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RESUMO 
 
Esse artigo discute a adoção de cotas étnico/raciais nas 
universidades públicas. A partir do exame dos elementos 
constituintes do Estado brasileiro, sob o modelo colonialista de 
desenvolvimento social e econômico, exploramos as questões 
que perpassam o desenvolvimento do mito da Democracia 
Racial no Brasil e da ideologia da mestiçagem ante a influência 
do pensamento de Gilberto Freyre. Concepções que 
contribuíram para desfiguração e escamoteamento da 
existência/persistência de discriminação e desigualdade de 
cunho racial no país. Pretende-se debater as ações afirmativas, 
mais especificamente no ambiente universitário, por meio de 
cotas, assim como sua repercussão no âmbito das políticas 
públicas. 
 
Palavras-chaves: Ações afirmativas. Sistema de cotas. Ensino 
Superior. Discriminação racial. 
 
ABSTRACT 
 
This article discusses the adoption of ethnic/racial quotas in 
public universities. From the examination of the elements of the 
Brazilian state, under the colonial model of social and economic 
development, we explore the issues that underlie the 
development of the myth of racial democracy in Brazil and 
ideology of miscegenation against the influence of the thought 
of Gilberto Freyre. Concepts that contributed to disfigurement 
and dodge the existence/persistence of racial discrimination 
and inequality in the country. The aim is to discuss affirmative 
actions, more specifically in the university environment, through 
quotas, as well as its impact on the public policy level. 
 
Keywords: Affirmative action. Quota system. Higher Education. 
Racial discrimination. 
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1. Introdução 

 

A discussão acerca da adoção de políticas de ações afirmativas no Brasil, 

principalmente sob o modelo de cotas étnicas adotadas no âmbito das universidades 

públicas, traz à tona a necessidade de discutirmos a constituição das representações sobre 

a formação do Brasil enquanto Estado Nacional, bem como suas origens no contexto 

histórico cultural. Essas questões não devem ser suscitadas sem que haja uma avaliação 

das relações raciais em nosso país. Suas origens históricas, assim como o seu processo de 

intersecção com elementos de desenvolvimento social e econômico resultantes do 

colonialismo europeu.  

Nossa perspectiva é a de que, ao compreender tais questões, temos mais 

elementos para pensar a política de cotas étnicas/raciais para além da discussão posta na 

atualidade, sobretudo em suas dimensões meritocráticas, localizadas no sujeito. 

 Para tanto, o ponto de partida é a discussão acerca da questão racial no 

Brasil, assim como retomar a origem histórico-social brasileira, do surgimento da definição 

da nação brasileira dita miscigenada a partir dos estudos pioneiros de Gilberto Freyre e de 

seus críticos. 

 

2. A Construção do mito da Democracia Racial 

 

 O Brasil, dentro do processo de colonização europeu, além das questões 

econômicas postas como imprescindíveis ao desenvolvimento do novo modo de produção 

em curso, também serviu como um dos componentes de justificação que contribuíram com a 

sustentação desse modelo do ponto de vista ideológico. Nossos índios e, posteriormente, 

nossos negros serviram de pauta à ciência nascente que buscava, no contraponto ao 

homem europeu idealizado, as características anátomo-morais que colocavam este mesmo 

homem como elemento central a partir do qual os padrões de normalidade e sociabilidade 

seriam definidos. 

 O processo de colonização do Brasil não se deu de forma simétrica entre 

nativos e colonizadores. Do ponto de vista ideológico e material, diversas estratégias foram 

acionadas de modo que este processo mantivesse a marca do desenvolvimento político-

econômico em funcionamento. Posteriormente, com o regime escravista, renovados 

dispositivos foram se complementando à estratégia de assimilação social, política e 

econômica. Nesse sentido, nos parece importante ressaltar que a desigualdade exposta 
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pela produção cultural da assimetria entre nativos e colonizadores e, posteriormente, entre 

esses e negros é uma marca de nossa cultura que dialoga, de forma interseccional, com a 

produção de uma sociabilidade que, embora seja local, está permeada por uma produção 

global. Este ponto é importante porque ajuda-nos a compreender nossas características de 

desigualdade, a partir da raça/cor, e os diálogos com outros países que – superando a 

necessidade do discurso de raça – tiveram mecanismos distintos de desenvolvimento. É 

neste contexto que um dos interpretadores mais discutidos de nossa historiografia, Gilberto 

Freyre, conduz um panorama de nossa constituição social, política e econômica a partir da 

ideia de miscigenação. 

 Freyre, no início do século XX, apresenta a formação social brasileira como 

um processo de “equilíbrio de antagonismos (...). Antagonismos de economia e cultura. A 

cultura europeia e a indígena. A europeia e a africana. A africana e a indígena” (FREYRE, 

2003, p.116).  

Ao tentar interpretar a miscigenação como um “equilíbrio de antagonismos”, o 

autor – embora faça extensas descrições de conflitos existentes nessas relações, subsumi 

toda a conturbada produção de relações assimétricas, seus modos de operar a 

subalternização do índio e do negro, operando um assimilacionismo afeito ao colonialismo: 

ressaltando o produto da violência imposta (a subserviência, como modo de relações) 

enquanto panorama da constituição das relações no período colonial. O discurso ou as 

narrativas que escapavam a esta idílica história de convivência ou eram negligenciados ou 

não eram tangenciados em sua dimensão de contraponto àquela constituição hegemônica.  

 A questão racial, para Freyre, é apresentada sob uma perspectiva positiva de 

constituição da identidade nacional, a partir do conceito de miscigenação como substrato 

para uma suposta harmonia social. No clássico Casa Grande & Senzala, o autor narra a 

história social do mundo agrário e escravista brasileiro, no qual, segundo Munanga (1999) 

“explica-se a origem histórica brasileira da miscigenação que veio a diminuir a distância 

entre a casa grande e a senzala, contrariando a aristocratização resultante da monocultura 

latifundiária” (MUNANGA, 1999, p. 79). Ideia de mestiçagem, a qual, segundo seus críticos, 

constituiu-se o mito de democracia racial: “somos uma democracia porque a mistura gerou 

um povo sem barreira, sem preconceito” (FREYRE apud MUNANGA, 1999, p.80). Crítica 

também salientada por Fernando Henrique Cardoso no prefácio do mesmo livro: “o quase 

embuste do mito da democracia racial, a ausência de conflitos entre classes, ou mesmo a 

„ideologia da cultura brasileira‟ baseada na plasticidade e no hibridismo inato que teríamos 

herdado dos ibéricos” (CARDOSO apud FREYRE, 2003, p.25). 

 O pensamento freyreano nas primeiras décadas do século XX é apropriado 

como ideologia de Estado, visto que justificaria a constituição de uma nação unitária, mesmo 
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com a presença de grupos populacionais tão heterogêneos e posicionados de forma 

assimétrica: negros, indígenas, imigrantes e mestiços de toda ordem.  

 Segundo Sergio Costa (2001), “a ideia de raça é desqualificada enquanto 

instrumento dos discursos políticos públicos, ainda que continue orientando a ação e as 

hierarquizações estabelecidas pelos agentes sociais, cotidianamente” (COSTA, 2001, 

p.149).  Lembrando que a ideologia racial, sobretudo a derivada da ciência nascente, que 

inicialmente era propulsora da manutenção de desigualdades, começa no início de século 

XX a perder espaço no cenário internacional. Como o liberalismo econômico começa a 

demandar novas formas de relações de produção, a ideia de raça não abandona o espaço 

público, mas começa ser arena de disputas no campo privado, na moralização social. Dessa 

forma, as ideias de negritude, miscigenação, entre outras, perdem a centralidade do 

discurso colonizador para dar espaço à mão de obra “livre” necessária para a nova etapa de 

constituição dos mercados em ascensão. 

 Assim, constituiu-se o elemento teórico que iria fundar e reiterar o mito da 

democracia racial, componente indispensável da ideologia da mestiçagem (COSTA, 2001, 

p.149). Nesse contexto, descaracteriza-se qualquer pensamento que proclame a existência 

de discriminação racial num país cuja identidade baseia-se na miscigenação. Para Feres 

Júnior, “essa autoimagem nacional foi altamente eficaz em postular a ausência de 

discriminação racial, e, portanto, em inibir a tematização do racismo em nosso país” (FERES 

JÚNIOR, 2004, p.298).  

Como sinalizado anteriormente, a raça paulatinamente foi sendo transfigurada 

de questão pública para uma questão privada, na qual o sujeito ficou abandonado à sorte de 

uma moral que impunha ao negro tanto uma inabilidade mental quanto uma 

hipersexualidade (COSTA, 1979).   

Este processo de supressão da questão racial fica claro quando aspectos 

relacionados à cor da população deixaram de ser incluídos nos dados do senso brasileiro ao 

longo do período militar brasileiro, sob a justificativa que não se fazia necessário visto que 

não havia discriminação racial. 

  Em contraponto a esta perspectiva, Florestan Fernandes (FERNANDES apud 

FERES JÚNIOR, 2006) argumenta que há discriminação racial na sociedade brasileira, que 

a mesma seria um “resíduo” da herança escravista colonial, porém o próprio 

desenvolvimento capitalista a dissiparia, mas por outro lado, a discriminação era também 

consequência da “inabilidade” e falta de preparo do negro para o mercado de trabalho 

competitivo pós regime de escravidão, o que os mantinham em ocupações subalternas da 

economia e, consequentemente, presos aos estratos sociais mais baixos.   
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 Já para Carlos Hasenbalg (apud GUIMARÃES, 2006), a discriminação racial 

ultrapassa as determinações históricas, uma vez que existem relações que a sustentam na 

estrutura social presente, devendo ser relacionadas aos ganhos materiais e simbólicos que 

brancos obtém da desqualificação competitiva dos não-brancos, os quais são compatíveis 

com a racionalidade capitalista. Ou seja, “a discriminação e os preconceitos raciais não são 

mantidos intactos após a abolição mas, pelo contrário, adquirem novos significados e novas 

funções dentro das novas estruturas” (FERES JÚNIOR, 2006, p.165).  

Seus estudos sobre a desigualdade racial no Brasil feitos a partir da década de 

1970 demonstram uma brutal desigualdade entre brancos e não-brancos ao que tange à 

educação, emprego e mobilidade social, assim como as desvantagens a que estão expostos 

em todas as etapas do ciclo da vida (HASENBALG apud GUIMARÃES, 2006, p.264).  Em 

trabalhos de revisão crítica da literatura acerca das relações raciais no Brasil, o autor 

constata que: 

 (...) o papel de “raça” ou cor no processo estratificatório ou é simplesmente 
desconsiderado, no caso das análises que veem o preconceito e a discriminação 
como um mero epifenômeno das relações de classe, ou é então minimizado, quando 
a verificação da existência conspícua de comportamentos e atitudes discriminatórias 
é explicada como constituindo um “arcaísmo” evanescente do passado escravista. 
(HASENBALG apud GUIMARÃES, 2006, p.262) 

   

 O período da redemocratização brasileira, consubstanciada na perspectiva 

teórica de Hasenbalg (apud GUIMARÃES, 2006), “funciona como instrumento de ruptura da 

homogeneidade construída simbolicamente pela política da mestiçagem” (COSTA, 2001, 

p.150), suscitando uma mobilização política, com vistas ao enfrentamento das 

desigualdades raciais.  

O movimento negro apropria-se da temática da questão racial, chamando a 

atenção para a discriminação sistemática a que o grupo populacional não-branco sofre, 

revelando os desfavorecimentos dos mesmos, independente de adscrições de qualquer 

ordem.  

Buscam, em suas bandeiras de luta, o reconhecimento destas desigualdades de 

característica racial, bem como a inclusão da questão no âmbito do debate das políticas 

públicas. Desigualdades estas sintetizadas por Feres Júnior (2004): 

 

1) quase metade da população brasileira (pretos e pardos) sofre de mecanismos 
sociais de exclusão que não são remediados pela igualdade formal do direito;  
2) há comprovação de desigualdade pronunciada entre brancos e não-brancos em 
nossa sociedade, expressa em diferenciais de renda, educação e ocupação; 3) essa 
desigualdade tem resistido à passagem do tempo e ao processo de modernização 
do sistema produtivo e das instituições políticas e sociais do país; 4) os cargos e 
posições de maior prestígio em nossa sociedade são quase exclusivamente 
ocupados por pessoas brancas; por fim, 5) a educação parece ser um momento 
chave de produção ou de reprodução dessa desigualdade.(FERES JÚNIOR, 2004, 
p.300) 
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Não menos importante, vale ressaltar a presença naturalizada da discriminação 

racial na sociedade brasileira. Segundo Telles (2004), a maioria dos atos discriminatórios 

são sutis, sejam por meio da criação de privilégios para os brancos em detrimento dos não-

brancos, ou ocorrerem por meio de práticas simbólicas tanto de natureza material quanto 

subjetiva, que, segundo o mesmo autor, são “originadas de uma cultura que naturaliza a 

hierarquia racial” (TELLES, 2004, p.125).  

Os estereótipos que marcam a população não-branca habitualmente são 

negativos, com assertivas disseminadas tais como “as únicas coisas que os negros sabem 

fazer bem são músicas e esportes”; ademais, estão presentes no discurso depreciativo 

presente nas práticas humorísticas e piadas. Os negros só aparecem na ficção em papéis 

sociais estereotipados como criminosos ou personagens em condição subalterna. Como 

chama a atenção Hasenbalg (apud GUIMARÃES, 2006): 

 

(...) uma cultura racista está permeada de estereótipos e representações negativas 
de grupos minoritários. Esses estereótipos culturais tendem a se auto confirmar e 
acabam limitando as aspirações e as motivações, neste caso, das pessoas não-
brancas. (...) apontava que práticas discriminatórias e estereótipos se reforçam 
mutuamente e levam a que muitos negros e mestiços regulem suas aspirações de 
acordo com o que é culturalmente imposto como o “lugar apropriado” para os não-
brancos. (HASENBALG apud GUIMARÃES, 2006, p.261)  

 

 Afirmação que pode ser amparada a partir da perspectiva de Norbert Elias e 

John Scotson (2003) quando observam a divisão de grupos por meio da autoimagem de 

superioridade de um grupo em relação ao outro, os chamados “estabelecidos versus os 

outsiders”. Tal superioridade social constitui-se pelo maior potencial de identificação e 

coesão de um grupo e, por conseguinte, da sua capacidade de excluir e estigmatizar o 

outro, os ditos „outsiders‟. As relações de poder estabelecem-se por meio da representação 

de superioridade social e o sentimento de superioridade humana do grupo estabelecido em 

relação ao grupo de fora, de modo que “o grupo estabelecido tende a atribuir ao conjunto do 

grupo outsider as características „ruins‟ de sua porção „pior‟ – de sua minoria anômica. Em 

contraste, a autoimagem do grupo estabelecido tende a se modelar em seu setor exemplar, 

mais nômico ou normativo – na minoria de seus „melhores‟ membros” (ELIAS & SCOTSON, 

2003, p. 23). 

         De modo que a estigmatização produzida é capaz de promover um “efeito 

paralisante nos grupos de menor poder” (ELIAS & SCOTSON, 2003, p. 27). No que 

concerne às relações raciais, os autores destacam que se constituem “relações de 

estabelecidos-outsiders de um tipo particular” (ELIAS & SCOTSON, 2003, p.32).  A 

existência de diferenças físicas e/ou fenotípicas facilitam a identificação e reforçam a 
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condição dos estigmatizados. Para além da diferenciação por meio da aparência, vale 

destacar ainda “os diferenciais de poder e exclusão do grupo menos poderoso dos cargos 

com maior potencial de influência” (ELIAS & SCOTSON, 2003, p. 32). 

 Da mesma forma que tais procedimentos encontram uma suposta 

fundamentação em práticas e discursos, existem as fissuras nessas produções. São 

movimentos de resistência que, embora silenciados, subalternizados, hierarquizados, não se 

enquadram nos padrões hegemônicos e tanto servem para a proposição de transformações 

quanto para a criação de antinomias, dependendo de quem assume o discurso e qual 

posição defende. 

As discussões acerca das políticas de ação afirmativas são suscitadas neste 

contexto, assim como iniciativas de apoio ao ingresso dos não-brancos nas universidades. 

Enquanto política pública, ela tem um enraizamento propositivo nas intervenções dos 

movimentos sociais que compreendem a questão da raça/cor como elemento constituinte 

das assimetrias no interior de uma sociedade que se pensa democrática. Este tipo de 

incidência considera tanto a situação atual de desigualdade de parcelas da população 

consideradas não-brancas quanto sua constituição histórica, entretanto, a resposta social a 

essas reinvindicações muitas vezes retira essa característica de produção social, histórica e 

cultural para que o foco recaia nos sujeitos. Este procedimento alimenta as diversas 

argumentações em torno da meritocracia que atravessa não só os fundamentos ideológicos 

da questão da raça/cor, quanto apontam igualmente para sua relação com a manutenção de 

um modo de vida e sua reprodução, qual seja, o modelo de competição liberal. 

 

3. O Surgimento das Ações Afirmativas 

 

Do ponto de vista histórico, ao contrário do que se costuma veicular, a Índia foi o 

primeiro país a instituir constitucionalmente ações afirmativas em 1948 a partir da reserva de 

vagas para castas, não os Estados Unidos. A casta beneficiada era a dos dalits, os 

chamados intocáveis, e demais minorias religiosas, as quais embora compusessem, à 

época, aproximadamente 17% da população, apenas representavam 1% dos graduados no 

país. O sistema de cotas previa a reserva de vagas nos órgãos públicos e instituições de 

ensino (SANTOS, 2012, p.402).  

A lista de países que ao longo dos anos tem adotado medidas semelhantes é 

extensa tais como: Malásia, China, Indonésia, Reino Unido, Bósnia e África do Sul, entre 

outros.  Entretanto, no Brasil convencionou-se o debate a partir do modelo norte-americano, 

“como o locus da comparação para políticas que usam o critério racial como forma de 
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promover equidade” (SANTOS, 2012, p.404), apesar de não termos vivenciado uma política 

de segregação estatal, conforme salienta Moehlecke (2000): “com sua história de 

segregação e discriminação explícita e legal, é diferente do brasileiro, como também é 

diversa a organização da população negra, a conjuntura política e econômica à época da 

implantação das ações afirmativas, a estrutura da sociedade, entre outros aspectos” 

(MOEHLECKE, 2000, p.21). 

A terminologia “ações afirmativas” é adotada nos Estados Unidos na década de 

1960, pelo presidente John F. Kennedy, quando foi proibida a discriminação racial no âmbito 

de programas financiados pelo Estado e a candidatos a empregos públicos, sugerindo a 

adoção de ações afirmativas como alternativa de contratação de funcionários; medida 

estendida às instituições de ensino superior.  Os argumentos que justificavam inicialmente a 

sua adoção eram o da reparação e da justiça social, a fim de atenuar a discriminação 

histórica contra os negros. Porém, na medida que os negros foram obtendo ganhos 

políticos, as medidas foram ampliadas a outros grupos – descendentes de asiáticos, 

indígenas e hispânicos. De modo que a presença de grupos ditos minoritários nas 

universidades passou a melhor representar o multiculturalismo e a diversidade da população 

norte-americana.  Após cinquenta anos de sua implementação, é inegável dizer que não 

houve mobilidade social de segmentos da população negra norte-americana e outros grupos 

minoritários. 

Mas, qual é a definição de ações afirmativas? Moehlecke (2002) diz que não se 

trata de um conceito fechado, que ainda se encontra em construção, mas sintetiza-o da 

seguinte forma: “podemos falar em ação afirmativa como uma ação 

reparatória/compensatória e/ou preventiva, que busca corrigir uma situação de 

discriminação e desigualdade infringida a certos grupos no passado, presente ou futuro, 

através da valorização social, econômica, política e/ou cultural desses grupos, durante um 

período limitado (MOEHLECKE, 2002, p.203)”. 

No Brasil, o debate sobre as ações afirmativas é relativamente novo, como já 

dito anteriormente. Remete-se principalmente ao período pós-redemocratização, com maior 

repercussão após a III Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada em Durban em 2001, na 

qual o país posicionou-se a favor do desenvolvimento de políticas públicas, as quais 

beneficiassem grupos historicamente discriminados. Posicionamento que intensificou a 

discussão acerca do estabelecimento de reserva de vagas para negros na educação 

superior, como medida de ação afirmativa. 

As primeiras universidades públicas a adotarem a reserva de vagas com recorte 

étnico foram as universidades estaduais fluminenses – UERJ e UENF, seguidas pela UnB- 
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Universidade de Brasília, em âmbito federal. E com a adoção de reservas de vagas de 

cunho étnico, suscitaram as polêmicas em torno da questão.  

De forma breve, vamos tematizar três questões que incidem no debate sobre as 

cotas: sua legalidade, a questão da raça e da etnia e a questão do mérito. No jogo de 

acionamentos públicos e privados esses argumentos se revezam na tentativa de colocar em 

xeque a implantação desse sistema, sobretudo em sua fase atual de política de Estado. 

Uma das principais polêmicas ao redor das cotas universitárias desponta ao 

redor do princípio da igualdade, consagrado na Constituição Federal de 1988, a partir do 

qual se define que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” (Art. 

5º). Seu fundamento jurídico, sem a necessária contextualização histórico-cultural, enviesa a 

questão da justiça social, na qual o pressuposto da diferença é que é acionado na produção 

de assimetrias no acesso ao direito. Esta concepção de igualdade formal, segundo Barroso 

(2012), “impede a hierarquização entre pessoas, vedando a instituição de privilégios ou 

vantagem” (BARROSO, 2012, p.2). É nesta perspectiva formal que os detratores da política 

de cotas se baseiam para questionar o valor social e jurídico do dispositivo.  

Entretanto, sabe-se que tal princípio em si não garante as mesmas 

oportunidades a todos os cidadãos, havendo a necessidade de ampliação para uma 

concepção de igualdade material, a qual ainda conforme Barroso (2012), “envolve aspectos 

mais complexos, uma vez que é associada à ideia de justiça distributiva e social: não basta 

equiparar as pessoas na lei ou perante a lei, sendo necessário equipará-las também perante 

a vida, ainda que minimamente” (BARROSO, 2012, p.2). Perspectiva que remete ao 

princípio da equidade, que apregoa o tratamento igual para casos iguais e o tratamento 

diferente e/ou prioritário aos diferentes e/ou desiguais; de modo a corrigir as distorções 

criadas, promovendo a inclusão de camadas sociais desfavorecidas. Sob este ponto de 

vista, a política de cotas coloca-se como medida compensatória para a redução das 

desigualdades e da discriminação. 

Outro ponto de discordância é a identificação de negros e pardos por meio de 

critérios objetivos, para fins de reservas de vagas, visto que o país constituiu-se a partir da 

miscigenação de povos. Os opositores partem do pressuposto da inexistência de raças do 

ponto de vista genético, argumento substanciado por descobertas da ciência. Segundo Frias 

(2012), “há fraca correlação entre cor da pele e ancestralidade e há mais variabilidade 

genética dentro das raças que entre as raças (...), o que esvazia o conceito de raça” (FRIAS, 

2012, p. 139). Porém, como destaca Munanga (2001), “o que conta no nosso cotidiano ou 

que faz parte das nossas representações coletivas do negro, do branco, do índio, do 

amarelo e do mestiço não se coloca no plano do genótipo, mas sim no fenótipo, num país 

onde, segundo Oracy Nogueira, o preconceito é de marca e não de origem” (MUNANGA, 
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2001, p.37). Na medida que a cor da pele é definida como um marcador social dos que 

sofreram, ou sofrem desvantagens/ discriminação ao longo da história do país. 

O argumento do mérito é outra questão em discussão. Para os críticos, a reserva 

de vagas viola o critério do mérito para a escolha dos estudantes das universidades 

públicas, uma vez que habitualmente a nota de corte dos não-brancos tende a ser menor 

nos vestibulares. De modo que as vagas não são distribuídas de forma “justa”, a partir de 

méritos individuais. Para Frias (2012): 

“De acordo com esse raciocínio, a universidade não pode ser usada como 

instrumento de justiça social, porque a qualidade das universidades públicas é um bem 

público (...). Por isso, se a seleção por mérito for influenciada por critérios baseados na 

necessidade como as cotas, a qualidade do ensino cairá, o que prejudicará a todos (FRIAS, 

2012, p. 148)”.  

Por outro lado, para os defensores das cotas, certamente a nota média de 

ingresso nas universidades será menor, porém alegam que o ingresso com menor nota não 

significa que o desempenho destes estudantes ao longo da graduação assim o será. Sendo 

que já existem estudos que corroboram essa tese (IPEA, 2008). Há, ainda, os que discutem 

o papel da universidade pública como instrumento de mobilidade social e não como 

instituição reprodutora da lógica do mercado. 

A discussão acerca da reserva de vagas chegou ao Supremo Tribunal Federal 

em 2012, por meio da ação do Partido Democratas, na qual se questionava a 

constitucionalidade das cotas raciais na UnB (Universidade de Brasília). A decisão do STF 

foi no sentido da constitucionalidade das mesmas e, na sequência, foi sancionada pela 

presidente Dilma Rousseff a Lei 12.711, que estabelece a reserva de vagas em todas as 

instituições federais de ensino. Pela lei, até 2016, serão destinadas 50% das vagas para 

estudantes egressos do ensino médio em escolas públicas. Deste universo, metade das 

vagas (25%) serão reservadas a estudantes cujas famílias também tenham renda de até um 

salário mínimo e meio por pessoa. Há, ainda, um percentual proporcional destinado aos 

autodeclarados negros, pardos ou indígenas, conforme indicadores do IBGE para cada 

unidade da federação.  

Destarte, as iniciativas para a implantação de cotas deixam de ser tomadas 

dentro da perspectiva da chamada autonomia universitária, para tornarem-se uma política 

de Estado, abrangendo todas as instituições federais de ensino superior. 

 

4. Considerações Finais 
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No caso em que nos detemos, as cotas raciais em universidades públicas, a 

questão da reparação/compensação nos parece o caminho adotado pelo governo federal 

para, no âmbito das políticas públicas ligadas à educação, reconhecer o legado histórico de 

preterimento a que grupos não-brancos vêm sendo submetidos, sobretudo com vistas ao 

combate da injustiça produzida pela discriminação racial, assim como às múltiplas formas de 

desigualdades vivenciadas por esse grupo populacional. 

O investimento em educação tem um valor simbólico importante, pois, no Brasil, 

a educação é vista como um bem produtor de ascensão social e, em tese, o acesso a ela 

desencadearia um processo de deslocamento social e econômico desses grupos. A partir 

dos argumentos de Moehlecke (2002, p. 203), poderíamos compreender que a entrada 

maciça de negros, pardos e indígenas nas instituições federais de ensino superior produziria 

o deslocamento social necessário para que, no futuro, cotas não fossem necessárias, uma 

vez que a justiça social herdada das ações afirmativas fundaria um processo de ascensão 

social cíclica, sem a necessidade de intervenção estatal. 

Esta tese encontra debatedores em vários campos que elegem argumentos 

específicos tanto para reiterá-la quanto para destratá-la. Como ainda não temos um tempo 

histórico capaz de indicar sua efetividade em termos de cobertura nacional, as análises 

voltaram-se para experiências locais e suas diversidades. Nesse sentido, a cautela nas 

observações dessas análises é importante para não tomarmos dimensões específicas da 

questão das cotas como fonte totalizadora da mesma.  

 É possível que políticas de cotas realmente induzam a um aumento razoável do 

número de “não-brancos” na universidade, e que incentivem o reconhecimento de 

identidades até aqui marcadas por estigmas. Sob a ótica da diversidade, a presença de 

grupos variados nos espaços universitários pode contribuir para a interação construtiva e 

não hierarquizada entre indivíduos com origens étnicas, culturais, econômicas e sociais 

diferentes. No entanto, no tênue jogo de forças no qual as ações afirmativas constituem 

mais um campo de disputas, a questão não pode ser considerada somente do ponto de 

vista da mera diversidade. Questões centrais desse processo como a qualidade da 

permanência estudantil nesses espaços continuam ainda sem respostas. Se a permanência 

estudantil individual pode projetar o sujeito a um ciclo de desenvolvimento qualitativamente 

melhor em relação à sua trajetória familiar inicial, isso não quer dizer que seu impacto seja o 

mesmo em termos de inserção desse estudante em sua projeção acadêmica e 

posteriormente profissional. Os mecanismos de produção e manutenção de desigualdades 

sociais também estão postos no interior da academia, e, nesse sentido, a entrada de 

estudantes com um repertório escolar menos desenvolvido, pode reforçar esses 

mecanismos. De fato, são as estratégias de produção da permanência desses estudantes 
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que, nos parece, podem indicar algum nível de mudança qualitativa na produção das 

assimetrias sociais. Sem esses dispositivos forçando disputas, para além da mera 

formalidade de acesso, talvez assistamos à reprodução do discurso liberal do sujeito que 

“chegou lá” sem que este feito possa ser compreendido no esquema das rupturas 

necessárias para a produção de justiça social. 

 

Referências Bibliográficas 
 

BARROSO, L. R. Cotas raciais são legítimas com parâmetros razoáveis. Texto publicado 
em Consultor Jurídico em abril de 2012. Disponível em: <http://www.conjur.com.br Acesso 
em: 01/05/14. 
 
COSTA. J. F. Ordem médica e norma familiar. Rio de Janeiro: Graal, 5ª ed., 1979. 
 
COSTA, S.A mestiçagem e seus contrários: etnicidade e nacionalidade no Brasil 
contemporâneo. In: Tempo Social - Revista de Sociologia. USP, S. Paulo, v.13, n.1, p. 143-
158, maio de 2001. 
 
FERES JÚNIOR, J. Ação Afirmativa no Brasil: fundamentos e críticas. Revista Econômica, 
Rio de Janeiro, v. 6, n. 2, p. 291-312, dezembro 2004. Disponível em: < 
http://gemaa.iesp.uerj.br/JFJ/wp-content/uploads/2011/05/A%C3%A7%C3%A3o-Afirmativa-
no-Brasil-completo-2004.pdf > 
 
________________. Aspectos Semânticos da Discriminação Racial no Brasil: para além da 
teoria da modernidade. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 21, n.61, junho de 2006.  
 
FREYRE, G. Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da 
economia patriarcal. São Paulo, Global, 48ª ed., 2003. 
 
FRIAS, L. As cotas raciais e sociais em universidades públicas são injustas? In: Direito, 
Estado e Sociedade, n. 41, p.130-156, jul/dez 2012. 
 
GUIMARÃES, A.S.A. Entrevista: Carlos Hasenbalg. In: Tempo Social – Revista de 
Sociologia. USP São Paulo, v. 11, n.2, p. 258-269, novembro de 2006. 
 
INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS APLICADAS. Igualdade Racial. Políticas 
sociais – acompanhamento e análise, n. 15, 2008. 
 
MOEHLECKE, S. Propostas de Ações Afirmativas no Brasil: o acesso da população negra 
ao ensino superior. Dissertação de Mestrado em Educação. Universidade de São Paulo, 
2000. Disponível em:<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-20072003-
172034/pt-r.php> 
 
_______________. Ação afirmativa: História e debates no Brasil. Caderno de Pesquisa, São 
Paulo, n.117, nov. 2002. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-
15742002000300011 > Acesso em 18 maio de 2014. 
 
MUNANGA, K. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil. Identidade nacional versus identidade 
negra. Petrópolis, Vozes, 1999. 
 

http://www.conjur.com.br/
http://gemaa.iesp.uerj.br/JFJ/wp-content/uploads/2011/05/A%C3%A7%C3%A3o-Afirmativa-no-Brasil-completo-2004.pdf
http://gemaa.iesp.uerj.br/JFJ/wp-content/uploads/2011/05/A%C3%A7%C3%A3o-Afirmativa-no-Brasil-completo-2004.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-20072003-172034/pt-r.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-20072003-172034/pt-r.php
http://dx.doi.org/10.1590/S0100-15742002000300011 
http://dx.doi.org/10.1590/S0100-15742002000300011 


 
 

13 
 

                  

_____________. Políticas de Ação Afirmativa em benefício da população negra no Brasil: 
um ponto de vista em defesa de cotas. In: Sociedade e Cultura, Goiânia, v.4, n. 2, julho/dez, 
p. 31-43, 2001. Disponível em: 
  <http://www.revistas.ufg.br/index.php/fchf/issue/view/393/showToc> Acesso em 18 de maio 
de 2014. 
 
SANTOS, J. T. Ações Afirmativas e Educação Superior no Brasil: um balanço crítico da 
produção. In:  Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 93, n. 234, [número 
especial], p. 401-422, maio/ago. 2012. 
 
TELLES, E. O Significado da Raça na Sociedade Brasileira. Princeton e Oxford: Princeton 
University Press, 2004. Disponível em: 
https://www.princeton.edu/sociology/faculty/telles/livro-O-Significado-da-Raca-na-Sociedade-
Brasileira.pdf 
 

http://www.revistas.ufg.br/index.php/fchf/issue/view/393/showToc
https://www.princeton.edu/sociology/faculty/telles/livro-O-Significado-da-Raca-na-Sociedade-Brasileira.pdf
https://www.princeton.edu/sociology/faculty/telles/livro-O-Significado-da-Raca-na-Sociedade-Brasileira.pdf

