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As cotas raciais na universidade Estadual  
de Londrina e a proporcionalidade:  
o impacto de uma particularidade

Maria Nilza da Silva1

O vestibular escolhe os escolhidos. Quem é escolhido econômica e 
socialmente tem potencialidades em termos de habilidade intelectual, 
de verbalização, de raciocínio abstrato, de passar pelo chamado filtro 
aparentemente educacional ou cultural que é o vestibular. Eu acho 
qualquer seleção, em tese, execrável, especialmente educacional, porque 
ela mascara uma seleção social preexistente. Eu não posso falar em 
igualdade de oportunidades, sociedade aberta e que a educação é um 
dever do Estado, quando percebo que a educação apenas confere um 
poder simbólico a quem já tem poder real. 
Maurício Tragtenberg2 

A s sábias palavras do mestre Maurício Tragtenberg tra-
duzem o espírito do processo de acesso à universidade 
no Brasil e contribuem para analisar um dos principais 

1 Professora associada do Departamento de Ciências Sociais da Universidade 
Estadual de Londrina. Atuação no Programa de Pós-Graduação e nos cursos de 
graduação em Ciências Sociais. 

2 Maurício Tragtenberg. Sobre Educação, Política e Sindicalismo. São Paulo: Cortez 
Editora, 1990, p. 130
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fenômenos da sociedade brasileira, a exclusão dos pobres e, neste 
caso, a ausência dos negros no ensino superior.  O racismo e a 
segregação, ao longo da história recente no país, distanciaram 
das universidades aqueles que possuem a cor da pele negra.3 O 
racismo separa e segrega com mais intensidade a população ne-
gra e indígena, e o vestibular foi, ao longo do século XX e início 
do XXI, um poderoso instrumento de dominação e de preserva-
ção dos espaços socialmente estabelecidos para classe dominante 
brasileira, notadamente na universidade pública.

A decisão do Supremo Tribunal Federal, após a votação 
nos dias 25 e 26 de abril de 2012, sobre a constitucionalidade 
das políticas de ação afirmativa, especificamente das cotas com 
recorte racial,4 depois de anos de debate sobre a sua legalidade 
ou não, foi uma grande vitória para o Brasil. Foi uma conquista 
também para aqueles que sempre estiveram envolvidos na luta 
pela implantação das políticas reparadoras para os negros e 
para os estudantes pobres, porém, principalmente para todo o 
conjunto da sociedade brasileira que, após a impossibilidade de 
acesso ao ensino superior de qualidade por uma parte da sua 
população, tem a possibilidade de efetivamente inserir aqueles 
que, com raras exceções, estiveram ausentes do ensino superior, 
os negros, mormente no ensino oferecido pelas melhores 
universidades do país, em especial, pelas universidades públicas. 

O voto unânime dos juízes do STF tornou a decisão um marco 
na história do país, pois, pela primeira vez, o Estado brasileiro 
reconhece o racismo e a exclusão que vitimizam a população negra 
e afasta-na das possibilidades para desenvolver plenamente a sua 
cidadania. A decisão representa a vitória de uma batalha na guerra 
contra o racismo e a ausência de igualdade de oportunidades. 

A elite branca, tradicionalmente dominante em todos os 
âmbitos da sociedade brasileira, hoje, deve encarar a realidade 

3 Somatória de pretos mais pardos, categorias utilizadas pelo IBGE.

4 Raça, considerado um conceito social e culturalmente construído, influencia 
profundamente o destino das vítimas do racismo.
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de ter de compartilhar espaços de convivência com uma parcela 
da população que sempre esteve excluída dos locus privilegiados, 
principalmente, nas melhores universidades. Porém, cabe 
lembrar que, mesmo com a implantação das cotas, a presença 
dos negros e indígenas ainda causa desconforto, como sempre 
ocorreu na história do Brasil e já foi mencionado por Roger 
Bastide em seus estudos na década 50 do século passado:

Com a criação dos cursos noturnos, vemos aumentar o número de pretos 
nas universidades. Mas é evidente que um certo número de brancos 
toleram com irritação esse transtorno da sociedade tradicional.5 

A necessidade de implantar algum tipo de política de inclusão 
foi pensada por muitos intelectuais e militantes do movimento 
negro. Cabe ressaltar o importante papel do Teatro Experimental 
do Negro, fundado em 1944 por Abdias do Nascimento, que 
desenvolveu diferentes atividades contra o racismo e pela efetiva 
inserção do negro na sociedade brasileira, como também lutou 
para que houvesse algum tipo de compensação ao negro diante da 
falta de oportunidades e da difícil realidade social que vivencia. 
Nesse contexto, Florestan Fernandes, ao lembrar a pesquisa que 
realizou sob os auspícios da UNESCO e ao prefaciar o seu livro 
Significado do Protesto Negro afirma: 

A pesquisa feita em 1951, dirigida pelo professor Roger Bastide e por 
mim, nasceu sob um signo prático. A UNESCO pretendia sensibilizar 
o governo para a adoção de medidas legais favoráveis ao negro e 
ao mulato e demonstrar que os negros e brancos podem conviver 
‘democraticamente’. Essa é a idéia corrente no exterior, fomentada pela 
mesma hipocrisia que impera no Brasil: nós somos o paraíso tropical da 
convivência democrática das raças. A questão seria meramente ‘social’, 
como se as formas de discriminação, segregação e preconceito dos 

5 Roger Bastide e Florestan Fernandes. Relações raciais entre negros e brancos em São 
Paulo. UNESCO, 1955, p. 143. 
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Estados Unidos e da África do Sul não fossem também uma ‘questão 
social’, que deita raízes em um passado colonial recente e nas seqüelas 
que ele produziu e que ainda não foram ultrapassadas...6 

Apesar dos estudos realizados por muitos intelectuais e das 
reivindicações do movimento negro, em suas diferentes formas 
de expressão, procurando mostrar as desigualdades raciais e 
as injustiças vivenciadas pela população negra durante todo o 
período pós-Abolição, houve uma espécie de teimosia em afirmar 
que no Brasil reinava a democracia racial. Dessa forma, foi 
dura a luta pela implantação das políticas de ações afirmativas, 
especialmente as cotas raciais nas universidades brasileiras. 

Durante o século XX, muitas vozes, algumas solitárias e 
outras em conjunto, manifestaram o desejo de testemunhar o que 
está acontecendo no Brasil de hoje: a decisão do STF foi querida 
e desejada por muitos. Convém lembrar que a III Conferência 
Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e 
as Formas Conexas de Intolerância, realizada em Durban na África 
do Sul em 2001, representou um grande impulso no processo 
reivindicatório das políticas de ações afirmativas no país. 

O processo de implantação e implementação das cotas 
na maioria das universidades públicas brasileiras vem, desde 
2002, ocorrendo em razão do movimento nacional7 favorável 
à adoção das políticas de ações afirmativas, com isso muitas se 
viram obrigadas a adotar estas políticas. Porém algumas destas 
adotaram as cotas somente para estudantes oriundos de escola 
pública, sem considerar o problema racial existente no Brasil e a 
quase ausência dos negros no ensino superior no país. Nesse e em 
outros aspectos, o racismo continua a mostrar a sua implacável 
força. Embora a reserva de vagas nas universidades brasileiras 
seja recente, vale a pena rever o processo da implantação destas 

6 Florestan Fernandes. Significado do protesto negro. São Paulo: Cortez, 1989, p. 7.

7 Movimento de reivindicação e com a adoção das cotas na Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro, em 2002. 



cotas nas Universidades: análises dos processos de decisão   •   81   

e sua história para que possamos compreendê-la, pois, segundo 
Hannah Arendt, compreender a história “significa [...] encarar 
a realidade sem preconceitos e com atenção, e resistir a ela 
– qualquer que seja”,8 especialmente diante do “racismo que 
hierarquiza, desumaniza e justifica a discriminação existente”.9

A reserva de vagas na Universidade Estadual de Londrina

As universidades que implementaram as cotas até o momento 
partiram de suas realidades locais, em virtude da articulação 
do movimento negro, da demanda da sociedade civil ou 
da proposta política da própria universidade; portanto, as 
características das políticas adotadas apresentam uma grande 
diversidade. No caso da Universidade Estadual de Londrina, 
houve a mobilização do movimento negro que estava em sintonia 
com os acontecimentos nacionais e internacionais de avanço no 
debate sobre a adoção destas políticas, principalmente após a 
Conferência de Durban em 2001. 

A implantação do sistema de cotas na UEL deu-se a partir 
de um longo processo, que durou de 2002 a 2012. Numa primeira 
etapa, ocorrida entre 2002 e 2004, foi feita uma intensa discussão, 
envolvendo a comunidade interna e externa, culminando com a 
apresentação de proposta ao Conselho Universitário e aprovação 
da medida. Uma segunda etapa foram os 7 anos previstos para 
existência da medida, entre 2004 e 2011, após a qual houve uma 
avaliação e revisão da mesma. A última etapa começa em 2012, 
com a aprovação de modificações e vai terminar em 2017, quando 
está prevista uma nova avaliação do sistema.

8 Hannah Arendt. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 
1997, p. 12

9 Kabengele Munanga. “Algumas considerações sobre ‘raça’, ação afirmativa e 
identidade negra no Brasil: fundamentos antropológicos”. Revista USP, n. 68 

(2005-2006), p. 10-21. 
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Em 2002, com a eleição da reitora Lygia Pupatto10 e a 
mudança política interna da universidade, com um grupo 
considerado “mais aberto” na administração da instituição, o 
movimento negro reivindicou a implantação das cotas na UEL. 
A partir daí foi desencadeado um processo de cerca de 2 anos de 
intensos debates com a sociedade civil, nos meios de comunicação 
e com a comunidade interna, processo esse que culminou com a 
aprovação do sistema de cotas pelo Conselho Universitário em 
reunião realizada em 23 de julho de 2004.

Durante o exaustivo processo de debates e discussões, a 
proposta debatida e aceita por muitos envolvidos na discussão 
previa a reserva de vagas de 40% para estudantes da escola 
pública, e destas a metade seria destinada para a população negra 
(de cor preta ou parda), ou seja, 20% para negros oriundos de 
escola pública, visto que a população negra da cidade de Londrina 
naquele momento representava 23% e, atualmente, 26%, segundo 
dados do IBGE de 2012.

Mas, diante das dificuldades para a construção de um 
consenso que viabilizasse a adoção do sistema de cotas na 
universidade, da forte rejeição por grande parte da comunidade 
interna e externa, o Conselho Universitário condicionou a 
reserva das vagas à proporção do número de candidatos inscritos 
no vestibular. Ou seja, previa-se a flutuação no número de vagas. 
Para explicar o processo de implantação e o formato do sistema 
de cotas na UEL, segue o depoimento do prof. Jairo Pacheco, o 
principal responsável pelas articulações e negociações, que era 
pró-reitor de Graduação à época:

Diante de uma forte polarização, às vésperas da apreciação, tínhamos 
um quadro incerto quanto às possibilidades de vitória. A maneira 
encontrada para dividir o campo dos contrários foi incorporar a proposta 

10  Atual Secretária Nacional de Inclusão Digital, foi Secretária de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Reitora da UEL e Deputada Estadual na 
década de 1990.
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de que o número de vagas destinadas às duas modalidades de cotas (para 
estudantes de escolas públicas e para estudantes negros da escola pública) 
seria proporcional ao número de inscritos. Naquele momento só tínhamos 
dados confiáveis sobre o número de estudantes de escola pública que 
participaram dos vestibulares anteriores. Tais números permitiam projetar 
que a proporcionalidade não diminuiria significativamente o número 
total de ingressantes. Esta avaliação mostrou-se correta para o caso dos 
candidatos oriundos da escola pública, e completamente errada para 
o caso dos candidatos negros oriundos da escola pública. Isto porque a 
quantidade de estudantes negros que concluíam o ensino médio era muito 
pequena. Imaginava-se que a oferta de uma possibilidade de ingresso 
diferenciada seria capaz de aumentar o número de candidatos negros 
inscritos. Porém, esse aumento foi pequeno, e comprometeu seriamente a 
eficácia do sistema quanto ao ingresso de estudantes negros. Essa situação 
só pode ser corrigida em 2012, quando a regulamentação das cotas foi 
revista. Portanto em 2004 implantou-se um sistema que foi efetivo para 
proporcionar o ingresso de estudantes vindos de escolas públicas e pouco 
eficaz para estudantes negros, pois, apesar de dobrar o ingresso destes, 
como partíamos de um patamar muito baixo, a média de ingressos chegou 
a menos de um terço do pretendido.

A Resolução 78/2004 do Conselho Universitário que 
regulamentou o sistema de cotas na UEL condicionou o número 
das vagas à proporção de inscritos no vestibular em cada curso. 
Segue o artigo da Resolução referente ao número de vagas:

Art. 1º Fica estabelecido que até 40% (quarenta por cento) das vagas 
de cada curso de graduação, ofertadas em Concurso Vestibular pela 
Universidade Estadual de Londrina, serão reservadas a estudantes 
oriundos de Instituições Públicas de Ensino, sendo que até metade das 
vagas decorrentes da aplicação deste percentual deverão ser reservadas a 
candidatos que se autodeclararem negros.
§ 1º Os percentuais definidos no caput deste artigo serão proporcionais 
à quantidade de inscritos, por cursos, no Concurso Vestibular da UEL 
na condição de estudantes oriundos de Instituições Públicas de Ensino 
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ou de estudantes negros oriundos de Instituições Públicas de Ensino, 
respeitado o máximo de 40% (quarenta por cento) para oriundos de 
Instituições Públicas de Ensino e de 20% (vinte por cento) para negros 
oriundos de Instituições Públicas de Ensino.11

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.  Embora represente mais de 50% da 
população brasileira e em Londrina 26% do total da cidade, a 
população negra12 sempre esteve sub-representada no ensino 
superior. No primeiro vestibular com cotas, a UEL recebeu 
35.530 inscritos, apenas 6,18% das vagas foram destinados aos 
estudantes negros. Segue o exemplo na tabela 1:

Tabela 1:  
Relação de inscritos e vagas proporcionais por tipo de cotas - 2005

Total Universal Escola pública Negros
Candidatos 35.530 23.419 9.914 2.197
Vagas efetivas 3.010 1.999 732 279
% 100,0 65,9 27,9 6,18

Durante os debates, que culminaram com a decisão do 
Conselho Universitário, a proposta que muitos pensavam estar 
sendo adotada previa o ingresso de 602 estudantes negros para 
um total de 3.010 vagas ofertadas, e não 279 (Tabelas 1 e 2). 

11 Resolução do Conselho Universitária 78/2004, publicada em 23 de julho de 2004 
pela então reitora Lygia Pupatto.

12 Somatória de pretos mais pardos segundo o Censo IBGE de 2010.
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Tabela 2:  
Relação de inscritos e vagas efetivas sem proporcionalidade - 2005

Total Universal Escola pública Negros
Candidatos 35.530 23.419 9.914 2.197
Vagas efetivas 3.010 1.806 602 602
% 100,0 60,0 20,0 20,0

A tabela 2 é uma simulação de como ficaria o efetivo número 
de vagas sem o condicionante da proporcionalidade. O impacto de 
redução sobre as vagas universais seria de 5,9% e sobre as vagas para 
estudantes oriundos de escola pública 7,9%, caso não houvesse a 
proporcionalidade. Mas a maior diferença está nas vagas destinadas 
aos estudantes negros, também oriundos de escola pública, que 
somam quase 14%. Essa realidade se repetiu ao longo dos sete anos 
de efetivação do sistema de cotas na UEL. Segue o exemplo do 
concurso vestibular do ano 2012, nas tabelas 3 e 4.

Tabela 3:  
Relação de inscritos e vagas proporcionais por tipo de cotas - 2012

Total Universal Escola pública Negros
Candidatos 25.117 16.297 7.554 1.266
Vagas efetivas 3.100 2.026 804 270

% 100,0 65,4 25,9 8,7

Tabela 4:  
Relação de inscritos e vagas efetivas sem proporcionalidade - 2012

Total Universal Escola pública Negros
Candidatos 25.117 16.297 7.554 1.266
Vagas efetivas 3100 1.860 620 620
% 100,0 60,0 20,0 20,0
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Em 2012, constata-se que o acréscimo das vagas universais 
foi de 5,4%, o que representa 166 vagas, ao passo que para a 
escola pública, o aumento é de 84 vagas, que corresponde a 5,9% 
representando, na somatória, a diminuição de 11,3% do total das 
vagas destinadas aos estudantes negros, o que significa que lhes 
foram suprimidos 350 lugares (Tabelas 3 e 4). Isto no cômputo 
geral das vagas representa uma grande diferença, mas, quando 
se pensa em determinados cursos de maior concorrência e 
considerados de maior prestígio em nossa sociedade, o impacto é 
ainda maior (Tabela 5). 

Para o concurso vestibular de 2005, tomando como exemplo 
o curso de Medicina, o número de inscritos foi de 5.600, sendo 
4.849 candidatos para as vagas universais, 623 para as cotas de 
escola pública e 128 para os estudantes negros. Ou seja, somente 
2,28% dos candidatos inscritos para o curso de Medicina 
optaram pelas vagas reservadas aos negros. Logo, das 80 vagas 
anualmente ofertadas, duas couberam a eles, o que significa 
pouco mais da proporção de 2,28%. 

Tabela 5: 
Relação dos candidatos inscritos e da distribuição das vagas - 2005

CURSOS Vagas
Candidatos inscritos

Distribuição 
das vagas

TOTAL UN EP N UN EP N

MEDICINA 
(INTEGRAL)

80 5600 4849 623 128 69 9 2

ARQUITETURA 
E URBANISMO 

60 740 622 108 10 50 9 1

PEDAGOGIA 
(MATUTINO)

40 237 94 118 25 24 11 5

UN = Universal; EP = Escola Pública; N = Negros
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Não há diferença significativa nos concursos seguintes, como 
se constata também no ano de 2012 em três cursos: Medicina, 
Arquitetura e Urbanismo e Pedagogia.

Tabela 6:
Relação dos candidatos inscritos e da distribuição das vagas - 2012

CURSOS Vagas
Candidatos inscritos

Distribuição 
das vagas

TOTAL UN EP N UN EP N

MEDICINA 
(INTEGRAL)

80 6098 5021 945 132 67 11 2

ARQUITETURA 
E URBANISMO 

60 959 710 225 24 45 13 2

PEDAGOGIA 
(MATUTINO)

80 138 51 76 11 51 48 7

UN = Universal; EP = Escola Pública; N = Negros
 
O reduzido número de candidatos negros revela uma realidade 

muito conhecida, as desigualdades raciais existentes na educação. 
Os negros concluem o ensino médio em menor proporção que os 
estudantes brancos, principalmente pela alta taxa de evasão, como 
mostram pesquisas realizadas por muitos estudiosos do problema 
racial e da educação.13 Portanto, as desvantagens são perpetuadas em 
especial por causa do racismo e da reprodução das desigualdades 
raciais na educação brasileira. Observam Maria Aparecida Silva 
Bento e Nathalie Beghin, em estudo publicado pelo IPEA:

13 Eliane Cavalleiro. Racismo e anti-racismo na educação: repensando nossa escola. 
São Paulo: Selo Negro, 2001; Kabengele Munanga (org.). Superando o racismo na 
escola. Brasília: Ministério da Educação/UNESCO, 2000. 
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o país conta com cerca de 11,5 milhões de jovens negros de 18 a 24 anos de 
idade, o que representa 6,6% da população brasileira. A taxa de analfabetismo, 
de 5,8%, é três vezes maior do que a observada para os jovens brancos 
(1,9%). Em média, os jovens negros têm dois anos a menos de estudo do 
que os brancos da mesma faixa etária: 7,5 anos e 9,4 anos, respectivamente. 
E mais: as desigualdades vão acirrando-se à medida que aumentam os níveis 
educacionais. Assim, por exemplo, se no ensino fundamental praticamente 
não se observam diferenças raciais nas proporções de crianças que vão à 
escola, o mesmo não ocorre nas universidades, nas quais a presença de jovens 
negros é relativamente bem menor do que a dos brancos. A comparação das 
taxas de escolarização líquida de negros e brancos é um excelente indicador 
de como o sistema educacional brasileiro não é capaz de combater as 
desigualdades raciais: a proporção de crianças de 7 a 14 anos matriculadas 
no ensino fundamental é de 92,7% para negros e de 95% para brancos; no 
entanto, somente 4,4% dos negros de 18 a 24 anos estão matriculados em 
instituições de ensino superior; entre os brancos, esse percentual é cerca de 
quatro vezes maior, de 16,6%.14

Mas, convém lembrar que muitas vezes o negro é 
responsabilizado por não participar dos estratos considerados 
superiores na sociedade brasileira.  É como se esquecessem 
os longos anos da escravidão e que, após a Abolição, houve 
continuidade do racismo e da discriminação racial responsáveis 
pelo destino de todos aqueles que sofrem as consequências de ter 
a cor de pele negra. 

Ao longo de sete anos do sistema de cotas na UEL, poucas 
pessoas tomaram consciência da condição de proporcionalidade 
que reduziu drasticamente o número de vagas para os negros. 
Muitos estudantes não compreenderam a dimensão do problema, 
visto que não houve debates sobre o problema, somente dois 
artigos foram publicados, um numa revista eletrônica e outro 

14 Maria Aparecida Bento e Nathalie Beghin. Juventude negra e exclusão radical. 
Políticas sociais - acompanhamento e análise. Brasília: IPEA, 2005, p. 195-197.
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em livro15. Contrariamente, houve farta divulgação de que a 
reserva estava de acordo com o percentual debatido e proposto, 
ou seja, 20% das vagas estavam sendo reservadas aos negros. Pois, 
segundo o depoimento do professor Pacheco, jamais se pensou 
que o impacto seria tão grande sobre as vagas para os negros.

A percentagem dos estudantes negros que ingressaram na UEL 
desde o primeiro vestibular com cotas não chegou a 10% em média, 
índice muito inferior ao da proposta divulgada e conhecida.16 No 
ano de 2005 houve 279 (9,21%) ingressantes negros, em 2006, os 
negros eram 209 (6,85%), em 2007 o número foi de 226 (7,41%) e 
em 2008 foram reservadas 210 (6,95%) vagas. Nos anos de 2009 e 
2010 houve uma redução ainda maior do número de ingressantes 
negros. O motivo dessa redução será abordado em seguida.  

No ano de 2005, o concurso vestibular tinha apenas uma fase 
e a partir do ano seguinte, duas; então o número de candidatos 
negros aprovados pela reserva das vagas diminuiu porque as cotas 
são consideradas para a primeira fase e não existem mecanismos 
que garantam a mesma proporção das vagas na segunda fase do 
concurso. Isso fez com que muitos negros fossem eliminados na 
primeira, o que explica que, a partir de 2006, tenha havido uma 
redução do número de ingressantes pelas cotas para negros.

15 Maria Nilza da Silva. “O negro em Londrina: da presença pioneira negada à 
fragilidade das ações afirmativas na UEL”, <http://www.espacoacademico.com.
br/082/82silva.htm>, 2008. Maria Nilza da Silva. “Cotas universitárias para negros 
no Brasil e o caso de Londrina”. In Vera Chaia e E. Machado (orgs.). Ciências Sociais 
na atualidade (São Paulo: Paulus, 2009), pp. 165-183.

16 Confira exemplos do impacto causado pela proporcionalidade adotada pela UEL 
como está analisado em artigo anterior, referente ao concurso de 2005: “a proposta 
inicial para o curso de Engenharia Civil previa a reserva de 14 das 70 vagas existentes 
para os estudantes negros, caso prevalecesse a proposta original da reserva de 20% 
do total das vagas por curso. Mas com a proporcionalidade baseada no número de 
inscritos as vagas ficaram reduzidas a apenas a duas. No caso do curso de Direito, 
a proposta inicial previa o ingresso de 24 estudantes, mas o número de vagas foi 
reduzido para 11. O curso que teve menor impacto com a reserva de vagas foi o de 
Medicina, pois das 16 vagas previstas apenas duas foram destinadas aos negros”. 
In Maria Nilza da Silva. “O negro em Londrina: da presença pioneira negada à 
fragilidade das ações afirmativas na UEL” <http://www.espacoacademico.com.
br/082/82silva.htm>, acesso em 10 de agosto de 2012
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Essa realidade mostra o quanto são poderosos os instrumentos 
para coibir qualquer iniciativa que venha facultar ao negro a 
efetiva garantia dos seus direitos. Apesar do apoio do corpo 
administrativo da universidade, favorável às cotas para estudantes 
negros e responsável pela implantação do sistema, os mecanismos 
contrários foram fortes porque passaram despercebidos pela 
maioria das pessoas. Diz Boaventura Souza Santos:

Assim se naturalizou um sistema de poder, até hoje em vigor, que, sem 
contradição aparente, afirma a liberdade e a igualdade e pratica a opressão 
e a desigualdade. Assentes nesse sistema de poder, os ideais republicanos de 
democracia e igualdade constituem hipocrisia sistêmica. Só quem pertence 
à raça dominante tem o direito (e a arrogância) de dizer que a raça não 
existe ou que a identidade étnica é uma invenção. O máximo de consciência 
possível dessa democracia hipócrita é diluir a discriminação racial na 
discriminação social. Admite que os negros e os indígenas são discriminados 
porque são pobres para não ter de admitir que eles são pobres porque são 
negros e indígenas. Uma democracia de muito baixa intensidade.17

Assim é a história da pretensa democracia racial em nosso país. 
Cabe a todos que, apesar das dificuldades, acreditam neste país, 
continuar a luta pela educação e por direitos iguais para todos e mais 
amplamente do que até agora tem ocorrido e não somente para os 
privilegiados. Somente dessa forma se pode ter uma sociedade em que 
os brasileiros possam viver e desenvolver todo o seu potencial humano.

A mudança na forma de aplicação do concurso vestibular a 
cada ano

A Resolução 78/2004, que implantou e regulou o sistema de 
cotas na UEL, não previa a forma de aplicação dos vestibulares, 

17 Boaventura Souza Santos. “As dores do pós-colonialismo”. Folha de São Paulo, 21 
de agosto de 2006, p. A3.
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ficando a cargo do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 
CEPE regular os concursos a cada ano. No primeiro vestibular 
com o sistema de cotas, em 2005, o candidato que concorresse 
às vagas destinadas aos negros não poderia concorrer às 
reservadas aos alunos de escola pública ou universal. A ele 
ficava reservada a concorrência daquelas vagas, segundo sua 
opção no momento da inscrição para o concurso vestibular 
(vagas para negros). Mesmo que o seu desempenho fosse 
melhor que o do candidato oriundo de escola particular e que 
tivesse concorrido pelo sistema universal, com notas médias 
superiores, ele concorria apenas às vagas pelas quais optou, 
ou seja, as vagas para negros. Isso gerou uma grave distorção 
no sistema, visto que as cotas foram criadas para aqueles 
estudantes negros ou para os de escola pública que não tinham 
condições de concorrer em condições de igualdade com aqueles 
oriundos de escolas particulares e que concorriam pelo sistema 
universal.18 Em vez de os candidatos negros terem mais chances 
de ingressar na universidade, as suas possibilidades ficaram 
ainda mais reduzidas com as cotas, uma vez que concorriam 
apenas às vagas a eles destinadas. Caso essas vagas fossem de 
2%, pois estavam restritas ao número de inscritos, os candidatos 
negros concorriam apenas a 2% das vagas, com isso o sistema 
de cotas prejudicava o candidato negro, porquanto sem as cotas 
ele concorreria a 100% das vagas. O problema foi percebido pela 
administração da universidade que implantou o sistema e foi 
corrigido no ano seguinte, em 2006.

Nos anos 2006 a 2009, o candidato negro passou a 
concorrer a 100% das vagas. Ingressaram, então, por cotas 
somente os concorrentes que não conseguiram a média 
necessária para ingressar pelo sistema de escola pública ou 

18 Houve casos de ações na justiça para correção do problema. Um estudante 
ficou desclassificado por haver optado pelo sistema de cotas reservadas aos 
negros, porém teve média maior do que o último ingressante pelas vagas 
universais. O estudante ingressou com ação na justiça e passou a frequentar o 
curso com liminar.
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universal. Aqueles estudantes negros, cujo desempenho 
permitia que concorressem pelo sistema universal ou de 
escola pública, ingressaram por esses tipos de cotas, mesmo 
que tenham feito a sua opção pelas cotas para negros. Dessa 
forma, as vagas para os negros ficavam destinadas àqueles que 
realmente precisavam da reserva das vagas. 

Em 2009 e 2010, o índice das vagas destinadas aos negros 
foi de 5,56% e 6,43, respectivamente (Gráficos 1 e 2), muito 
aquém daquela pretendida de 20% do total. Com a decisão do 
CEPE de retomar a forma de aplicação do primeiro vestibular, 
reduziram-se as possibilidades de ingresso de estudantes negros 
na universidade nos vestibulares daqueles anos. A estratégia 
utilizada naqueles concursos, provavelmente, teve o objetivo de 
reduzir o impacto das cotas para estudantes de escola pública e 
negros. Ainda que um estudante tivesse uma média melhor que 
muitos dos que optaram pelo universal, ficaria excluído por haver 
optado, na inscrição para o vestibular, pelo sistema de cotas.

 

Gráfico 1
Taxa de ingressantes nos vestibulares de 2005 a 2011 segundo 
tipo de cota. 
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Gráfico 2 
Número de ingressantes nos vestibulares de 2005 a 2011 
segundo tipo de cota. 

 

É importante ressaltar que a administração que adotou o sistema 
de cotas na universidade esteve no comando da instituição entre os anos 
2002 e 2006, sob o reitorado da professora Lygia Pupatto. A partir de 
meados de 2006, o grupo de oposição19 venceu as eleições e comandou 
a UEL até 2010. Ano a partir do qual a universidade passou para o 
comando da reitora Nádina Moreno e Berenice Quinzano Jordão. O 
processo de avaliação do sistema, realizado em 2011, foi coordenado 
por este reitorado que tem a previsão de término em 2014. 

O processo de avaliação do sistema e o fim da 
proporcionalidade na UEL

Em 2011, sete anos após a adoção do sistema de reserva de vagas, 
a UEL iniciou um processo de avaliação das cotas, conforme 

19 Entre 10 de junho de 2006 e 9 de junho 2010 a administração da UEL esteve a 
cargo do professor  do Wilmar Sachetin Marçal.
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previa a Resolução 78/2004. A universidade organizou um 
cronograma de trabalho que foi desenvolvido de 1 de março a 26 
de agosto de 2011.20 Os trabalhos foram baseados na discussão do 
sistema de cotas em várias instâncias, tanto da UEL quando da 
comunidade externa. 

Durante o processo de debates e avaliação do sistema, 
muitos aproveitaram para manifestar sua opinião contrária às 
políticas de ações afirmativas na Universidade. Contudo, outras 
posições surgiram com força, e vale destacar o importante 
papel desempenhado pelo movimento negro de Londrina, 
especialmente os membros do Conselho Municipal de Promoção 
da Igualdade Racial, assim como o Coletivo Pró-Cotas21 
coordenado por estudantes da Universidade, majoritariamente 
formado por graduandos, muitos dos quais ingressaram na UEL 
pelo sistema de cotas. O Coletivo não somente reivindicou a 
continuidade do sistema, mas foi uma forte voz na luta contra a 
condição de proporcionalidade. 

Alguns setores da universidade elaboraram o documento 
Pelo aprimoramento do sistema de cotas na UEL que foi distribuído 
em todas as instâncias da universidade. O texto mostrava a 
importância das cotas baseadas na contextualização social e 
histórica do Brasil. Mostrava ainda o quanto era problemática a 
proporcionalidade e afirmava: 

A proporcionalidade no vestibular da UEL deforma o objetivo do 
sistema, de superar as desigualdades no acesso à educação superior de 
qualidade, especialmente naqueles cursos em que os estudantes oriundos 
de escola pública e, sobretudo, a população negra, estão praticamente 
ausentes, como é o caso dos cursos mais concorridos. Condicionar o 
número de vagas ao número de inscritos significa reduzir drasticamente 

20 <http://www.uel.br/prograd/index.php?content=cotas/cronograma.html>, acesso 
em 10/06/2012.

21 <http://coletivoprocotasuel.blogspot.com.br/2011/04/coletivo-pro-cotas-foi-
censurado.html>, acesso em 10/06/2012.
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as possibilidades de ingresso dos estudantes oriundos de escola pública 
e de negros, notadamente dos negros, visto que estes concluem o ensino 
médio em reduzido número. A média dos ingressantes negros não chega 
a 8%. Muito distante dos 20% que foi pretendido em 2004.

O documento foi muito importante por ser fruto de uma 
construção coletiva e por embasar as discussões que antecederam 
a votação do Conselho Universitário para decidir o destino das 
cotas na universidade. Um dos principais pontos do documento 
foram as propostas apresentadas pelas entidades signatárias e 
aceitas na sua totalidade pelo Conselho Universitário por ocasião 
da avaliação e votação sobre o destino das políticas na UEL, em 
26 de agosto de 2011.22 Seguem as proposições do documento:

Diante da necessidade de avaliação do sistema após sete anos de 
sua implantação e do OF. Comissão n. 007/2011 e OF. Prograd n. 
38/20011, propomos:
a) sobre o percentual de reserva de vagas (caput do artigo 1º): propomos 
que o percentual de reserva de vaga seja efetivamente de 40% para 
estudantes oriundos de escola pública e que, deste total, metade seja 
destinada aos estudantes negros; 
b) sobre as características de distribuição do percentual de reserva entre 
candidatos oriundos da escola pública e negros também oriundos da 
escola pública:
- deve-se manter a reserva de vagas para estudantes de escola pública e para 

22 Documento “Pelo Aprimoramento do Sistema de Cotas na UEL” distribuído em 
todas as instâncias da Universidade para embasar o debate sobre a avaliação e o 
aperfeiçoamento do sistema, datado em 16 de junho de 2011. O texto foi assinado 
pelas seguintes instancias: Laboratório de Cultura e Estudos Afro-Brasileiros 
- LEAFRO, Departamento de Ciências Sociais, Colegiado de Ciências Sociais, 
Grupo de Estudos e Extensão sobre materiais didáticos de Sociologia -  GEEMAS, 
Inventário e Proteção do Acervo Cultural de Londrina -  IPAC, Laboratório de 
Ensino, Extensão e Pesquisa de Sociologia - LENPES, Laboratório de Estudos de 
Religiões e Religiosidades - LERR, Grupo de Estudos Afro-Brasileiros e de Relações 
Raciais, Coletivo Pró-Cotas: Diversidade e Permanência na UEL, Núcleo de 
Estudos Afro-Asiáticos - NEAA,Centro Acadêmico de Ciências Sociais.
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negros, visto que estes estão sub-representados mesmo na escola pública;
- Propomos, também, que se mantenha a formulação vigente entre 
2006 e 2009 quanto à forma de definição da aplicação do sistema e de 
transferência de vagas que não venham a ser ocupadas conforme o 
previsto inicialmente;
c) sobre a proporcionalidade: excluir a condição de proporcionalidade. 
A percentagem de reserva de vagas deve incidir sobre o total de vagas de 
cada curso.

A universidade, após exaustivos debates, optou pela 
continuidade do sistema de cotas e sem a proporcionalidade. 
A partir de 2013, a UEL reservará 40% das suas vagas para 
estudantes oriundos de escola pública e destas a metade será 
para estudantes negros. A reunião do Conselho Universitário 
ocorreu no dia 26 de agosto de 2011.23 Foi mais uma vitória na 
longa guerra contra o racismo. Mas, um dos aspectos que mais 
tem chamado a atenção de algumas pessoas envolvidas com 
todo o processo de implantação e continuidade do sistema é a 
ausência de uma política de permanência para os estudantes 
cotistas, especialmente para que aqueles mais pobres tenham 
reais condições de concluir o curso escolhido.

Considerações finais

O processo de implantação das cotas no Brasil é resultado de uma 
antiga luta que deve continuar para garantir a aplicabilidade das 
políticas de ação afirmativa, pois, como revelou o ocorrido na 
Universidade Estadual de Londrina, são muitas as estratégias para 
reduzir ou anular o impacto das cotas, em especial, as raciais. Não 
existe ingenuidade, a resistência às cotas, durante o processo de 
debate e de efetivação das vagas nas universidades, revela a força 

23 <http://www.uel.br/prograd/?content=noticias/2011/cotas%281%29.html>, 
acesso em 10/06/2012.
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da ideologia do racismo que continua determinando o destino 
de inúmeras pessoas no Brasil e no mundo. Em relação às cotas 
na UEL, existe a necessidade de uma constante vigilância para 
preservar a política de reparação, em especial neste momento, 
para garantir que uma política de assistência estudantil seja 
de fato implementada. Há a necessidade, ainda, de iniciativas 
eficazes para receber o maior número de estudantes que irão 
ingressar pelo sistema de cotas a partir de 2013. Com certeza, 
aumentará a demanda por bolsas e por outras políticas favoráveis 
à permanência do estudante pobre, e em especial, o negro cuja 
situação social que é ainda mais precária.




