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Resumo 

O presente artigo discute aspectos relacionados à exclusão, resistência e inclusão da 
população negra no sistema oficial de ensino, analisando do ponto de vista histórico, as 
demandas que impulsionaram a formulação e implementação de políticas e programas de 
ações afirmativas para acesso ao Ensino Superior público. As ações afirmativas constituem- 
se em um conjunto de ações de iniciativa pública ou privada que visam corrigir desigualdades 
sociorraciais e promover a igualdade de oportunidade, garantindo o acesso e a permanência de 
grupos excluídos, nas mais diversas áreas como, por exemplo, na educação, saúde e mercado 
de trabalho. A metodologia adotada na elaboração deste trabalho foi à pesquisa bibliográfica 
utilizando como obras de referência a literatura sobre a História da Educação dos negros no 
Brasil. 

Palavras-chave: História da Educação. Negros. Ações Afirmativas. 

 

Resumen  

Este artículo discute las cuestiones relacionadas con la exclusión, la resistencia y la inclusión 
de la población negra en el sistema educativo oficial analizando, desde un punto de vista 
histórico, las demandas que motivaron la formulación y aplicación de políticas y programas 
de acción afirmativa para el acceso a la Educación Superior pública. Las acciones afirmativas 
son un conjunto de acciones de iniciativa pública o privada destinadas a corregir las 
desigualdades socio-raciales y promover la igualdad de oportunidades, asegurando el acceso y 
la permanencia de los grupos excluídos en diversos ámbitos, por ejemplo, en educación, salud 
y mercado de trabajo. La metodología adoptada en la preparación del presente trabajo fue una 
investigación bibliográfica usando como obras de referencia la literatura sobre la historia de la 
educación de los negros en Brasil. 
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Introdução 

 

Os estudos sobre a trajetória educacional institucionalizada dos afrodescendentes no 

Brasil ainda é recente, destacando-se as pesquisas que tem como foco as experiências 

escolares da população negra após a década de 1960, período em que há expansão do sistema 

público de ensino no país. 

No entanto, observa-se ainda no período imperial iniciativas dos próprios negros para 

se apropriar do saber escolar já que, muitas vezes, as políticas públicas formuladas pelo 

Estado os deixavam a margem do processo de escolarização. De acordo com Cruz (2005, p. 

29). 

Os mecanismos do Estado brasileiro que impediram o acesso à instrução 
pública dos negros durante o Império deram-se em nível legislativo, quando 
se proibiu o escravo, e em alguns casos o próprio negro liberto, de frequentar 
a escola pública, e em nível prático quando, mesmo garantindo o direito dos 
livres de estudar não houve condições materiais para a realização plena do 
direito (CRUZ, 2005, p.29).  
 
 

Cabe acrescentar, ainda, mais um ponto de interdição da população negra no espaço 

escolar, isto é, a reprodução nas instituições e práticas escolares dos estereótipos negativosiii 

presentes no imaginário social brasileiro sobre as manifestações culturais e religiosas da 

população de ascendência africana. Assim, a desigualdade no acesso e permanência da 

população negra no sistema oficial de ensino reflete-se atualmente na defasagem educacional 

que acomete os negros no Brasil. 

Em pesquisa realizada por Henriques (2002) para a Organização das Nações Unidas 

para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO), constata-se essa defasagem. O autor utiliza 

como base a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio (PNAD) de 1999 e estrutura suas 

observações em três aspectos: 1) a distribuição dos níveis de escolaridade de acordo com a cor 

das pessoas; 2) as taxas de analfabetismo da população com mais de 15 anos de idade e 3) a 

escolaridade média da população adulta. 

 Quanto ao primeiro aspecto o estudo revelou que a distribuição dos níveis de 

escolaridade com recorte racial, coloca os negros em situação de desvantagem em relação aos 
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não negros. Cerca de 19% da população não negra tem 11 anos ou mais de estudo, enquanto 

que entre os negros essa taxa é de menos de 8%, quando o foco de análise é o Ensino Superior 

constata-se que o número de não negros que tem acesso a esse nível de ensino é 5 vezes maior 

que o de negros. 

No que diz respeito às taxas de analfabetismo observou-se mais uma vez uma 

acentuada desvantagem da população negra que ostenta o índice de 19,8% de analfabetos em 

comparação a população não negra com 8,3%. O índice de analfabetismo funcional, até 3 

anos de estudo, também é maior entre a população negra 55% contra 40% do total da 

população não negra. 

O terceiro ponto destacado pelo autor foi à escolaridade média entre a população 

adulta (25 anos de idade ou mais). Levando em consideração o recorte racial, constatou-se 

que a escolaridade de um jovem negro com 25 anos de idade é em média de 6,1 anos de 

estudo enquanto um jovem não negro com a mesma idade tem em torno de 8,4 anos de 

estudo, uma diferença de 2,3 anos de estudos. 

Tais dados apresentam-se como demandas para a formulação e implementação de 

políticas públicas direcionadas ao combate da desigualdade racial no Brasil, que promovam a 

equidade no sistema educacional. Nos últimos anos tem se observado algumas iniciativas 

nesse sentido, sendo formuladas políticas de ações afirmativas, principalmente para ampliação 

do acesso ao ensino superior. Essas podem ser compreendidas como 

[...] um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, 
facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação 
racial, de gênero, por deficiência física e de origem nacional, bem como 
para corrigir ou mitigar os efeitos presentes da discriminação praticada no 

passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de 
acesso a bens fundamentais como a educação e o emprego (GOMES, 2005, 
p.55, grifo nosso). 

 

Além disso, constata-se a proeminência de estudos que discutam os efeitos presentes da 

discriminação praticada no passado, esses de certa forma justificam a implementação das 

políticas de ações afirmativas, que ao gerar mudanças no acesso às universidades públicas do 

país tem provocado reações contrárias de alguns setores da sociedade. Tal fato pode ser 

explicado como afirma Henriques (2002, p.14) pela naturalização da desigualdade que “[...] 

engendra, no seio da sociedade brasileira, resistências teóricas, ideológicas e políticas para 

identificar o combate à desigualdade como prioridade das políticas públicas”. 

Deste modo, pretende-se neste artigo, a partir de pesquisa bibliográfica, analisar o 

processo de escolarização da população negra, abordando os mecanismos utilizados pelo 
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Estado para a interdição escolar desse segmento, bem como destacar as iniciativas de 

resistência formuladas por associações instituídas pelos próprios negros reagindo a esse 

quadro de exclusão e por fim objetiva-se discutir as ações públicas governamentais que visam 

promover a ampliação do acesso de afrodescendentes em instituições de ensino superior. 

Apresentam-se, além desta introdução, quatro seções. A primeira discutirá o processo 

de exclusão dos negros à cultura letrada, em seguida trataremos da resistência, isto é, das 

ações educacionais que lograram êxito, como, as escolas criadas pelos Movimentos Negros e 

mais recentemente os cursos pré-vestibulares populares. A terceira seção discutirá o processo 

de inclusão, ou seja, as políticas formuladas para a promoção da igualdade racial no sistema 

educacional e, em específico, no ensino superior e em seguida será apresentada as 

considerações finais. 

 

Sobre a exclusão... 

 

No período da escravidão uma série de atos oficiais legitimava as restrições que 

subtraiam aos africanos e seus descendentes direitos sociais e políticos básicos. Era proibido 

aos escravizados, por exemplo, fazer negócios, alugar casas, andar a noite após as dez horas 

sem a autorização escrita do senhor, entre outras restrições utilizadas pelo Estado para manter 

a ordem escravista (LIMA, 2002).  

No que se refere ao ingresso em espaços de instrução pública, ressalta-se que mesmo 

quando no campo da legislação abriam-se possibilidades para que os negros tivessem acesso à 

instrução, como na primeira Carta Magna do país, a Constituição de 1824, que embora 

proibisse o acesso de escravos aos bancos escolares já que a estes não se atribuía o status de 

cidadãos, assegurava a instrução primária gratuita como direito de todo cidadão brasileiro, o 

que incluía negros livres ou libertos. No entanto, algumas províncias contrariaram a 

determinação constitucional impedindo o acesso de negros, mesmo livres ou libertos, as aulas 

públicas, como por exemplo, a Província de São Pedro do Rio Grande do Sul com a Lei de 22 

de dezembro de 1937 (VEIGA, 2007). 

 Esse tipo de restrição também foi observada na província do Rio de Janeiro,  

 

   Em 4 de janeiro de 1837, o presidente da Província do Rio de Janeiro, 
Paulino José de Sousa, sancionou uma lei proibindo ‘os escravos, e os pretos 
africanos, ainda que sejam livres ou libertos’, de frequentar as escolas 
públicas de ‘instrução primária’ (Domingues, 2007, p. 25 apud CUNHA, 
1999, p.87). 
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Para muitos o acesso de escravos a cultura letrada representava uma ameaça à ordem 

escravista, pois poderia estimular a resistência e o surgimento de rebeliões, além disso, temia-

se que os escravos e africanos exercessem uma influência negativa “contaminando” cultural e 

moralmente as demais camadas da população que frequentavam as instituições de ensino. 

A partir de 1850, com a proibição do tráfico de escravos, o sistema escravista começa 

a entrar em declínio, sendo outro momento crucial o ano de 1871 quando se estabelece a 

libertação de crianças filhas de escravas nascidas a partir daquele ano, a chamada Lei do 

Ventre Livre ou Lei do Rio Branco (Lei nº 2.040) é aprovada em 28 de setembro de 1871. 

 O seu texto dispõe que as crianças ficariam sob a responsabilidade dos senhores de 

suas mães até os oito anos podendo esse a partir desta idade entregá-lo ao Estado em troca de 

uma indenização de 600$000 ou utilizar de seus serviços até os 21 anos de idade, caso fossem 

entregues ao governo as crianças seriam encaminhadas para instituições encarregadas de criá-

las e tratá-las (FONSECA, 2001). 

Ressalta-se que o fim do trabalho escravo era motivo de preocupação para os 

intelectuais da épocaiv que atribuíam um papel primordial a instrução pública para o 

desenvolvimento material e moral do país. Colocou-se como pauta de discussão a necessidade 

de investir na educação a fim de preparar os filhos das escravas para a vida livre, assim a 

instrução formal até então considerada como uma ameaça ao sistema escravista passa a ser 

vista como primordial para o progresso da nação. No entanto o debate travado foi insuficiente 

para garantir uma real articulação entre abolição e instrução no trato das crianças que 

nasceriam livres.  

Por mais que fossem observadas iniciativas governamentais com vistas à educação 

dessas crianças, com o surgimento, por exemplo, de asilos agrícolas e escolas de aprendizes 

artífices, instituições que aliavam a instrução, a preparação moral e o ensino 

profissionalizante, com o objetivo de regenerar e instruir as crianças para que no futuro 

dessem bons frutos para a sociedade, constatou-se que uma quantidade ínfima de senhores de 

escravos abriram mão de usufruir do trabalho das crianças nascidas livres, até que essas 

completassem vinte e um anos de idade como previsto em lei, como destaca Fonseca (2001): 

 

[...] Seis anos após a primeira geração de crianças completar a idade que 
possibilitaria ao senhor fazer a escolha entre ficar com o menor ou entregá-lo 
ao Estado, o número total de crianças nascidas livres de escravas existentes 
em todo o Brasil era de 403.827. Dessas, apenas 113 haviam sido entregues 
ao Estado em troca da indenização de 600$000 (seiscentos mil réis). Uma 
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quantia insignificante, 0,028% do número total de crianças nessa situação, o 
que indica que a quase totalidade das crianças nascidas livres foram 
educadas nos mesmos moldes que os trabalhadores escravos. Ou seja, uma 
educação que transcorria no espaço privado, onde a atribuição dos senhores 
era de criar os menores, sem nenhuma obrigação de prestar contas a respeito 
dessa criação (FONSECA, 2001, p.19). 
 
 
 

Com isso, observa-se que mesmo havendo uma consciência por parte de alguns setores 

da sociedade da importância da educação como instrumento de inclusão social, o que 

prevaleceu, foram os interesses escravistas no processo que culminou com a abolição da 

escravatura constatando-se a supressão dos negros do projeto de modernidade e civilidade que 

orientaria as ações de ordem econômica e política no Brasil.  

Nesse contexto, o tão almejado progresso viria, principalmente, por meio da imigração 

estrangeira, sobretudo de europeus e norte americanos que na concepção de intelectuais da 

época eram culturalmente superiores aos negros e mestiços brasileiros. Costa (1998) ao 

analisar o processo de transição do trabalho escravo para o livre no Brasil destaca que  

 

Realizada no plano político-parlamentar pelas categorias dominantes, mais 
interessadas em libertar a sociedade do ônus da escravidão, do que em 
resolver o problema do negro, a Abolição significou apenas uma etapa 
jurídica na emancipação do escravo que, a partir de então, foi abandonado à 
sua própria sorte e se viu obrigado a conquistar por si sua emancipação real 
(COSTA, 1998, p. 529). 

 

Podemos constatar que diante dessa conjuntura político-social não se formulou uma 

demanda específica para políticas que contemplassem a integração social dos ex- escravos, 

em vez disso, colocaram o negro em posição de desvantagem na competição por melhores 

condições de trabalho e de vida.  

Assim sendo, a nova ordem econômica que se configurava além de não se preocupar 

em absorver a mão-de-obra dos negros, despreparados para as novas exigências do mercado 

de trabalho, estimulou a imigração de estrangeiros e a competição com demais brancos 

brasileiros supostamente melhor preparados. Os negros foram colocados à margem do 

processo produtivo, o que desencadeou as desigualdades que se reproduzem no Brasil até os 

dias atuais.  

 

Sobre a Resistência: Movimento negro e educação no Brasil 
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Domingues (2007) ao analisar as ações dos chamados “grupos de pessoas de cor” em 

prol da escolarização da população negra, divide a atuação dessas associações em três fases.  

A primeira fase se estende de 1889 a 1937 sendo marcada pelo surgimento de clubes, 

entidades beneficentes, grêmios literários, centros cívicos, jornais e organizações políticas. 

Tais associações apontavam a situação de analfabetismo em que vivia a população 

negra promovendo ações no âmbito educativo- cultural, como cursos noturnos, palestras, 

apresentações artísticas. Algumas associações criaram suas próprias escolas, como por 

exemplo, a Sociedade Amiga da Pátria localizada em São Paulo, que fundou em 13 de maio 

de 1908 a escola Progresso e Aurora a instituição manteve suas atividades até 1929 

(DOMINGUES, 2007). 

Outra associação que também investiu na criação de escola, foi o Centro Cívico 

Palmares, que de 1926 a 1929 teve como principal atribuição à fundação de uma escola na 

sede da instituição. Foram oferecidas aulas durante o dia e a noite, ensinando-se a ler, 

escrever e contar, além das demais disciplinas que compunham o currículo nacional como 

História, Geografia, Aritmética, Gramática, entre outras. 

Cabe ressaltar que nesse período a associação de maior destaque nacionalmente foi a 

Frente Negra Brasileira (FNB) – 1931 a 1937, essa organização expandiu-se em várias regiões 

do país consolidando uma complexa estrutura político-administrativa, com a criação de 

departamentos, dentre esses destacou- se como de maior relevância o Departamento de 

Instrução ou Departamento de Cultura ou Intelectual. Em 1932 esse departamento cria um 

curso de alfabetização direcionado a crianças e adultos que podiam ser integrantes ou não da 

associação, a FNB estende suas atividades em 1934 passando a oferecer o primário e curso de 

formação social. Domingues (2007) destaca que  

 

[...] a FNB não era a única organização do movimento negro que mantinha 
projetos educacionais na década de 1930. O Clube Recreativo 28 de 
Setembro, da cidade de Jundiaí, por exemplo, mantinha em suas 
dependências uma escola, chamada ‘Cruz e Souza’. Por sua vez, o Centro 
Cívico José do Patrocínio, da cidade São Carlos, criou ‘escolas de 
alfabetização e de instrução profissional’. Nessa mesma cidade, o Grêmio 
Recreativo Flor de Maio também abriu uma escola, disponibilizando cursos 
de ensino primário (atual primeiro ciclo do ensino fundamental) 
(DOMINGUES, 2007, p. 28-29). 
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Como esses clubes e sociedades não contavam com recursos do governo eles 

enfrentavam muitas dificuldades financeiras para manter seus projetos de inclusão da 

população negra no campo educacional.  

A segunda fase destacada pelo autor vai de 1945 a 1964, nesse período as entidades 

que adquiriram maior visibilidade no cenário político nacional foram a União dos Homens de 

Cor (UHC) e o Teatro Experimental do Negro (TEN). A primeira fundada em Porto Alegre, 

em 1943, por João Cabral Alves atuava na promoção de serviços de assistência médica e 

jurídica, aulas de alfabetização, discussões na imprensa e publicações de jornais, uma das 

finalidades dessa organização era garantir o acesso e a permanência de jovens negros no 

ensino superior.  

Já o Teatro Experimental do Negro fundado em 1944, no Rio de Janeiro, tinha como 

principal líder Abdias do Nascimento, a sua proposta inicial era criar um grupo de teatro 

formado exclusivamente por atores negros. No entanto, o movimento ganha uma maior 

amplitude passando a oferecer cursos profissionalizantes, aulas de alfabetização, Português, 

História, Aritmética, Educação Moral e cívica, História e Evolução do Teatro, ‘folclore afro-

brasileiro’ e história do negro.  

Na década de 1960 com a entrada do Brasil em mais um período de repressão política, 

com o golpe militar de 1964, é interrompida a atuação do Movimento Negro, sendo 

praticamente abolidas as discussões sobre as relações raciais no país. No entanto, a 

desmobilização desse movimento não significou o seu total desaparecimento, algumas 

iniciativas mesmo que de forma tímida conseguiram manter acesa a luta.  

A terceira fase de atuação do movimento negro tem início de acordo com Domingues 

em 1978, esse período marca o início da redemocratização política do país, reorganizam-se os 

movimentos sociais em movimentos populares, sindical e estudantil, até então subtraídos pelo 

regime militar reaparecendo no cenário político brasileiro o Movimento Negro organizado, 

com a fundação em 1978 do Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial, o nome é 

alterado em 1979 para Movimento Negro Unificado (MNU) 

 

No Programa de Ação, de 1982, o MNU defendia as seguintes 
reivindicações mínimas: desmistificação da democracia racial brasileira; 
organização política da população negra; transformação do Movimento 
Negro em movimento de massas; formação de um amplo leque de alianças 
na luta contra o racismo e a exploração do trabalhador; organização para 
enfrentar a violência policial; organização nos sindicatos e partidos políticos; 
luta pela introdução da História da África e do Negro no Brasil nos 
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currículos escolares, bem como a busca pelo apoio internacional contra o 
racismo no país (DOMINGUES, 2007, p. 114). 

 
 
A principal luta travada nesse período pelo movimento negro brasileiro estava 

relacionada à inclusão da história da África e da cultura afro-brasileira nos currículos 

escolaresv.  

Em 1990 nascem organizações cujas ações são direcionadas exclusivamente para a 

área educacional, destacam-se a Associação Afro-Brasileira de Educação Cultural e 

preservação da Vida criada em São Paulo no ano de 1990, a Cooperativa Steve Biko, na 

cidade de Salvador em 1992 e o Educafro no Rio de Janeiro em 1993. É nessa época que 

também se intensifica a preocupação em aumentar o índice de participação da população 

negra no Ensino Superior, a primeira iniciativa formulada foi à criação de cursos pré-

vestibulares.  

Esses cursos chamados de cursos pré-vestibulares populares como destaca Nascimento 

(2005, p. 139) são “iniciativas educacionais de entidades diversas de trabalhadores em 

educação e de grupos comunitários, e são destinados a uma parcela da população que é 

colocada em situação de desvantagem pela situação de pobreza que lhe é imposta”. Deste 

modo, nascem no seio das organizações sociais cursos que além de visar a preparação para o 

vestibular preocupavam-se com a formação política e o fortalecimento da autoestima dos 

jovens participantes, alguns dos que tiveram maior abrangência foram os cursos do Instituto 

Steve Biko em Salvador criado em 1992, o Movimento Pré-vestibular para Negros e Carentes 

(PVNC) do Rio de Janeiro, iniciado em 1993, o Projeto Educação para Afrodescendentes de 

São Paulo, projeto criado por um grupo ligado à Igreja Católica em 1997. 

A partir do final da década de 1990 a pauta de reivindicação começa a girar em torno 

do debate sobre ações afirmativas, em especial a adoção de política de cotas para acesso às 

universidades públicas. 

 

Sobre a inclusão: Políticas de ações afirmativas no âmbito do Ensino Superior brasileiro 

 

A discussão em torno da criação, pelo Estado brasileiro, de políticas específicas para a 

população negra, começa a ganhar maior destaque na década de 1990. Quando para responder 

as demandas apresentadas pelo Movimento Negro na ‘Marcha Zumbi Contra o Racismo, pela 

cidadania e a vida’ o então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso cria o Grupo 
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de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra que elabora 46 propostas 

de ações afirmativas para as mais diversas áreas, em especial, para a educação, comunicação e 

trabalho. Essas, no entanto não chegaram a ser efetivadas. 

Outras propostas de ações afirmativas podem ser observadas ainda na década de 1990 

no âmbito do poder legislativo, destacam-se a proposta de Emenda Constitucional do na 

época deputado federal Florestan Fernandes (PT/SP); em 1995, a senadora Benedita da Silva 

(PT/RJ) apresenta os projetos de Lei n. 13 e 14; nesse mesmo ano o deputado federal Paulo 

Paim (PT/RS) encaminha o projeto de Lei n.1.239, em 1998, o deputado federal Luiz Alberto 

(PT/BA) elabora os projetos de Lei n. 4.567 e 4.568; e, em 1999 o senador Antero Paes de 

Barros (PSDB), apresenta o projeto de Lei n.298. Esses projetos sugeriam as mais variadas 

propostas desde a concessão de bolsas até a criação de um Fundo Nacional para o 

Desenvolvimento de Ações Afirmativas e o estabelecimento de cotas para o ingresso nas 

instituições de Ensino Superior. Em relação aos grupos beneficiados, foram instituídos 

critérios étnicorraciais ou sociais, quando não eram empregados os dois critérios. No primeiro 

aspecto consideram-se os denominados negros, afro-brasileiros ou afrodescendentes e 

indígenas, quanto ao recorte social é considerado o grupo da chamada população “carente” ou 

oriunda de escolas públicas (MOEHLECKE, 2002)vi. 

É somente a partir de 2001, após a participação do Brasil na III Conferência Mundial 

contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, promovida pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) e realizada em Durban, África do Sul, que o país 

assume o compromisso de tornar efetiva a implementação das políticas de ações afirmativas 

para diminuir as desigualdades sóciorraciais.  

Desta forma, em resposta as reivindicações do Movimento Negro e ao cumprimento 

dos acordos internacionais firmados pelo Brasil, o governo cria por meio da Lei nº 10.558/02 

o Programa Diversidade na Universidade cuja finalidade era “implementar e avaliar 

estratégias para a promoção do acesso ao ensino superior de pessoas pertencentes a grupos 

socialmente desfavorecidos, especialmente dos afrodescendentes e dos indígenas brasileiros” 

(BRASIL, 2002). Em consequência, algumas universidades públicas brasileiras decidiram 

formular seu programa de ações afirmativas, reservando uma porcentagem das vagas dos 

cursos de graduação para estudantes de escolas públicas e/ou afrodescendentes. 

Destaca-se a iniciativa pioneira do estado do Rio de Janeiro que sanciona ainda, no 

ano 2000, a Lei 3.524 que institui a reserva de 50% das vagas dos cursos de graduação das 

universidades estaduais a estudantes de escolas públicas. Essa lei é alterada em novembro de 
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2001 pela Lei nº 3.708 que reserva um mínimo de 40% das vagas a estudantes negros e 

pardos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e na Universidade Estadual do 

Norte Fluminense (UENF) (GUIMARÃES, 2003). Essa iniciativa é seguida, em 2002, pela 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB) que por meio da Resolução nº 196/2002 reserva 

40% das suas vagas, nos cursos de graduação e pós-graduação, para afrodescendentes. Em 

ambos os casos a admissão de estudantes afrodescendentes tinha como critério a 

autodeclaração (SANTOS, 2007). 

A primeira universidade federal a adotar o sistema de cotas foi a Universidade de 

Brasília (UnB). A implementação da política de cotas da UnB foi iniciada a partir da 

aprovação, em 2003, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) do Plano de 

Metas para a Integração Social, Étnica e Racial na Universidade de Brasília. Esse plano 

apresenta três pontos básicos: 1)Acesso via ação afirmativa, de estudantes negros e indígenas; 

2) Permanência via ação afirmativa, dos estudantes que ingressaram pelo sistema; 3) 

Programa de apoio a rede pública de ensino do Distrito Federal.  

O sistema de cotas da UnB funciona da seguinte maneira: os candidatos podem se 

inscrever pelo sistema universal, que aloca 80% das vagas de cada curso, ou pelo sistema de 

cotas, com 20% das vagas, o estudante que optar por concorrer ao sistema de cotas para 

negros deve no momento da inscrição assinar uma declaração afirmando possuir os requisitos 

necessários para concorrer pelo sistema, ou seja, ser fenotipicamente preto ou pardo.  Além 

disso, é tirada uma foto do candidato que posteriormente é avaliada por uma Comissão que 

decide se aprova ou não a inscrição do candidato na reserva de vagasvii (CUNHA, 2006).   

Das universidades do Nordeste as primeiras iniciativas, no tocante as instituições de 

âmbito federal, são da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA). Em 2003, o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da UFAL apresenta o 

Documento para o Programa de Políticas de Ações Afirmativas para Afro-descendentes no 

Ensino Superior na Universidade Federal de Alagoas. O sistema prevê a reserva de 20% das 

vagas para estudantes negros oriundos de escolas públicas. Este percentual é distribuído da 

seguinte forma: 60% das vagas para mulheres negras e 40% para homens negros 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2003). 

O Conselho Universitário da Universidade Federal da Bahia aprovou o Programa de 

Ações Afirmativas da UFBA em 17 de maio de 2004, para ser implementado no ano de 2005. 

O sistema de cotas dessa instituição reserva o percentual de 43% das vagas de todos os cursos 

para estudantes de escolas públicas e negros, dessas: 85% destinam-se aos autodeclarados 
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pretos e pardos e 15% aos autodeclarados brancos. Um percentual de 2% foi destinado aos 

índios descendentes e uma reserva de duas vagas, em cada curso, foi destinada aos índios 

aldeados e estudantes de comunidades quilombolas (ALMEIDA FILHO et al., 2005). 

A Universidade Federal de Sergipe tem seu Programa de Ações Afirmativas aprovado 

pelo Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (CONEPE), em outubro de 2008 para ser 

implementado no vestibular 2009/2010, pela Resolução 080/08. Essa política de ação 

afirmativa, sistema de reserva de vagas, terá duração mínima de 10 (dez) anos e funcionará da 

seguinte forma: Cota Social constitui-se em reserva de 50% (cinquenta por cento) das vagas 

totais de todos os cursos de graduação para os (as) candidatos (as) que tenham cursado 

integralmente o ensino médio e pelo menos quatro anos do ensino fundamental em 

instituições públicas federais, estaduais e municipais de ensino; Cota étnicorracial reserva de 

70% (setenta por cento) das vagas da Cota Social de todos os cursos de graduação para os (as) 

candidatos (as) que se autodeclararem pardos, negros ou indígenas e acesso diferenciado para 

portadores de necessidades educacionais especiais, será reservada uma (01) vaga por curso, as 

pessoas que optarem por esta reserva farão prova de vestibular diferenciada, adequada às suas 

necessidades (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2008).  

De acordo com o Laboratório de Políticas Públicas da UERJ, atualmente, das 224 

instituições públicas de Ensino Superior do país 82 promovem algum tipo de ação 

afirmativaviii.  

 

Considerações Finais  

 

No Brasil, a entrada no ensino superior constitui-se fator de desenvolvimento social e 

acesso a cidadania. A comprovada exclusão da população negra nesse nível de ensino 

evidencia como as práticas discriminatórias presentes na sociedade brasileira aliadas à 

pobreza, a pouca qualidade da educação pública, a baixa autoestima de estudantes negros, 

características de populações estigmatizadas, e a forma de seleção dos vestibulares tem 

contribuído para a sub-representação desse segmento nos bancos das universidades 

brasileiras, principalmente, das instituições de ensino superior públicas. 

Essas distorções tentaram ser suprimidas por meio da atuação de organizações sociais 

negras com a criação de cursos preparatórios para o vestibular destinados a estudantes negros 

e/ou ‘carentes’.  
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No entanto, apesar de todo esforço empregado constatou-se o alcance parcial dessas 

ações, exigindo-se do Estado uma atuação efetiva, na forma de políticas públicas, 

direcionadas a promoção da igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior público. 

Motivo de críticas e/ou de celebração, o fato é que essas têm sido a ‘única chance’ de acesso 

ao ensino superior de parte da população que passados 124 anos da abolição da escravatura 

ainda tem que conviver com o preconceito e a negação de direitos básicos. 

Assim sendo, as universidades públicas brasileiras através da adoção de políticas de 

ações afirmativas têm feito jus ao seu caráter público, ampliando o acesso de grupos 

historicamente excluídos, especialmente os afrodescendentes, ao ensino superior o que poderá 

contribuir para a ascensão socioeconômica desse segmento eliminando as desigualdades 

enraizadas na sociedade brasileira.  

                                                           
i
 Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe. Membro do Grupo de Pesquisa em Avaliação, 
Política, Gestão e Organização da Educação/UFS. E-mail: dianaviturino@yahoo.com.br. 
ii
 Graduada em História pela Universidade Federal de Sergipe, Discente do Curso de Museologia (UFS). E-mail: 

josimariviturino@gmail.com. 
iii
 Estudos de CAVALLEIRO, (2003); ABRAMOVAY e CASTRO (2006), entre outros demonstram o quanto o 

racismo está presente nas instituições de ensino, em suas práticas pedagógicas, nos livros didáticos, nas relações 
pessoais entre alunos/alunos e professores/alunos e a sua influência no persistente insucesso escolar de meninos 
e meninas negros. 
ivCabe ressaltar aqui o estudo de Figueirôa (2007) que analisou, a contribuição de abolicionistas sergipanos, no 
período de 1881 a 1884, para a instrução e educação daqueles que à época eram denominados de “ingênuos”, as 
crianças filhas de escravos libertas Lei do Ventre Livre. A autora faz uma análise das leis educacionais do 
império, assim como investiga a criação de uma escola de ensino primário, destinada a essas crianças, pela 
“Sociedade Libertadora Aracajuana Cabana do Pai Thomaz”. Essa Sociedade foi criada pelo abolicionista 
sergipano Francisco José Alves, que além de oferecer o ensino primário, realizava palestras, conferências, 
entrega de cartas de alforria e outras atividades como as jornalísticas, teatrais, etc.  
v
 Tal reivindicação é atendida apenas em 2003 com a promulgação da Lei 10.639, que altera a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), determinando a inclusão no currículo da rede oficial de ensino fundamental 
e médio, em instituições públicas e particulares à obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro- 
Brasileira e Africana”. O conteúdo programático refere-se ao estudo da História da África e dos africanos, a luta 
dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. Em 2008 a LDB 
sofre nova modificação, sendo a Lei 10.639/03 alterada pela Lei 11.645/08 que inclui no currículo da rede oficial 
de ensino a temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.  
vi Em 2012 ocorreram avanços neste sentido com a aprovação no Supremo Tribunal Federal (STF) da 
constitucionalidade da política de cotas raciais para acesso as universidades públicas. Cabe ressaltar também que 
a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado também aprova o projeto de lei que estabelece o sistema 
de cotas raciais e sociais nas instituições federais de educação superior. 
vii

 Essa forma de seleção gerou fortes críticas da sociedade e da imprensa brasileira. Um caso de grande 
repercussão na mídia nacional foi dos irmãos gêmeos idênticos, em que um conseguiu a vaga e o outro ficou de 
fora do sistema.  
viii

 Para maiores informações ver site do Laboratório de Políticas Públicas da UERJ http://www.lpp-uerj.net/ . 
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