
 
 

                  

COTAS NO ENSINO SUPERIOR: notas a partir de uma reflexão em curso 
 

Maria Antônia Cardoso Nascimento1 
 
 
RESUMO 
 
Esta comunicação se insere no debate nacional concernente a 
desigualdade sociorracial e a política de Ação Afirmativa na 
universidade brasileira. A reflexão proposta tem como objeto a 
experiência da UFPA. O texto foi construído a partir dos dados 
empíricos de uma pesquisa que está avaliando a 
implementação do sistema de cotas sociais e raciais e seu 
significado para o enfrentamento da exclusão de pretos e 
pardos na referida universidade.  As entrevistas realizadas com 
cotistas, professores e técnicos chamam atenção para avanços 
e impasses, que podem ser explicados pela concepção e 
gestão da política. 
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ABSTRACT 
 
 This communication include the national debate about the 
socio-racial inequality and Affirmative Action policy in Brazilian 
universities. This reflection there are UFPA experience like to 
object. The text was constructed as of empirical information the 
study that evaluate the implementation of social and racial 
quotas system and this significance to combat the exclusion of 
blacks and browns in same university. The interviews with users 
of quota system, teachers and technician call attention to 
advances and dilemmas, which can be explained by the 
conception and management of policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A política de Ação Afirmativa materializada por meio das cotas sociais e raciais 

para o ingresso de alunos oriundos de escolas públicas, nas universidades brasileiras, faz 

parte das reivindicações levantadas pelo Movimento Negro brasileiro há séculos. Entretanto, 

a particularidade do racismo nacional que, no dizer de Carvalho (2006), caracteriza-se por 

um convívio social multirracial, cuja expressão é a exclusão sistemática e generalizada do 

grupo social negro, apenas se concretizou como deliberação oficial, em nível federal, em 

2012. 

A presente comunicação realiza uma reflexão sobre a experiência da 

Universidade Federal do Pará (UFPA) concernente a adoção das ações afirmativas de cotas 

sociais e raciais. O texto foi construído a partir dos dados empíricos de uma pesquisa que 

está avaliando a implementação do sistema de cotas sociais e raciais e seu significado para 

o enfrentamento da exclusão de pretos e pardos na referida universidade. 

A primeira parte do texto evidencia o debate conceitual de ações afirmativas. A 

segunda parte discorre sobre a experiência da UFPA, salientando limites e possibilidades no 

processo de acesso de pretos e pardos2 à universidade pública federal no Pará.  

 

2 DISCUSSÃO CONCEITUAL DE AÇÃO AFIRMATIVA 

 

Segundo Gomes (2001) a experiência dos movimentos pelos direitos civis, 

especialmente o movimento negro nos Estados Unidos da América na década de 1960 

devido as políticas segregacionistas adotadas pelo Estado, foi responsável pela emergência 

da Ação Afirmativa, como ferramenta analítica para subsidiar as demandas organizadas 

pelo movimento negro. Assim, grande parte da literatura sobre ação afirmativa utilizada, no 

Brasil, se inspira na produção norte-americana. 

Para o autor, ação afirmativa, consiste em um conjunto de políticas públicas e 

privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao 

combate à discriminação racial, de gênero e de origem nacional, bem como para corrigir os 

efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a concretização 

do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como educação e o emprego.  

(GOMES, 2001). 
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As ações afirmativas são, portanto, distintas das políticas governamentais 

antidiscriminatórias baseadas em leis de conteúdo meramente proibitivo, políticas 

concebidas para darem substância à estratégias de punição à violação de direitos humanos 

de grupos vítimas de discriminação. Essas políticas são singularizadas por oferecerem às 

respectivas vítimas tão-somente instrumentos jurídicos de caráter reparatório e de 

intervenção ex post facto.  

As ações afirmativas têm natureza multifacetária, e visam a evitar que a 

discriminação se verifique nas formas usualmente conhecidas - isto é, formalmente, por 

meio de normas de aplicação geral e específica, ou através de mecanismos informais, 

difusos, estruturais, enraizados nas práticas culturais e no imaginário coletivo. Em síntese, 

para o autor: 

Trata-se de políticas e de mecanismos de inclusão concebidos por entidades 
públicas, privadas e por órgãos dotados de competência jurisdicional, com vistas a 
concretização de um objetivo constitucional universalmente reconhecido – o da 
efetiva igualdade de oportunidade a que todos os seres humanos têm direito 
(GOMES, 2001, p. 42-43). 

 
Ainda para o referido autor, o conceito de ação afirmativa, inclui diferentes 

estratégias e práticas. E tanto as estratégias, quanto, as práticas, se destinam a atender a 

problemas históricos e atuais. Nos Estados Unidos em relação às mulheres, aos afro-

americanos e a outros grupos que têm sido alvo de discriminações e, consequentemente, 

aos quais se tem negado a oportunidade de que possam desenvolver plenamente seu 

talento de participar em todas as esferas da sociedade americana. 

Walters (1997) chama atenção para a ampliação do conceito de ação afirmativa, 

salientando que, além de compensar os negros, outras minorias em desvantagens e as 

mulheres pela discriminação sofrida no passado, devem ser distribuídos recursos sociais 

como empregos, educação, moradia etc, de forma tal a promover o objetivo social final da 

igualdade. Observa-se que a definição elaborada pelo autor, ancora-se filosoficamente nos 

princípios da compensação e da reparação, isto é, no postulado da justiça compensatória.  

Andrews (1997) destaca a relevância do Estado na garantia da ação afirmativa. 

Segundo ele, a ação afirmativa, significa mais do que o combate contra a discriminação. Ela 

expressa uma intervenção estatal para promover o aumento da presença negra e feminina, 

ou de outras minorias étnicas na educação, no emprego, e nas outras esferas da vida 

pública. Promover esse aumento implica levar em conta a cor como critério relevante na 

seleção dos candidatos para tais oportunidades.  

O critério da “cor” deve ser levado em conta em sociedades em que 

tradicionalmente foram as pessoas brancas as favorecidas para qualquer oportunidade 

social ou econômica; com a ação afirmativa, o Estado estabelece certas preferências para 



 
 

                  

as pessoas negras ou mulheres, ou membros de outras minorias étnicas. A prioridade por 

raça e por sexo são inquestionáveis para o autor.  

Ele exemplifica que um candidato negro de baixa capacidade não pode substituir 

um candidato branco de alta capacidade. Mas, no caso de competição entre dois candidatos 

de capacidade mais ou menos igual, um branco e outro negro, segundo os critérios da ação 

afirmativa, o candidato negro teria preferência sobre o branco. O fundamento filosófico do 

conceito de Andrews é a justiça distributiva. É uma busca de justiça no presente, pela 

discriminação cotidiana.   

Outro conceito de ação afirmativa como política pública de origem norte-

americana encontra-se em Cashmore (2001, p. 31) ao afirmar que esta política: 

É voltada para reverter as tendências históricas que conferiram às minorias e às 
mulheres uma posição de desvantagem, particularmente nas áreas de educação e 
emprego. Ela visa a ir além da tentativa de garantir igualdade de oportunidades 
individuais ao tornar crime a discriminação e tem como principais beneficiários os 
membros de grupos que enfrentam preconceitos 

 

O conceito de Cashmore guarda semelhanças com o conceito de Walters, cujo 

fundamento filosófico é a compensação, “buscar reverter as tendências históricas” da 

discriminação praticada contra grupos sociais. Portanto, pode-se observar que os 

fundamentos filosóficos da ação afirmativa, ora se respaldam na justiça compensatória, ora 

na justiça distributiva, ou em ambas.  

Para Gomes (2001, p. 50), tanto a justiça compensatória como a distributiva são 

relevantes. A justiça distributiva enfatiza a discriminação presente, esta é a justificativa para 

a existência de políticas públicas específicas que visem a que “todos os indivíduos tenham 

parcelas mais eqüitativa dos benefícios e ônus da vida social”. 

 Isto não significa dizer que os conceitos, cuja fundamentação filosófica, tem 

base no postulado da justiça compensatória, também não levem em conta a discriminação 

presente, a diferença é sutil, apenas a justiça compensatória abre espaço maior ao caminho 

da idéia de reparação e as políticas além de combaterem a discriminação presente, buscam  

reparar perdas passadas, com o intuito de superar o déficit acumulado em decorrência da 

discriminação contra os ascendentes dos grupos, ainda hoje discriminados.        

Heringer (2005, p. 61) ao discorrer sobre os resultados da pesquisa “Racismo no 

Brasil: percepções da discriminação e do preconceito racial no século XXI”, realizada pela 

Fundação Perseu Abramo, aponta que a maioria das respostas dos brasileiros sobre as 

políticas de ações afirmativas embora admita o racismo negro no país como um grave 

problema social, o nível de apoio a estas políticas se reduz quando os argumentos 

apresentados enfatizam, o caráter universalista para justificar a não-adoção de políticas de 

ação afirmativa. 



 
 

                  

 

 3 A UFPA E AS COTAS SOCIAIS E RACIAIS 

  

 Até a promulgação da Lei n. 12.711/2012, que garante às universidades federais 

e aos institutos técnicos federais a reserva de, no mínimo, 50% das vagas para estudantes 

que tenham cursado todo o Ensino Médio em escolas públicas, com distribuição 

proporcional das vagas entre negros, pardos e indígenas, poucas foram as universidades 

brasileiras que, se mostraram mais permeáveis às reivindicações de movimentos sociais e 

de ativistas comprometidos com a questão da igualdade racial. 

 A Conferência Mundial de Durban de Combate ao Racismo, Discriminação 

Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada em setembro de 2011, em Durban, na 

África do Sul, contribui decisivamente para a institucionalização das políticas de ações 

afirmativas, como mecanismo de reparação das desigualdades secular, sofridas por 

segmentos sociais empobrecidos em função de sua raça no Brasil.  

Segundo Carvalho (2006), em novembro de 1999, por ocasião do dia da 

Consciência Negra, foi apresentada pela primeira vez, na Universidade de Brasília, a 

discussão sobre políticas de cotas étnico-raciais para a universidade brasileira. Brasília, 

portanto, debutou na política de cotas para o ensino superior no Brasil3, subvertendo a 

ordem indiferente à homogeneidade da universidade branca. 

A Universidade Federal do Pará pode ser considerada uma das pioneiras na 

deliberação oficial4 das cotas sociais e raciais como critério de seleção para ingresso no 

ensino de graduação, pois em agosto de 2005 foi regulamentado pela Resolução n°. 3.361 

do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE/UFPA) o sistema de 

reserva de vagas da UFPA visando atender os grupos de candidatos estudantes da escola 

pública, pretos, pardos, baixa renda, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. 

Esta resolução definiu que o percentual de 50% das vagas em cada curso é 

destinado aos cotistas, ou seja, alunos que estudaram todo o ensino médio em escola 

pública, denominado Cota Escola; desses 50%, no mínimo, 40% destinam-se a candidatos 

que se declaram pretos, pardos ou indígenas e que estudaram todo o ensino médio em 

escola pública, denominados Cota Escola/Cor.  

Das vagas destinadas a Cota Escola, 25% devem ser necessariamente 

ocupadas por alunos que estudaram em escola pública e apresentam renda familiar per 

                                                           
3
 A Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, foi a primeira universidade estadual que adotou o 
sistema de cotas sociais e raciais, em 2003.  

4
 Cabe destacar que devido a pressão organizada pelos grêmios estudantis das escolas privadas de 
Belém culminando com reclamações junto ao Ministério Público Federal (MPF) alegando 
inconstitucionalidade da resolução aprovada, a implantação das cotas, por recomendação do MFP, 
se efetivou apenas em 2008.  



 
 

                  

capita igual ou inferior a 1, 5 salário mínimo (Cota Escola/Renda). Das vagas destinadas a 

negros, também 25% devem ser ocupadas por candidatos que se enquadrem na condição 

de renda acima citada (Cota Escola/Cor/Renda). Destina-se 1 (uma) vaga por acréscimo em 

cada curso a pessoas com deficiência (PcD’s). 

A partir de 2010, a UFPA, inclui na condição da cota Escola/Cor, o Processo 

Seletivo Especial – Seleção Diferenciada para os autodeclarados indígenas e quilombolas. 

Assim, é ofertado 2 (duas) vagas5 por acréscimo em cada curso à candidatos indígenas e 

outras 2 (duas) para candidatos quilombolas. Segundo a Assessoria de Relações Étnico- 

Raciais, da UFPA, até 2014, a instituição era considerada a única universidade federal 

brasileira que adota a modalidade de cotas específica para quilombolas.     

O Processo Seletivo Especial - Seleção Diferenciada da UFPA adota três 

critérios: apresentação pelos candidatos indígena e quilombola da Declaração de 

Pertencimento emitida e assinada por autoridade de Associação Indígena e Quilombola, 

liderança tradicional e/ou política e/ou dirigente de associação e /ou movimento social, 

conforme previsto na Convenção Nº. 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

ratificado pelo Estado Brasileiro6; prova escrita e entrevista.    

O quadro abaixo ilustra o total de classificados pelo Processo Seletivo Especial – 

Seleção Diferenciada no período de 2010 a 2014.  

Quadro 1 - Processo Seletivo Especial - Seleção Diferenciada - UFPA - 2010/2014. 

Ano Processo Seletivo Vagas Classificados 

2010 PROCESSO SELETIVO SERIADO 2010 -
INDÍGENAS              

280 63 

2011 PROCESSO SELETIVO 2011 – INDÍGENAS 334 45 

2012 PROCESSO SELETIVO PARA POVOS 
INDÍGENAS 2012 

360 24 

2013 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2013 
(QUILOMBOLA)    

354 48 

2013 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2013 
(POVOS INDÍGENAS) 

354 19 

2014 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2014 
(QUILOMBOLAS)      

280 106 

2014 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2014 
(INDÍGENAS)        

280 8 

  Fonte: Centro de Processo Seletivo/UFPA – 2014 
 

Pelo exposto no quadro, observa-se que a implantação da seleção diferenciada 

para indígenas e quilombolas ocorreu em anos diferentes. Os indígenas foram beneficiados 

                                                           
5
  De acordo com dados coletados no Sistema de Informação e Estatística – SIE, o Processo Seletivo 

Especial 2015, registra uma demanda de 1.553 candidatos quilombolas e 958 candidatos indígenas. 
6
 A Convenção 169 da OIT foi promulgada no Brasil pelo Decreto n°.5051/2004 e orientou a 
elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais, instituída pelo Decreto n°. 6.040 em 2007. 



 
 

                  

ainda em 2010, enquanto os quilombolas apenas em 2012 em decorrência da pressão do 

movimento negro. Nota-se, ainda, que a relação entre Vagas e Classificados evidencia a 

dificuldade de aprovação dos candidatos cotistas pelo processo, principalmente índios 

apresentam aprovações aquém da oferta. O processo seletivo tem sido questionado pela 

liderança das comunidades quilombolas e indígenas, conforme informação dos cotistas 

entrevistados.  

Além das questões mencionadas, os cotistas que ingressam na UFPA pela 

seleção diferenciada criticam algumas exigências estipuladas nos editais do Processo, a 

exemplo da forma de inscrição, que deve ser via internet. Em se tratando de povos 

indígenas e coletivos quilombolas7 que, em sua maioria, vivem em áreas distantes dos 

centros urbanos e sem acesso à energia elétrica e à inclusão digital, esse tipo de inscrição 

tende a excluir ao invés de incluir.  

A permanência na universidade dos que conseguem ser aprovados também se 

mostra muito desafiadora. Os discentes que, em sua maioria, estudam fora dos seus 

municípios de origem, para garantirem a sobrevivência material precisam contar com o 

apoio pessoal de colegas e das associações indígenas ou quilombolas até que obtenham o 

“apoio permanência” institucional8.  

Levantamento realizado pela Pro-reitoria de Ensino – PROEG como resposta as 

resistências de determinados cursos ao processo de implantação das cotas na instituição, 

no período 2008 a 2012, indica alguns dados relevantes para refletir a realidade dos cotistas 

na UFPA.  

Quadro 2 - Quantidade de alunos que ingressaram por meio do Sistema de Cotas, por ano 
de ingresso. 

 

Cidade 

Ano  

TOTAL 2008 2009 2010 2011 2012 

Abaetetuba 39 57 144 79 164 483 

Altamira 21 41 95 113 118 388 

Anajás     13 13 

                                                           
7
 Dados da Fundação Palmares, registram, em 2014, 2.394 comunidades quilombolas, no Brasil. No 
estado do Pará, de acordo com informações da Associação de Comunidades Quilombolas Malungu, 
foram identificadas, até o momento, 560 comunidades.  O censo de 2010, do IBGE, aponta a 
existência de 306 mil indígenas. A maioria encontra-se nos Estados do Pará e Amazonas, nas áreas 
rurais.  

8
 O Programa Permanência visa atender docentes de graduação da UFPA em situação de 

“vulnerabilidade socioeconômica”. Todavia nem todos cotistas que residem em áreas rurais 
conseguem auxílios como Auxílio Permanência Estudantil Especial; Bolsa de Apoio à Atividade 
Acadêmica ou a Bolsa Permanência do MEC.  



 
 

                  

Belém 1613 1636 1664 1663 2025 8601 

Bragança 54 96 161 154 313 778 

Breves 17 34 93 146 140 430 

Cametá 38 55 50 132 316 591 

Capanema   34 44 102 180 

Castanhal 85 135 158 152 299 829 

Marabá 116 158 245 233 261 1013 

Portel     31 31 

Santarém 118 134 125   377 

Senador José 

Porfírio 

    8 8 

Soure 6 12 17 36 39 110 

Tucuruí 41 43 76 57 61 278 

TOTAL 2148 2401 2862 2809 3890 14110 

  Fonte: PROEG/SIE - 2012 
 

 Os dados ilustrados no quadro 2, informam que ao longo dos anos examinados 

aumenta o número de alunos ingressos por meio do sistema de cotas na UFPA, destaque é 

dado ao campi de Belém com  8601 do total de 14110 cotistas.  Dados fornecidos pelo 

SIE/UFPA, concernente a 2014, informam que dos 49.545 alunos matriculados na 

instituição, 10.043, correspondiam a Cota Escola, 8.240 a Cota Cor, 65 indígena,175 Cota 

Deficiência e 31.022 não cotistas, ou seja, aproximadamente 37,38% de alunos são cotistas 

não alcançando o percentual de 50% definido pela Resolução. 

Quadro 3 - Quantidade de Alunos que ingressaram por meio do Sistema de Cotas, por Ano 
de Ingresso, por Instituto. 

Instituto Ano Ano Ano Ano Ano Total 

 2008 2009 2010 2011 2012  

ICB 62 63 75 71 76 347 

ICED 113 112 113 109 121 568 

ICS 173 222 233 236 274 1138 

ICA 34 47 61 73 88 303 



 
 

                  

ICEN 203 188 183 186 206 966 

ICJ 88 100 100 93 97 478 

ICSA 284 255 261 255 406 1461 

IEMC   19 41 39 99 

IFHC 186 159 142 129 157 773 

IG 65 65 64 58 73 325 

ILC 123 144 130 127 163 687 

ITEC 282 281 283 285 325 1456 

TOTAL 1613 1636 1664 1663 2025   8601 

Fonte: PROEG/SIE/2012 

 Nota-se no quadro 3, que o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), 

seguido do Instituto de Tecnologia (ITEC), apresenta a maior taxa de ingresso de alunos 

pelo sistema de cotas no período examinado. Entrevistas com cotistas pretos ou negros, 

têm mostrado que alguns alunos ingresso na UFPA para cursarem cursos na área das 

ciências exatas, particularmente nas engenharias, desistem devido as situações de 

constragimentos vivenciadas em sala de aulas; fato que justifica sua submissão novamente 

ao processo seletivo para cursos da área de Ciências Humanas e Sociais, particularmente o 

curso de Serviço Social. 

Quadro 4: Quantidade de Alunos Cotistas por Forma de Evasão. 

 

Forma de 

Evasão 

 

Ano 

 

 

Total 2008 2009 2010 2011 2012 

Desistência 129 138 97 76 27 467 

Excluído Sub-

Judice 

 

 

 6 1  7 

Falecimento 2  1   3 

Formatura 161 4 1   166 

Prescrito 12 11    23 

Transferência 

Externa 

14 11 4   29 



 
 

                  

 

Transferência 

Interna 

29 29 26 2  86 

TOTAL 347 193 135 79 27 781 

Fonte: PROEG/SIE/2012 

 Embora o levantamento estatístico exposto não tenha evidenciado dados por 

modalidade de cotas (Escola/Cor e Seleção Diferenciada para indígenas e quilombolas) o 

quadro 4, permite inferir que a despeito das dificuldades enfrentadas pelos alunos cotistas a 

taxa de evasão é reduzida entre eles reforçando a necessidade de fortalecimento da política 

estudantil dirigida para assegurar a permanência do cotista na UFPA.  

 Entrevistas com técnicos e professores, responsáveis pela gestão e execução da 

política de cotas na instituição permitem observar equívocos de interpretação sobre as 

diretrizes que orientam os marcos regulatórios da política de Ação Afirmativa no contexto 

das políticas públicas de diversidade, bem como a singularidade da seleção diferenciada 

implantada pela instituição.  

 A inserção de alunos pretos e pardos na universidade por meio das cotas nem 

sempre é identificada pela luta por direitos raciais. Ainda prevalece a idéia de que apenas a 

inserção quantitativa na instituição resolve a complexa relação racial. Neste sentido, mesmo 

partindo do pressuposto de que toda e qualquer relação social opera na contradição, a 

constatação deste dado nos instiga a pensar sobre os limites das políticas de ações 

afirmativas expressas em cotas raciais na UFPA. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta breve reflexão sobre os impasses das políticas governamentais no campo 

das ações afirmativas dirigidas as cotas de ensino superior, particularmente os limites e as 

possibilidades das cotas na UFPA para alunos negros, quilombolas, índios e pobres 

oriundos de escolas públicas remete para a relevância da análise crítica das relações raciais  

no Brasil.  

No caso do Pará, a quantidade de vagas destinadas a partir de 2010 e 2012, aos 

índios e quilombolas autodeclarados, duas em cada curso da universidade, tem sido 

considerada irrisória diante do número expressivo de quilombolas e indígenas que vivem no 

estado do Pará e concorrem ao Processo de Seleção Diferenciada. Ademais, o percentual 



 
 

                  

de 50% das vagas em cada curso destinado aos cotistas, definido pela Resolução n.º 

3.361/2005, ainda não se efetivou.    

As observações in loco e as entrevistas realizadas na UFPA com cotistas, 

indicam que a inserção de alunos na instituição por meio do sistema de cotas  tem 

melhorado de uma forma geral, todavia quando se busca analisar os números utilizando o 

critério diferencial entre pardos, índios, pretos e quilombolas. Os negros, com mais melanina 

na pele, continuam representando percentuais reduzidos e sendo alvos das principais 

formas de discriminações em sala de aula. 

Os constrangimentos raciais no âmbito da universidade reitera o que ocorre nos 

outros espaços da sociedade. Ademais, eles podem ser explicados pela vigência de uma 

concepção governamental que enfrenta as reivindicações de corte racial no bojo da política 

pública de forma assistencialista.  

Entrevistas com  gestores da política, na UFPA, inferem que as cotas para 

negros ainda são concebidas como um favor para os “vulneráveis” ou que vivem sob “riscos 

sociais”, denominações criadas pelos organismos internacionais como o Banco Mundial, 

para o enfrentamento da pobreza no bojo das políticas sociais. Tal equívoco remete a 

problematização de Almeida (2005) concernente a questão étnico-racial no contexto da 

política social, distinguindo direito e assistência, bem como criticando a associação da 

pobreza às populações tradicionais. 

Os dados apresentados indicam que existe dificuldades de estruturação e de 

fortalecimento institucional das ações afirmativas, especialmente as “cotas Cor “ na UFPA, o 

que constitui um entrave ao seu desenvolvimento e pode distanciar o ideário que inspirou 

sua emergência no contexto da política pública de diversidade protagonizada pelos 

movimentos sociais.  

Conquanto, este texto reafirma a importância do Estado em responder às 

demandas dos movimentos sociais na busca pela igualdade material, acreditando-se que a 

ação afirmativa, expressa nas cotas raciais são políticas públicas relevantes que visam à 

igualdade racial e não à divisão entre negros, índios e brancos. Daí a necessária reflexão 

crítica e o desenvolvimento de pesquisas empirícas sobre os fundamentos e a 

materialização de tais ações. 
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