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Resumo: A participação dos negros nas universidades sempre foi pequena. Com a intenção de minimizar as
diferenças de acesso às universidades entre negros e brancos, ações afirmativas têm sido implementadas
como as cotas raciais nas universidades públicas. Pretende-se neste trabalho fazer uma análise sobre a
influência das ações afirmativas na inserção do negro nas universidades. Além da revisão bibliográfica, foram
feitas análises a partir dos dados do Censo da Educação Superior do INEP a fim de observar a democratização
do ensino superior nos anos de 2010 e 2012. A política de ações afirmativas nas universidades foi tomando
maior proporção na última década e com a lei 12.171/12 tornou obrigatória a reserva de vagas nas
universidades federais. Foi constatado neste estudo que a presença dos negros nas universidades públicas
aumentou, porém ainda longe do ideal.
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Abstract: The participation of blacks in universities has always been small. With the intention of minimizing
the differences in access to universities between blacks and whites, affirmative actions have been
implemented such as racial quotas in public universities. It is intended in this paper to analyze the influence
of affirmative action in the insertion of black in the universities. Besides the review,were made analysis of
data from the Census of Higher Education INEPÂ to observe the democratization of higher education in the
2010 and 2012 period . Policy of affirmative action in universities was taking greater proportion in the last
decade and with the law 12.171/12 made &8203;&8203;it mandatory to reserve places in the federal
universities. Was found in this study that the presence of blacks at public universities increased, but still far
from ideal.
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1. Introdução:

Os negros ainda apresentam uma participação reduzida no ensino superior. Segundo Censo Demográfico de
2010, a população total negra que corresponde 50,94% da população, tem apenas 35,30 % dos estudantes
de graduação negros, enquanto 63,03% são brancos. As ações afirmativas vieram como a tentativa de uma
diminuição das desigualdades educacionais da população negra.

Segundo Oliven (2007, p.30) a Ação Afirmativa “refere-se a um conjunto de políticas públicas para proteger
minorias e grupos que, em uma determinada sociedade, tenham sido discriminados no passado”.

Oliveira (2007, p. 270) considera que as ações afirmativas são importantes para correção das desigualdades
raciais:
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As medidas governamentais contemporâneas para promover a igualdade racial
decorrem do reconhecimento de parte do governo de que discriminação racial está
presente no cotidiano brasileiro e de que há necessidade de políticas particularmente
orientadas para corrigir as desigualdades raciais que têm origem histórica e são
ratificadas por fatores contemporâneas que precisam ser eliminadas.

A intensificação de pesquisas ocorrida nos últimos anos, especialmente do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada – IPEA proporcionaram o reconhecimento das desigualdades, além da mobilização e da visibilidade
crescente das demandas por políticas especificas por parte de organizações do Movimento Negro motivaram
uma adoção de um discurso antirracista do Estado brasileiro, colocando a temática racial para o centro da
agenda política. (HERINGER,2002, p.3)

A adoção das ações afirmativas nas universidades brasileiras espalhou – se de forma heterogênea pelo país,
através de iniciativas locais, como leis estaduais e deliberações de conselhos universitários até a lei federal
12.711/2012 que garante a reserva de vagas das universidades federais e institutos federais de educação a
alunos oriundos integralmente do ensino médio público, pretos, pardos e indígenas. (CAMPOS; DAFLON;
FERES ,2013 a, p.305).

Apesar de alguns avanços, as desigualdades entre brancos e negros ainda permanecem. O Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) dos indivíduos negros em 1991 era de 0,633 enquanto o do branco era de
0,763. Em 2005 este índice referente aos negros chega a 0,743 enquanto dos brancos 0,831, ou seja, apesar
do crescimento ainda não alcançou o da população branca de 1991. (CEPAL; PNUD; OIT, 2008)

Os negros ainda continuam em situação socioeconômica desfavorável, e isto tem manifestado no ensino
superior. Com a expansão da educação básica, muitos negros têm chegado as universidades. As cotas nas
instituições públicas tendem a diminuir a defasagem na inserção de negros em cursos considerados de
maiores prestígios pela obrigação de reservar cotas fixas. (CAMPOS; DAFLON; FERES ,2013)

Para Gomes (2003, p.5-6) as ações afirmativas são necessárias para reparar os sofrimentos do passado e
afirma:

As ações afirmativas constituem, pois, um remédio de razoável eficácia para esses
males. É indispensável, porém, uma ampla conscientização da própria sociedade e
das lideranças políticas de maior expressão acerca da absoluta necessidade de se
eliminar ou de se reduzir as desigualdades sociais que operam em detrimento das
minorias, notadamente as minorias raciais. E mais: é preciso uma ampla
conscientização sobre o fato de que a marginalização socioeconômica a que são
relegadas as minorias, especialmente as raciais, resulta de um único fenômeno: a
discriminação.

Â

Diante de tais implicações, este trabalho propõe a fazer uma análise sobre a política pública de reserva de
vagas nas universidades nos últimos anos, observando os dados dos anos de 2010, 2011 e 2012 do Censo da
educação superior para perceber as possíveis influências das ações afirmativas na presença dos negros nestas
instituições.

Segundo Guimarães (2003) o problema de acesso do negro brasileiro às universidades é também um
problema de sua ausência nas estatísticas universitárias. O autor completa que até no ano 2000 não havia,
em nenhuma universidade pública brasileira, registro sobre a identidade racial ou de cor de seus alunos.

2. Ações afirmativas nas universidades públicas brasileiras.

ÂA ação afirmativa objetiva “remover barreiras, formais e informais, que impeçam o acesso de certos grupos
ao mercado de trabalho, universidades e posições de liderança”. (Oliven, 2007, p. 30)Â
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Em 2001 foi realizada em Durban na África do Sul a Conferência Mundial contra o Racismo, quando o relatório
oficial do governo brasileiro foi divulgado, incluindo a recomendação da adoção de reservas de vagas para
estudantes negros nas universidades públicas. (Heringer,2002)

Moehlecke (2004, p. 764) faz uma reflexão sobre a polêmica das reservas de vagas nas universidades:

As políticas de ação afirmativa tencionam não apenas os marcos da tradição liberal
universalista e sua noção de igualdade e mérito, mas também nossa noção de povo
mestiço convivendo sob uma harmonia racial, ideia com a qual o Brasil tem se
identificado há anos. Casa-grande e senzala, de Gilberto Freyre, foi a obra que mais
influenciou essa imagem positiva da mestiçagem brasileira, tida pelo autor como um
símbolo per se de sociedade antirracista. Como poderiam existir diferentes raças em
um país tão densamente miscigenado Em um momento de transição para a
modernidade, industrialização e construção da nação que foram os anos de 1930, o
passado escravista teria de ser superado em nome de um ideal de harmonia e
democracia nas relações entre os grupos étnicos.

Â

Â

A autora completa dizendo que nos anos de 1950, os estudos desenvolvidos por Florestan Fernandes
“romperam com o paradigma culturalista anterior e inauguraram uma nova interpretação das relações raciais
brasileiras, com um enfoque mais estrutural-funcionalista”. (MOEHLECKE 2004, p. 764) Â

As ações afirmativas nas universidades públicas brasileira de reservas de vagas para negros é um fato ainda
recente. A primeira iniciativa foi em 2001 no estado do Rio de Janeiro na qual por determinação de uma lei
estadual um mínimo de 40% de vagas nas universidades estaduais (Uerj e Uenf) estavam reservadas a
estudantes negros e no ano seguinte a Universidade do Estado da Bahia – Uneb, também reservou 40% das
suas vagas aos afrodescendentes por determinação da lei do estado. (GUIMARÃES, 2003) A Universidade de
Brasília (UnB) foi a primeira federal a instituir o sistema de cotas, em junho de 2004. (FRANCIS; PIANTO,
2013). Como surgiram muitas críticas, as proporções de reservas de vagas nas estaduais do Rio de Janeiro
sofreram mudanças, passando em 2003 para 20 %, e além disto os candidatos que optam pelo sistema de
cotas devem atender a um critério de carência socioeconômica. (CAMPOS; DAFLON; FERES ,2013)

Com a lei 12.711 de 2012 foi garantida a reserva de 50% das matrículas por curso e turno universidades
federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos oriundos integralmente do ensino
médio público. Segundo esta lei, as vagas serão preenchidas por autodeclarados pretos, pardos e indígenas,
em proporção no mínimo igual à de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da Federação.
(BRASIL,2012)

Segundo Feres et al (2013, b) antes da aprovação da lei 12.711/2012, 40 das 58 universidades federais já
praticavam alguma modalidade de ação afirmativa (cotas, bônus, reserva de vagas e processos seletivos
especiais), visando a grupos heterogêneos de beneficiários. Em 2010 24 das 37 universidades estaduais: já
adotam algum tipo de ação afirmativas. (FLACSO, GEA; UERJ, LPP, 2012)

Nas análises a seguir, será levado em conta o critério adotado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) na qual apresenta as classificações de cor e raça: branca, preta, parda, amarela e indígena.
Também foi considerado neste estudo a cor preta e parda juntas como sendo da raça negra.

3. Analisando os dados do Censo da Educação Superior 2010- 2012

A presença dos negros nas universidades federais aumentou, no qual em 2003 representavam 33,2% dos
alunos e, em 2010 esses números aumentaram para 40,8%. A pesquisa feita pela Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) atribui esse aumento às políticas de ação
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afirmativa que começaram a ser aplicadas nessas universidades nos últimos anos. A mesma pesquisa também
revela que a proporção de alunos das classes C, D e E foi de 42,8%, em 2003, para 43,7% em 2010, isto é,
não mudou substancialmente. (FERES JUNIOR et al, 2013 b)

Com a implementação da lei 12.711/12 houve um incremento das reservas de vagas nas universidades
federais conforme ilustra a tabela 1.

Â

Tabela 1- ÂPercentual de vagas reservadas pelas universidades públicas para pretos, pardas e
indígenas por região nos anos de 2012 e 2013

Â

Ano Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul
2012 13,3% 13,5% 7,8% 4,0% 10,1%
2013 17,0% 21,6% 24,3% 18,0% 17,7%

Fonte: Feres Junior et al (2003 b)

A tabela 1 revela uma elevação das vagas que foram reservadas para pretos, pardos e indígenas, mas se
analisarmos os percentuais por região são destoantes. Feres Junior et al (2013 b) cita que na região norte por
exemplo, apresenta 75,6% da população de pretos, pardos e indígenas e apenas 17% de reservas de vagas,
enquanto a região sul que apresenta 20,9% reservou 17,7% seguindo este critério. Apesar de um aumento
da reserva de vagas por critério racial, resultado da aplicação da lei 12.711/12 em todas as universidades
federais, foram destinadas para a reserva de vagas no todo apenas 31,5%ÂÂ e não os 50% que prevê esta
lei. Tal fato mostra que a este aumento vai ser gradativo. (FERES JUNIOR et al, 2013 b)

Na análise dos microdados do censo da educação superior foi observado que existe um grande número de
dados que não são divulgados por raça, constando de não declaração por parte do estudante, ou mesmo não
informado pela instituição. Em 2010, 63,5% dos dados apresentados não constavam a raça do estudante e
em 2012, reduziu para 57,17%. Optou-se neste estudo analisar o perfil dos estudantes que continham a
informação sobre a raça e pelo objetivo do trabalho observará mais as raças negra e branca.

No censo da educação superior de 2010 1.452.862 alunos estavam matriculados pelas universidades públicas,
sendo que 7% entraram por algum tipo de reserva de vagas. Destes estudantes que ingressaram por
intermédio de ação afirmativa, 31,1% entraram por reserva étnico-racial. As mulheres representavam 53,4%
dos discentes sendo que 3,9% dos alunos do sexo feminino e 3,1% do sexo masculino eram cotistas. 55,8%
dos cotistas eram do sexo feminino e 44,2% do sexo masculino.

Foi constatado através do censo da educação superior do INEP, dos alunos que continham declaração de raça
em 2010 apresentavam as seguintes características: 56,58% dos estudantes eram brancos,11,09%
pretos,31,36% pardos,3,63% amarelos e 0,48% indígenas. Neste ano, analisando os pretos que estão na
universidade, 18,93% são cotistas, 8,2% dos pardos, enquanto 4,94% são brancos. Se analisarmos os
cotistas no geral, 28,45% são pretos, 31, 36% são pardos e 37, 93% são brancos.

No ano de 2012, 1.775.359 dos alunos tinham matrícula ativa, 9,4% dos alunos eram cotistas. ÂNeste ano
31,4% dos alunos matriculados ingressaram por reserva étnico-racial. Do total de alunos nas universidades
públicas 54,08% dos alunos eram do sexo feminino e 47,2% do masculino. 54,5% dos cotistas eram do sexo
feminino. Analisando os dados em relação a raça, 55,4% dos alunos da universidade eram brancos,10,54%
pretos ,31,17% pardos, 1,10% amarelos e 0,52% indígena. Dos que se declararam pretos 20,09% eram
cotistas, 11,26% dos pardos e 7,74% dos brancos. Observando os cotistas em geral 42,24% eram brancos,
20,87 % pretos, 34,58% pardos.

Nota-se que ampliou-se o número de estudantes nas instituições públicas, porém o percentual de alunos que
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entraram por reserva-étnico racial praticamente manteve. Tal fato pode ser explicado pelas cotas sociais
(estudantes de escolas públicas, renda familiar) terem aumentado.

4. Considerações finais

As políticas de ação afirmativa direta ou indiretamente proporcionaram um aumento da presença dos negros
nas universidades. Observamos a presença dos negros nas universidades ainda não é significativa, em
comparação com a população brasileira. As ações afirmativas para inserção dos negros nas universidades é
uma medida que veio na tentativa de reparar as desigualdades raciais no Brasil, mas que deve ser aliada a
outras políticas de permanência destes estudantes nestas instituições e de melhoria da educação básica.
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