, da mesma forma como outras parcelas da sociedade por se

sentirem inferiorizadas ou marginalizadas ou até mesmo tendo seu direito negado ou

roubado por conta de uma política que garante o acesso do negro em detrimento de

outras pessoas.

Apenas a ação afirmativa não garantirá o fim do mito da democracia racial,

pode  na  verdade  corroborar  para  a  sua  continuidade  faz-se  necessário  uma

discussão mais ampla do que apenas garantir o acesso e esperar que ele seja o

suficiente para que o negro e a população vislumbrem uma nova perspectiva acerca

da organização social.

No fim de sua discussão sobre as políticas de ação afirmativa a autora coloca

que  em  algumas  situações  as  cotas  podem  ser  entendidas  como  um  meio  de

discriminação invertida e que por conta disso elas precisam ser vistas como um

instrumento  emergente  e  emergencial  que  coloque  o  negro  em  evidência  no

exercício de sua cidadania por meio do acesso ao ensino superior e que cabe a

sociedade repensar outras ações afirmativas que substituam as cotas à medida que

a sociedade transforme sua visão do que é ser negro no Brasil.
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Mas, partindo do pensamento da autora de que o próprio negro não entende

a complexidade de sua identidade, pode-se entender as cotas como uma “faca de

dois gumes” na efetivação da cidadania negada. Ao mesmo tempo em que contribui

para o acesso do negro a novas instâncias, pode gerar na sociedade e no próprio

negro uma visão negativa de si.

Mas  apesar  dos  prós  e  contras  em 2010  por  meio  da  Lei  nº  12.288,  foi

instituído o Estatuto da Igualdade Racial “destinado a garantir à população negra a

efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais,

coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância

étnica.” (BRASIL, 2010)

A lei também traz em seu Art. 1º, inciso VI a definição de ações afirmativas,

sendo entendidas como “programas e medidas especiais adotados pelo Estado e

pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção

da igualdade de oportunidades.” (BRASIL, 2010) Então, por meio do Estatuto da

Igualdade Racial, temos a maior efetivação das ações afirmativas que passam a ser

garantidas por meio de um instrumento jurídico, ou seja, uma política que precisa ser

adotada pelo Estado.

O Estatuto destaca também no Art.  4º que as políticas de ação afirmativa

devem ser adotadas para a elevação da igualdade de oportunidade da população

negra na vida econômica, social, política e cultural da sociedade. E a lei busca dar

os  instrumentos  necessários  para  que  ela  seja  cumprida,  para  tal  determina  a

criação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), que tem

como  um  de  seus  objetivos  principais  promover  a  igualdade  étnica,  inclusive

mediante adoção de ações afirmativas, bem como descentralizar a implementação

dessas ações pelos governos estaduais, distrital e municipais.

Uma das conquistas que se expressam por meio da instituição do Estatuto da

Igualdade Racial é a lei 12.711, que determinará a reserva de 50% das vagas dos

cursos de graduação das instituições federais de ensino para alunos que tenham

cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, sendo que desses 50%,

metade das vagas será destinada a aos estudantes com renda igual ou inferior a 1,5

salário mínimo per capita.

A lei também determina que as vagas reservadas devam ser preenchidas por

alunos pretos, pardos e indígenas de acordo com a proporção dessa população na

unidade da Federação onde está a instituição, ou seja, no Paraná segundo o IBGE
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em 2009, cerca de 29% da população era composta por negros, pardos e indígenas,

então entre os 50% de vagas reservadas, 29% delas devem ser oferecidas a negros

pardos e indígenas

No Brasil para o cumprimento da lei e com a implementação das primeiras

experiências de cotas raciais, teremos no país a implantação de três modelos que

serão assinalados como os mais comuns:  as cotas raciais simples,  cotas raciais

sobrepostas  e  cotas  raciais  e  sociais  independentes,  sendo todas elas definidas

através do estudo publicado pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada)

em 2008.

As cotas raciais simples foram as primeiras a serem implantadas no Brasil

através da Universidade de Brasília (UnB), que foi a primeira instituição de ensino a

adotar um sistema de cotas para ingresso dos alunos negros. Nesse sistema havia a

reserva de 20% das vagas para alunos que se autodeclarassem negros ou pardos

no ato da inscrição, sem a definição de nenhum outro pré-requisito.

Neste  sistema  adotado  pela  UnB,  o  estudante  concorreria  pelo  sistema

universal e ao não ser selecionado por essas vagas, mas tendo a nota de corte

necessária  para  o  curso  desejado,  ele  então  seria  redirecionado  para  o

preenchimento das vagas destinadas aos cotistas.

Segundo  os  dados  do  IPEA,  as  cotas  raciais  representam  um  avanço

significativo em relação a presença do negro nesta universidade, pois dos 2,0% dos

estudantes negros matriculados em 2004, passaram a um total de 12,5% em 2006,

um aumento considerável e substancial de alunos negros que alcançaram o ensino

superior.

Para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada o impacto do sistema de

cotas não se justifica apenas através da questão numérica, mas também no campo

social,  pois  15,3% do alunos negros tinham pais  analfabetos  ou com o 1º  grau

incompleto, porcentagem que chegava a apenas 6% entre os não cotistas.

Então  a  reserva  de  vagas  significou  para  a  UnB  um  avanço  quanto  a

redemocratização  do  ensino  superior,  não  somente  em  relação  ao  acesso  mas

também  em  relação  ao  desempenho  como  mostra  os  dados  da  pesquisa,  que

definem que os alunos negros tem uma média de aprovação muito próxima dos

alunos não cotistas.

O segundo modelo, as cotas raciais sobrepostas, que foram implementadas

pela UFBA (Universidade Federal da Bahia) no ano de 2005. O seu sistema adotava
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a reserva de 45% das vagas no vestibular,  distribuídas da seguinte forma: “43%

destinadas para alunos egressos do sistema público de ensino, sendo que desse

total 85% deveriam ser de alunos negros, e 2% para estudantes indígenas.” (IPEA,

2008, p. 223) Os alunos negros deveriam ser necessariamente oriundos da escola

pública.

Um ponto  que  é  destacado  pelo  estudo  do IPEA é  que esse  sistema se

aplicava apenas aos alunos aprovados na primeira fase de seleção, ou seja, havia

uma pontuação mínima para poder concorrer a qualquer uma das vagas reservadas.

O estudo mostra que o sistema implementado não conseguiu aumentar  a

presença do estudante de escola pública na instituição, porque em seu primeiro ano

o índice de aprovação foi de 49,1% em comparação com o ano de 2004 que havia

sido  de  49,8%,  ligeiramente  mais  baixo.  Já  a  presença  do  alunado  negro  na

instituição cresceu consideravelmente, passando de 43% em 1997 para 74,6% em

2005 com a implantação do sistema de cotas sobrepostas.

O terceiro modelo são as cotas sociais independentes. É o modelo que foi

implementado segundo o IPEA no ano de 2004 na UFPR (Universidade Federal do

Paraná), sendo realizada a reserva de 20% das vagas dos cursos de graduação

para alunos do sistema público de ensino e 20% para alunos afro-descendentes

(pretos e pardos).

O  estudo  destaca  também que  a  UFPR implantou  o  Plano  de  Metas  de

Inclusão Social e Racial que tinha por objetivo ampliar o acesso também aos povos

indígenas,  além de  democratizar  o  acesso  “[…]  as  populações  em situação  de

desvantagem social” (IPEA, 2008. p. 222).

Destaca ainda que a  implantação das cotas  raciais  e  sociais  sobrepostas

representou um aumento significativo da presença do negro na universidade. Entre

os anos de 2003 e 2005 o índice de aprovação de alunos negros no vestibular subiu

de 6,68% para 20,57%.

Mas,  apesar  dos  valores  positivos,  o  IPEA coloca  que  o  programa  vem

apresentando uma baixa procura por parte da população negra, pois em 2006, das

800 vagas ofertadas apenas 278 foram preenchidas, sendo isso categorizado como

reflexo do baixo envolvimento da universidade na divulgação do programa de cotas

junto aos alunos negros.

Existe ainda um quarto modelo que é pouco conhecido e que passou a ser

utilizado pela Unicamp em 2004, que é o sistema de bonificação, no qual o aluno
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oriundo de escola pública ou egressos da Educação de Jovens e Adultos recebe 30

pontos na sua nota final da segunda fase do vestibular, prevendo o acréscimo de 10

pontos para alunos que se auto-declararem pretos, pardos ou indígenas.

O sistema de bonificação representou uma elevação no número de aprovados

oriundos de escola pública de 28,7% para 33% em comparação com os biênios

2003/2004 e 2005/2006 e de pretos, pardos e indígenas de 11% para 15,2% levando

em comparação os mesmos biênios.

Este  sistema  implementado  pela  Unicamp  defende  a  necessidade  das

universidades de definirem políticas de forma autônoma para inclusão racial e social

e também apresenta a proposta de se recompensar, “[…] por meio de incentivos e

investimentos,  as  universidades  que  conseguirem  cumprir  metas  pactuadas  de

inclusão.” (IPEA, 2008, p. 225)

O modelo mais utilizado é o de cotas raciais sobrepostas, no qual o candidato

se autodeclara negro e oriundo de escola pública para que sua inscrição no sistema

de  cotas  possa  ser  efetivada,  algumas  instituições  utilizam-se  em  conjunto  da

apresentação da renda  per capita,  para associar  a  baixa renda como critério de

participação. (IPEA, 2008, P. 218)
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4 SISTEMA DE COTAS E A QUESTÃO DO ACESSO
Neste  capítulo  discutiremos  a  trajetória  histórica  e  política  feita  pela

Universidade Estadual de Londrina na elaboração do sistema de cotas e como esse

sistema de reserva de vagas se efetivou ao longo dos anos.

Anteriormente  apresentamos os  modelos  mais  comuns de implantação do

sistema de cotas no Brasil e as universidades que foram pioneiras na utilização de

cada um deles. A UEL pertence ao rol dessas instituições sendo uma das primeiras

instituições de ensino superior a adotar o sistema de cotas a partir do ano de 2004

por meio da Resolução 78 de 23 de Julho do mesmo ano.

Através dessa resolução até 40% das vagas do vestibular da UEL passam a

ser  reservadas  para  alunos  oriundos  de  escola  pública,  sendo  que  no  máximo

metade  dessas  vagas  seriam  destinadas  a  alunos  negros  dessas  mesmas

instituições de ensino. Segundo essa primeira resolução, a reserva de vagas seria

calculada  através  da  quantidade  de  inscritos  por  curso  de  graduação,  ou  seja,

apresentaria certa flutuação nas vagas ofertadas a cada vestibular.

Silva (2012) destaca que a “proporcionalidade teve um grande impacto no

ingresso  de  cotistas  negros  na  UEL,  pois,  nos  cursos  mais  concorridos  e

prestigiados,  o  número  de inscritos  negros  sempre  foi  pequeno  em relação  aos

demais.” (SILVA, 2012, p. 84) A autora coloca que no primeiro vestibular com cotas

realizados em 2005 o fator de proporcionalidade permitiu que apenas 6,18% das

vagas  fossem  destinadas  a  alunos  negros,  número  muito  inferior  aos  20%

pretendidos.

Em números gerais, os negros dispunham de um total de 279 (6,18%) em um

universo de 3010 vagas, se a reserva de vagas estabelecesse exatos 20%, as vagas

saltariam de 279 para 602, um aumento significativo de 373 lugares. Por conta do

critério de proporcionalidade, o número de negros que adentraram a UEL a partir do

sistema de cotas nunca chegou a 10% do total de inscritos, variando entre 6% e 8%.

Um número muito aquém do pretendido.

Segundo Silva (2014), os alunos negros oriundos de escola pública sempre

concorreram a 100% das vagas, pois “[…] caso o estudante que optou pelas cotas

tivesse,  no  vestibular,  um desempenho compatível  com o sistema Universal,  ele

ocuparia uma das vagas destinadas a este sistema.” (SILVA, 2004, p. 223-224) Mas,

em dois momentos distintos,  os candidatos negros que optaram pela reserva de

vagas deixaram de concorrer a 100% das vagas ofertadas.
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Em 2005, os alunos negros oriundos de escola pública que concorreram pelo

sistema de cotas podiam concorrer apenas às vagas reservadas para eles, que em

função  do  critério  de  proporcionalidade  representava  apenas  9,14%  das  vagas

ofertadas. (SILVA, 2014, p. 223)

A  mesma  situação  se  repetiu  nos  anos  de  2009  e  2010,  em  que  os

estudantes concorreram a 5,56% e 6,43% das vagas ofertadas respectivamente, um

número muito inferior aos 20% de reserva pretendido e que colocava os alunos em

uma situação ainda maior de desigualdade social,  pois se reduzia ainda mais as

possibilidades dos estudantes negros de ingresso na universidade. (SILVA, 2014, p.

223)

O Art. 4º da Resolução 78/2004 definia que o percentual de reserva de vagas

deveria  vigorar  por  um período  de  7  anos  letivos,  por  conta  disso  em 2011  foi

realizada a avaliação e o processo de debate sobre o sistema, nesse momento

segundo Silva (2012) alguns movimentos aproveitaram para se colocar contra as

ações afirmativas  na UEL,  surgindo como resposta o documento  intitulado “Pelo

aprimoramento  do  sistema  de  cotas  na  UEL”,  tal  produção  bibliográfica  “[…]

mostrava a importância das cotas baseadas na contextualização social e histórica do

Brasil” (SILVA, 2012, p. 94) e defendia a exclusão do critério de proporcionalidade

considerado um meio de restringir ainda mais o acesso à universidade do negro e do

estudante de escola pública.

Para Silva (2012), o documento foi imprescindível para a votação e aprovação

da Resolução 015/2012 que dá continuidade ao sistema de cotas com a exclusão da

proporcionalidade e a reserva total de 40% das vagas para estudantes de escola

pública e metade dessas vagas para alunos negros oriundos de escola pública.

Segundo a resolução, a reserva de vagas seria mantida por mais cinco anos

letivos contados a partir de 2013, um tempo no qual o sistema de cotas teria a sua

disposição um número muito mais elevado de vagas para ofertar aos alunos negros.

Porém  mesmo  com  o  avanço  na  reserva  de  vagas,  não  se  mostrou

significativo para um maior acesso dos alunos negros à universidade. Podemos ver

por meio do relatório de homologação de matrículas dos candidatos aprovados no

vestibular  que  se  autodeclararam negros3,  que  é  divulgado  todos  os  anos  e  as

planilhas ofertadas pela Pró Reitoria de Graduação (PROGRAD) com o número de

3 Disponível em: http://www.uel.br/prograd/?content=cotas/documentos.html
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ingressantes matriculados por meio do vestibular4 e as planilhas com o número de

inscritos  e  distribuição  de  vagas  por  cota/curso  no  concurso  vestibular5,  que  o

número de aprovados tem se mantido em um nível extremamente baixo.

Apenas  o  vestibular  de  2005,  primeiro  a  contar  com o  sistema  de  cotas

conseguiu estabelecer 100% de homologação de matrículas em relação às vagas

ofertadas, preenchendo todas as 279 vagas oferecidas no período, representando

um  total  de  9,21%  do  total  de  convocados,  sendo  ainda  a  maior  porcentagem

registrada desde a implantação do sistema de cotas.

Nos anos subsequentes, as cotas não demonstraram a mesma efetividade.

Em 2006  apenas  209  matrículas  de  alunos  negros  foram homologadas  em um

universo de 1326 negros inscritos para o vestibular,  apenas 15,7% dos inscritos

conquistaram uma cadeira nas salas de aula da universidade.

Até o ano de 2012, último vestibular com o critério de proporcionalidade em

andamento, o número de negros que conseguiram entrar na UEL apresentou uma

grande  oscilação  com  picos  entre  7,99%  em  2011  e  5,56%  em  2009,  nunca

chegando a mais de 240 matrículas com exceção de 2005.

Após a exclusão do critério de proporcionalidade, nos surpreendemos com

uma queda  no  número  de  matrículas  apesar  do  aumento  do  número  de  vagas

ofertadas. Em 2013, 479 vagas foram ofertadas para alunos negros oriundos de

escola pública, mas, em contrapartida, apenas 790 pessoas se inscreveram para

concorrer a essas vagas, uma situação muito diferente do ano de 2012 no qual 1266

alunos negros concorreram a 270 vagas no sistema de cotas.

Outro dado preocupante em relação ao mesmo ano é que das 479 vagas

ofertadas, apenas 122 delas foram preenchidas, e essa média se mantém. Em 2014,

138 matrículas de alunos negros foram homologadas, um aumento de menos de 1%

em  relação  ao  ano  anterior.  Infelizmente,  no  relatório  de  2014  não  há  dados

específicos sobre o número de negros que se candidataram às vagas reservadas,

para sabermos se ele se mostrou tão baixo quanto no ano anterior.

Quanto  aos  dois  últimos  anos,  2015  e  2016,  ainda  não  foi  divulgado  o

relatório de homologação de matrículas, nem outras informações quanto ao número

de  negros  que  ingressaram  na  UEL no  período.  As  informações  que  temos  a

4 Disponível  em:  http://www.uel.br/prograd/divisao-politicas-
graduacao/cotas/ingressantes_matriculados_cota_uel.xls

5 Disponível  em:  http://www.uel.br/prograd/divisao-politicas-
graduacao/cotas/inscritos_distribuicao_vagas_cota_vestibular.xls
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disposição são referentes ao relatório de pontuação máxima e mínima 6que nos dá

uma perspectiva do número de negros convocados para a segunda fase e o número

de vagas ofertadas no período.

Em 2015, foram ofertadas 468 vagas para alunos negros oriundos de escola

pública, mas para a segunda fase do concurso vestibular foram convocados 267

negros que tinham a possibilidade de pleitear parte dessas vagas. Sabemos que ao

menos  201  vagas  foram  remanejadas  para  as  outras  cotas  do  concurso.

(LONDRINA, 2015, p. 01-03)

Já em 2016 foram ofertadas 434 vagas para os cotistas negros, sendo que

desse total de vagas 312 delas poderiam ser preenchidas pelos convocados para a

segunda fase no vestibular desse ano. (LONDRINA, 2016, p. 01-03)

Vale destacar,  que não é possível  supor que todos os convocados para a

segunda fase do concurso vestibular foram aprovados e tiveram suas matrículas

homologadas, por conta disso pode-se inferir que o número de vagas remanejadas

pode ter sido maior do que podemos observar por meio do relatório de pontuação

máxima e mínima.

Silva e Pacheco (2013) apresentam algumas hipóteses que podem explicar o

porquê do número de alunos negros atendidos pelo sistema de cotas ainda é tão

baixo mesmo após mais de 10 anos de sua implantação.

A primeira  é  de  que  a  instituição  não  conseguiu  comunicar  com
clareza  como  o  sistema  funciona,  levando  algumas  pessoas  a
pensarem que a opção pelas cotas pudesse diminuir suas chances. A
outra  é  de  que  a  acirrada  campanha  da  maioria  dos  meios  de
comunicação desqualificando o sistema de cotas tenha levado uma
parte dos candidatos a não optarem pelo sistema. […]
Por  último,  há  que  se  considerar  que,  embora  uma  pequena
percentagem,  existem  estudantes  negros  oriundos  de  instituições
privadas. (SILVA e PACHECO, 2013, p. 74)

Há também os problemas que são exteriores à universidade e que contribuem

para que o sistema de cotas não consiga preencher 20% das vagas reservadas.

Esses são os problemas que estão relacionados à dificuldade do negro de concluir o

ensino médio.

6 Disponíveis  em:  http://www.cops.uel.br/v2/download.php?
Acesso=YzlmNzU2YTBiMWIzYTM4MDZiM2RmN2FiYWEzZDdkMWE5ZWM1OGVjNjlkZDRiNThh
NzA4NDJlOGY5OTQxNjhmMzg4NWVlODM1NGJiNDc5MTZiY2QwZjA5NjZkM2Y1ZjQ5YTBmZTN
jOGY5OTgzNTgyODIwNGQwYTc1NzY1NWM3OTcxNGQ2MDhiNjRiNTdkNWZmYmUwMmZhND
MxMmZhZTNkNmEzYjllOGVjZjQ5MmZkMDkxMTBiYmYxMTk3OTIzN2Mx e
http://www.cops.uel.br/vestibular/2015/PONTUACAO_MAX_MIN_2A_FASE.PDF
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Para  essa  discussão  retomamos o  estudo  do  IPEA de  2008,  que  aponta

“inúmeros dados que evidenciam a configuração de menores oportunidades sociais

para a juventude negra no país.” (IPEA, 2008, p. 214) O estudo do IPEA apresenta

os dados levantados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de

2006 no qual  apenas 35,88% dos negros com idade entre  15  e 17 anos estão

matriculados no ciclo adequado.

Ainda segundo o IPEA, a frequência líquida dessa população que chega à

universidade  cai  para  6,27%,  “enquanto  cerca  de  33% dos  jovens  brancos  que

terminam  o  ensino  médio  aos  17  anos  ingressam  no  ensino  superior,  esse

percentual para pardos é de aproximadamente 16% e de 17% para pretos.” (IPEA,

2008, p. 216)

Silva (2014), também destaca que muitos dos jovens negros que concluem o

ensino  médio  são  “[…]  motivados  a  ingressar  em  universidades  e  faculdades

privadas  que  fazem forte  propaganda  e,  às  vezes,  abordam de  forma  intensiva

visando aumentar suas matrículas.” (SILVA, 2014, p. 229)

Diante  desse  cenário  de  inúmeras  dificuldades,  se  faz  necessário  refletir

quais  a medidas que podem ser  tomadas para  melhorar  o  acesso do negro  ao

ensino superior de qualidade. 

Aos nos depararmos com a dificuldade do negro em concluir o ensino médio,

percebemos que apesar de todos os avanços na área das políticas focais como o

Estatuto da Igualdade Racial e o SINAPIR7, ainda há muito a ser feito para que a

população negra esteja em condição de paridade com a população branca.

Os baixos números de acesso pelo sistema de cotas,  não demonstram a

ineficácia da reserva de vagas, mas sim, voltam o nosso olhar para os problemas

que são estruturais. Criar uma via de acesso ao ensino superior não é o suficiente

se  o  negro  não  consegue  acessar  essa  via  ou  não  tem  condições  sociais  e

econômicas de lidar com as dificuldades que se colocam ao longo do caminho.

7 SINAPIR – Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O Sinapir representa uma forma
de organização e articulação voltadas à implementação do conjunto de políticas e serviços para
superar as desigualdades raciais no Brasil,  com o propósito de garantir  à população negra a
efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa de direitos e o combate à discriminação e as
demais formas de intolerância.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao nos depararmos com a dificuldade de efetivação de que todos os 20% das

vagas reservadas para o sistema de cotas sejam preenchidas, precisamos refletir

sobre o processo de consolidação dessa política focal.

As entidades internacionais e a influência delas no cenário político do final da

década de 1990 acabam por abrir espaço para o surgimento das políticas focais ao

incentivar  a  desconstrução das políticas  universais  e  dos estados de  bem estar

social.

No Brasil, o neoliberalismo estende sua influência sobre o cenário político e

educacional, como trabalhado no primeiro capítulo. E essa influência acaba por ser

uma “faca de dois gumes”, pois os movimentos sociais puderam usar essa nova

situação política e o cenário de crise para trazer a tona suas necessidades e seus

direitos historicamente negligenciados e esquecidos.

As políticas focais seriam nesse cenário político a melhor escolha para os

países,  por  possibilitar  uma  redução  na  infraestrutura  institucional  desde

equipamentos  a  funcionários,  além de  abrir  margem para  o  estabelecimento  de

parcerias com a iniciativa privada e de se estabelecer critérios de elegibilidade para

acesso  as  políticas,  libertando  o  Estado  de  responsabilidades  sociais  antes

estabelecidas como universais a todos os cidadãos. 

Por conta disso, entendemos que hoje, o foco das políticas sociais não está

na coletividade, mas no indivíduo e no enquadramento deste em uma “minoria”, que

representará os interesses de uma parcela da população. Enquanto essa situação

for mantida, não teremos em nosso país a real efetivação de políticas universais que

visem o atendimento de toda a população sem exceção, e sobreviveremos da luta

por ações paliativas que pouco a pouco se concretizam em ações de longo prazo

que fortalecem e intensificam as situações de desigualdade. 

Mas ao mesmo tempo, não podemos negligenciar as situações concretas que

se colocam em nossa realidade. As políticas focais já foram estabelecidas como

direito  e  como  uma  conquista  importante  para  o  Movimento  Negro  e  para  a

população negra. O alerta que Silva (2014, p. 10) nos faz, como citado no segundo

capítulo, em relação às políticas focais de que sua manutenção a longo prazo torna-

se  ferramenta  de  manutenção  da  desigualdade  social,  precisa  ser  levada  em

consideração para que possamos construir uma nova sociedade de equidade.
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De nada vale desconstruirmos todas as políticas focais se não houver um

novo modo de exercer o direito do negro de acessar uma educação de qualidade.

Não  podemos  voltar  os  nossos  olhos  para  as  políticas  universais  se  elas  se

mantiverem sem efetividade.

O estudo que realizamos nos mostra que o sistema de cotas não é a resposta

última  que  daremos  para  pôr  fim  à  dificuldade  de  acesso  do  negro  ao  ensino

superior  e  não  podemos  permitir  que  a  sociedade  a  veja  como  uma  forma  de

desigualdade para a população branca.

O sistema de cotas é umas das formas encontradas para a efetivação do

direito a uma educação de qualidade e que precisa ser complementada por outras

políticas sociais, não podemos dar por finalizada a luta pela efetivação da melhora

na qualidade de vida da população negra, precisamos avançar no debate e passar a

perceber  o  quanto  se  faz  importante  lutar  por  novas  melhorias  no  sistema

educacional e nos aparatos sociais.

O neoliberalismo manterá o  status quo, se esperarmos do Estado em crise

uma resposta para a melhoria do acesso da  população negra  à universidade, nos

será dito que já conquistamos nosso espaço e mais uma vez a meritocracia cobrará

o seu preço ao nos apresentar uma população incapaz de conquistar a sua cadeira

no ensino superior.

Cabe para nós, assim como foi feito no final da década de 90 e início dos

anos 2000, promovermos estudos por meio do sistema de cotas para mostrarmos a

sociedade e ao Estado que a luta ainda não acabou e que o problema ainda não foi

resolvido. A dívida histórica permanece.
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