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RESUMO 

Este estudo constitui-se numa investigação sobre o debate público da adoção de políticas 

de ação afirmativa na educação brasileira para afro-descendentes. Passa-se pela discussão 

de cor, raça, racismo, discriminação e preconceito, cultura religiosa e imigração, 

perfazendo um movimento histórico-educacional e suas políticas públicas desde 1888, data 

da Abolição da Escravidão, até os dias atuais.   

São discutidos os modelos de universidades no mundo contemporâneo e a relação entre o 

ensino básico, a inclusão das classes menos favorecidas e a demanda pelo acesso ao ensino 

superior. No contexto das discussões citam-se as primeiras universidades públicas a adotar 

o sistema de cotas. 

Por fim, são analisadas as notícias sobre a questão das ações afirmativas nos principais 

jornais brasileiros. O debate suscita diversas polêmicas, mas constata-se que pouco se fala 

desse problema tão crucial e urgente já que, segundo o IBGE, 45% da população é 

constituída por pretos e pardos. Enquanto isso, a equiparação entre brancos e negros nas 

universidades brasileiras pode levar até 20 anos. 
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ABSTRACT 

 

This study consists in an inquiry on the public debate of the adoption of affirmative action 

politics in the Brazilian education for Afro-descendents. it goes from the quarrel of color, 

race, racism, discrimination and prejudice, religious culture and immigration, by 

completing the historic-educational movement and it’s public politics since 1888, date of 

the abolition of the slavery, until the current days. The models of universities in the 

contemporary world and the relation between basic education, the inclusion of the less 

favored classes, and the demand for the access to a higher teaching are discussed. In the 

context of the discussions, the first public universities are mentioned to adopt the quotation 

system. Finally, are analyzed the news about the question of the affirmative actions in the 

main periodicals of Brazil. The debate excites several controversies, but it is evident that 

litte is said of this so crucial and urgent problem, since, according to IBGE, 45% of the 

population consists of negroes and mulattoes. While this, the equalization between whites 

and negroes in the Brazilian universities can lead up to 20 years. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A sociedade brasileira vem sendo submetida a um grande processo de 

modernização conservadora, cuja finalidade é promover a redução dos fundos destinados 

às políticas públicas sociais, ao optar preferencialmente pelo investimento dos fundos 

públicos para o capital e não para o trabalho. O governo deixa de investir, ou investe 

menos do que poderia ou deveria em políticas públicas sociais voltadas à educação, fato 

que aumenta a discriminação e a exclusão dos grupos menos favorecidos.  

Este processo tem avançado no mundo capitalista contemporâneo, ancorado num 

discurso que dissemina a globalização de mercado, a reestruturação das atividades 

produtivas e a desnacionalização do capital, apresentando-a como inevitáveis. 

Constata-se assim que se pretende fazer avançar no interior da sociedade a 

interpretação ingênua de que a economia de mercado é modernizadora e  que o mercado 

deve ser o princípio fundador, unificador e auto-regulador da nova ordem econômica 

mundial. 

No que diz respeito à educação e a orientação política no neoliberalismo de 

mercado, elas se evidenciam ideologicamente em um discurso de crise e fracasso da escola 

pública, como decorrência da incapacidade administrativa e financeira do Estado em gerir 

recursos para o bem comum da sociedade. A necessidade da reestruturação do ensino 

público está nas mãos da iniciativa privada, deixando o Estado relegado a um segundo 

plano que vem se desobrigando da educação pública. 

Contraditoriamente, discuti-se a requalificação dos trabalhadores, que na nova 

ordem mundial capitalista espera-se que tenham uma formação escolar básica, única, geral, 

abrangente e abstrata, para atender à demanda de novas formas de organização do trabalho, 

o que implica a aprendizagem de novas tecnologias. O modelo de exploração do trabalho 

atual requer um trabalhador com habilidades múltiplas: comunicação, abstração, visão de 
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grupo, integração e flexibilidade para poder acompanhar o avanço científico-tecnológico 

da empresa. 

O Banco Mundial, diante desse cenário globalizado, requer que a educação escolar 

esteja atrelada ao novo paradigma produtivo para assegurar o acesso aos novos códigos da 

modernidade capitalista. As orientações do Banco Mundial para o ensino básico e superior 

representam esse momento e refletem a tendência da nova ordem econômica mundial, o 

avanço das tecnologias e da globalização, que requerem indivíduos com habilidades 

intelectuais mais diversificadas e flexíveis e com alta adaptação às novas funções. 

O caráter multicultural da sociedade brasileira também não pode ser ignorado, tanto 

que é reconhecido constitucionalmente, entretanto o Estado foi quase sempre insensível no 

que diz respeito às desigualdades, sejam étnicas, raciais, de classes, de gênero ou culturais, 

gerando as exclusões sociais desses grupos. A educação tem um lugar historicamente 

demarcado e é fundamental nos processos de construção e de implementação da cidadania 

dos grupos étnicos do Brasil. Tem-se atribuído à educação lugar de destaque quando é 

vinculada aos processos de conquista, promoção, emprego e cidadania plena. 

É fundamental que todas as instituições e setores sociais disponíveis, incluindo a 

escola, evidentemente, se constituam em espaços privilegiados de desenvolvimento e 

implementação de políticas e práticas culturais da sociedade. 

  O presente estudo tem como foco a investigação sobre a adoção de políticas de ação 

afirmativa na educação para o segmento afro-descendente.    

 Ao investigar sobre as políticas vigentes na área educacional, com respeito às 

ações afirmativas, num primeiro momento foi realizado um processo de pesquisa 

bibliográfica ampliado da literatura produzida sobre o tema, e analisado os editoriais de 

grandes jornais brasileiros. 

Estes processos de análise bibliográfica e revisão de editoriais tornaram-se 

requeridos, neste estudo, por propiciar em uma visão mais abrangente da temática em 

questão, ampliando o conhecimento dos estudos produzidos sobre a atuação dos grupos no 

processo de definição das políticas educacionais voltadas aos afro-brasileiros, de 1888 até 

a atualidade. Para isso foi preciso fazer um breve histórico das lutas desse grupo racial.  
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A visão abrangente da área e a familiaridade com a literatura produzida serviram 

justamente para que se pudesse identificar questões relevantes e selecionar os estudos mais 

significativos, dando oportunidade para que esta investigação expandisse o conhecimento 

sobre a temática em discussão. 

A pesquisa bibliográfica foi complementada com a leitura de vários editoriais, 

artigos, reportagens e entrevistas de quatro grandes jornais brasileiros: O Estado de S. 

Paulo, Folha de S. Paulo, O Globo e O Dia. Foram analisados, mesmo que em citação de 

livros, os primeiros jornais feitos por negros, como O Clarim d’ Alvorada. 

 Personalidades da política, intelectuais engajados, e a opinião da população 

ajudaram na difícil tarefa de analisar tais políticas no Brasil. Percebe-se que as discussões 

sobre as políticas públicas de ação afirmativa ainda são acanhadas e muito inexpressivas. O 

que se debate é a questão das cotas raciais numéricas em que a diversidade étnica, racial e 

cultural é posta em segundo plano, ou mesmo ignorada dando destaque e a uma pretensa 

homogeneidade populacional.  

Além disso, foi bastante produtiva a pesquisa realizada na Internet, e mais 

especificamente na homepage das entidades representativas dos grupos, além de sites 

oficiais de setores do governo brasileiro, como MEC e IBGE. 

A interpretação do tema, na fase final da pesquisa bibliográfica, evidencia-se como 

referencial, pelo fato da análise ocorrer em relação direta com as questões econômicas, 

políticas e culturais que perpassam o campo educacional, ou seja, fundamentalmente 

relacionada à dominação, à exploração e às lutas contra essas relações na sociedade atual.    

São examinados os argumentos dos dois lados da questão, a saber, os que são 

contra ou a favor da ação afirmativa, e quais as políticas que implantadas até agora no 

Brasil ajudaram a diminuir a desigualdade entre grupos raciais.  

A organização desta dissertação encontra-se estruturada em quatro partes, 

constituindo-se cada uma delas um dos seus capítulos. 

O capítulo I, denominado “Cor, raça, racismo, discriminação, preconceito, cultura 

religiosa, imigração e educação – da Abolição à atualidade”, apresenta um conjunto de 

referências históricas e conceitos que dão sustentação à consistência teórica da 

investigação realizada neste estudo. O item 1 trata do processo de branqueamento do povo 
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brasileiro; o item 2, da imigração de outros povos para o Brasil; o item 3 discorre sobre os 

afro-descendentes no Brasil e a questão da escravidão; no item 4 são tratados a cultura 

religiosa dos negros e suas associações negras; no item 5 são classificadas as cores no 

Brasil; o  item 6 discorre sobre os conceitos de raça, etnia, preconceito racial e 

discriminação racial; e no item 7 fala-se da educação- um histórico - de 1930 até os dias 

atuais.  

O capítulo II, denominado “Ações afirmativas nos Estados Unidos e no Brasil”, 

explicita as políticas públicas adotadas pelos Estados Unidos  e faz uma comparação com 

as políticas de ação afirmativa implantadas ou em fase de discussão no Brasil. O item 1 

aborda as políticas de ação afirmativa nos Estados Unidos; o item 2 discute as ações 

afirmativas no Brasil, dando um panorama das últimas décadas do século XX, em que 

efetivamente as discussões e iniciativas sobre tais políticas se estabeleceram; o item 3 

apresenta considerações sobre a III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata em Durban,  e sua relevância no 

processo de alavancamento de discussões sobre políticas públicas que privilegiem os 

grupos minoritários do Brasil; e o item 4 fala dos planos e ações adotados pelo Brasil pós- 

Durban.  

O capítulo III, denominado Políticas Públicas”, contextualiza a educação no plano 

das discussões sobre o neoliberalismo e suas implicações. No item 1 fala-se da 

globalização e seus efeitos nas sociedades e economias mundiais; no item 2 são 

apresentados dados conceituais sobre o Banco Mundial e sua importância no 

desenvolvimento do Brasil; o item 3 debate sobre o ensino superior e sua importância nas 

economias e sociedades do século XXI; o item 4 trata dos modelos de universidades 

contemporâneas; o item 5 discorre sobre o ensino básico e a demanda pelo acesso ao 

ensino superior; o item 6 trata da questão das cotas e da sua inclusão no ensino superior 

público brasileiro; e o item 7 refere-se às primeiras universidades públicas brasileiras a 

adotarem  o sistema de cotas para afro-brasileiros, principalmente a Uerj, por ser a 

pioneira. 
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O capítulo IV, denominado “Análise das notícias sobre políticas de  ação afirmativa 

na mídia impressa”, faz uma análise de editoriais, artigos e  seções em que os jornais 

tratam da opinião de seus leitores. 

Por fim, as considerações conclusivas deste trabalho põem em evidência a questão 

das cotas, para que se possa devolver aos afro-descendentes o que séculos de escravidão 

tirou deles.  
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CAPÍTULO I - COR, RAÇA, RACISMO, DISCRIMINAÇÃO, PRECONCEITO, 

CULTURA RELIGIOSA, IMIGRAÇÃO E EDUCAÇÃO – DA ABOLIÇÃO À 

ATUALIDADE  

 

 

O preconceito – de qualquer tipo – é sempre uma atitude negativa em 

relação a alguém. Diríamos mais: é uma atitude antecipada e 

desfavorável contra algo. Essa atitude pode ser tomada em relação a um 

indivíduo, a um grupo ou a uma idéia. Quando uma pessoa tem uma 

atitude preconceituosa em relação a outra, na realidade está fazendo uma 

comparação a partir de um padrão de referência que lhe é próprio. O que 

vem a ser isso? Uma determinada pessoa tem preconceito em relação aos 

favelados e sente por esse forte desconfiança e antipatia, pois, para ela, 

boas pessoas (padrão de referência) são aquelas de sua classe social e as 

compara com os favelados, de quem não gosta. Temos aqui o preconceito 

social. Ocorrendo a hipótese de um favelado deslocado nutrir esse 

mesmo tipo de preconceito em relação aos seus vizinhos, ele vai tomar 

como padrão de referência o de outras classes sociais( a classe média e os 

ricos, por exemplo). Esse caso de uma pessoa adotar  uma atitude 

preconceituosa contra o próprio grupo não é muito comum, mas às vezes 

ocorre com os próprios negros. 

Helio Santos 1  

 

Este capítulo pretende indicar ao leitor o conjunto de conceitos referentes a cor, 

raça, racismo, discriminação e preconceito, dando um histórico da trajetória do afro-

descendente no Brasil, no que diz respeito à educação, desde a Abolição da Escravatura até 

os dias atuais. Essas referências contribuem para a compreensão acerca de certos conceitos, 

que sempre trazem à tona infindáveis discussões polêmicas para serem esclarecidas. 

 

 

                                                 
1 Santos, Helio. A busca de um caminho para o Brasil. A trilha do círculo vicioso. São Paulo: Senac, 2001, p. 
108. 
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1.1 Branqueamento 

 

 

No final do século XIX, intelectuais do pós-abolicionismo, como Joaquim Nabuco, Rui 

Barbosa, Melo Franco e Euclides da Cunha saíram da luta vitoriosa pela liberdade dos 

escravos já com a idéia de branqueá-los. Todos eles eram contra a escravidão, mas ainda 

não tinham superado os preconceitos da época. 

 

A vitória na luta pela vida, entre nós, pertencerá no porvir, ao branco: 

mas que esse, para essa mesma vitória atenta às agruras do clima, tem 

necessidade de aproveitar-se do que de útil as outras duas raças lhe 

podem fornecer, máxime a preta, com quem tem mais cruzado. Pela 

seleção natural, todavia, depois de prestado o auxílio de que necessita, o 

tipo branco irá tomando a preponderância até mostrar-se puro e belo 

como no velho  mundo. Será quando já estiver de todo aclimatado no 

continente. Dois fatos contribuíram largamente para esse resultado: de 

um lado, a extinção do tráfico africano e o desaparecimento constante 

dos índios, e de outro, a emigração européia.2  

 

Como fruto do branqueamento, a população de negros decaiu em 20% (1880), 14%  

( 1890), 14,7% (1940), 11% ( 1950), 8,7% (1960), 5,89% (1980), 5,1% (1991) e 6% 

(1996), segundo os censos do IBGE das respectivas épocas. Em 60 anos, de 1880 a 1940, a 

população brasileira quase triplicou. Após 1880 a população branca cresceu 13,76 vezes 

até 1996, e a negra, 4,5 vezes. Em 1890, os brancos eram 44% e os negros, 14,7%. Em 

1996, os brancos eram 55,2% e os negros, 6%. Portanto houve uma redução da população 

parda em 20% no período entre 1890 e 1940, quando os pardos acabaram virando 

“brancos”. Hélio Santos elucida: “(...) os pardos, em sua grande maioria, buscam se unir 

conjugalmente a “brancos” ou brancos. As crianças nascidas dessa união, apesar de 

possuírem sangue negro, se transformam em “brancas”. Com o passar do tempo, muitos 

                                                 
2 Chiavenato, Júlio José. O negro no Brasil. Da senzala à Abolição. São Paulo: Moderna, 1999, p.77. 
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desses brancos terão uma tendência em manifestar uma forte aversão a tudo aquilo que se 

referir à sua origem negra.” 3 

 

1.2 Imigração 

 

 

Em 1890, dois anos depois da Abolição da Escravatura, os dados do censo 

apontaram um esforço nacional para embranquecer o País pela imigração.  

As maiores ondas imigratórias para o Brasil surgiram a partir da segunda metade do 

século XIX. O objetivo era trazer trabalhadores aptos a substituir os escravos na agricultura 

e na indústria. Nas décadas de 1870 e 1880 o movimento imigratório cresceu e se estendeu 

até meados do século XX. A imigração iniciada no século XIX trouxe para o País cerca de 

4 milhões de trabalhadores. A maioria veio da Europa, mas também era significativa a 

vinda de japoneses.  

As primeiras experiências na substituição da força de trabalho escrava por 

imigrantes europeus começou em 1819, com a instalação de colonos suíços na região de 

Nova Friburgo, Rio de Janeiro. A imigração se intensificou na segunda metade do século 

XIX com a expansão cafeeira na Região Sudeste do País e a falta de escravos provocada 

pela abolição do tráfico em 1850.  

Depois que fazendeiros de café contrataram estrangeiros para trabalhar em suas 

terras, os governos provinciais da região seguiram o exemplo da iniciativa privada e 

desenvolveram programas de incentivo à vinda de trabalhadores de outros países, levando 

o Império a formular uma política oficial de imigração. Com isso se estabeleceu um fluxo 

regular de chegada de estrangeiros aos Estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas 

Gerais, tradicionais zonas cafeeiras, e também do Espírito Santo, onde foram instaladas  

áreas de cultivo de café.  

O governo incentivou ainda a imigração estrangeira no sul do país, que se tornou 

estratégica depois da Guerra do Paraguai. A maioria dos imigrantes foi para as plantações 

                                                 
3 Santos, op.cit. p. 50. A palavra branca com aspas, segundo o autor, significa pessoas brancas de pele mas 
que tenham alguma ancestralidade negra. 
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de café do Sudeste, mas muitos se dirigiram às colônias do Paraná, de Santa Catarina e do 

Rio Grande do Sul.  

Com a República manteve-se o incentivo à imigração estrangeira, então com forte 

participação dos asiáticos, sobretudo japoneses. Durante a II Guerra Mundial, a imigração 

européia diminuiu e a entrada de japoneses foi suspensa. Restabelecida a imigração no 

período do pós-guerra, prosseguiu até a década de 60, quando foi  praticamente encerrada. 

Santos prossegue: 

 

Entre 1888 e 1914 entraram no país mais de 2,5 milhões de estrangeiros. 

Os principais grupos foram respectivamente, italianos, portugueses e 

espanhóis.  A Primeira Guerra Mundial (1914) reduz drasticamente a 

vinda dos europeus. Contudo, após o fim do conflito (1918), a imigração 

voltaria a crescer. Entre 1920 e 1930, o Brasil recebe quase 1 milhão de 

imigrantes. Na década seguinte, o grupo que mais contribuiu para a 

imigração é o japonês, com a vinda de 85 mil pessoas. Estes, em 1940, já 

ocupavam a quarta posição entre os grupos étnicos imigrados para o 

Brasil. Para se ter uma idéia, em 1940, cerca de 38 pessoas em cada 

grupo de 100, na cidade de São Paulo, eram estrangeiras. Entretanto, 

apesar da significativa presença de estrangeiros, o branqueamento do 

Brasil não se deveu apenas à imigração. 4 

 

 

1.3 Afro-Descendentes no Brasil 

 

 

A forma mais comum de escravidão registrada historicamente teve origem na  

relação de forças entre conquistadores e conquistados, com os primeiros impondo a 

condição servil aos segundos. Povos inteiros eram submetidos à escravidão por terem 

sucumbido ao poder de um determinado conquistador. 

                                                 
4 Idem, p. 44. 
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O tipo de escravidão que se deu nas Américas, logo após seu descobrimento por 

Cristóvão Colombo, em 1492, era inédito, baseado no subjugamento de uma raça em razão 

da cor da pele. 

Em 1865, os Estados Unidos da América aboliram a escravidão em seu território. A 

seguir, a Guerra do Paraguai (1865-1870) foi outro impulso importante aos chamados 

movimentos abolicionistas, já que os escravos que se engajavam ao combatente recebiam 

como prêmio a própria liberdade. Porém, os sobreviventes dos combates que voltavam da 

batalha sofriam pressões de seus antigos donos para que retornassem à condição de servos. 

Em 28 de setembro de 1871 foi promulgada a chamada Lei do Ventre Livre, por 

iniciativa do visconde de Rio Branco, que estabelecia que os filhos de escravos nascidos a 

partir daquela data seriam pessoas livres. Contudo, a lei não chegou a ter valor, já que dava 

aos senhores de escravos a tutela dos libertos até os 21 anos de idade, o que, na prática, 

representava a manutenção da condição servil. Como a Abolição aconteceu em 1888, 

nenhuma pessoa chegou a ser beneficiada pela lei. 

O movimento abolicionista ganhou corpo a partir de 1880, com o engajamento de 

marcantes personalidades políticas e da vida pública da época. Alguns célebres desse 

movimento foram Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças, Luís Gama e 

Silva Jardim. Em 1884, o Ceará antecipou-se ao governo imperial e decretou o fim da 

escravidão em seu território. 

Em 1885 foi promulgada a chamada Lei do Sexagenário, ou Lei Saraiva-Cotegipe, 

que dava liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade, desde que os proprietários 

fossem indenizados. Como a Lei do Ventre Livre, os resultados da nova lei foram restritos, 

já que poucos cativos conseguiam atingir tal idade. 

A história da escravidão oficial no Brasil terminou em 13 de maio de 1888, com a 

promulgação da Lei Áurea assinada pela princesa Isabel, filha do imperador D. Pedro II. O 

texto da lei trazia apenas dois artigos: "Artigo 1º - É declarada extinta a escravidão no 

Brasil; Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário". Na ocasião, existiam pouco 

mais de 700 mil escravos no País. 

No entanto, o destino imediato dos negros libertos não foi o mais confortável. 

Deixaram a condição de servos, mas não obtiveram qualquer concessão oficial de 
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assistência, sendo sujeitos à miséria. Esse grande contingente de pessoas se viu sem 

perspectivas de trabalho (afinal, a mais bem qualificada mão-de-obra dos imigrantes 

europeus já estava presente), de educação e de inclusão social.5 

O Brasil foi o último país da América a abolir o trabalho escravo de pessoas de 

origem africana, em 1888, após ter recebido, ao longo de mais de três séculos, cerca de 

quatro milhões de africanos como escravos. 

Borges evidencia: 

 

A escravidão liderada pelos árabes é anterior à européia. Começou no 

século VI e terminou no século XX. Os escravizados foram deportados 

para os países do Oriente Médio. Talvez não se fale muito porque não se 

vê tantos negros mestiços nos países árabes como se vê nas Américas. 

Isso porque era freqüente a castração dos negros, muitos trabalhavam 

como eunucos. Apesar de as mulheres servirem como concubinas nos 

haréns, a taxa de mortalidade dos negros era alta. Inclusive quando as 

pessoas dizem que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a 

escravidão, não é verdade. A Arábia Saudita a aboliu em 1962. É uma 

história que ninguém conhece. 6 

   

Embora nenhuma forma de segregação tenha sido imposta após a Abolição, os ex-

escravos tornaram-se, de maneira geral, marginalizados em relação ao sistema econômico 

vigente. Além disso, o governo brasileiro iniciou, na segunda metade do século XIX, o 

estímulo à imigração européia, numa tentativa explícita de "branquear" a população 

nacional. Milhões de imigrantes europeus entraram no País durante as últimas décadas do 

século XIX e no início do século XX. Essa força de trabalho foi contratada 

preferencialmente tanto na agricultura como na indústria que estava sendo implantada nas 

principais cidades. 

                                                 
5 COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República - momentos decisivos. São Paulo: Ciências Humanas 
Ltda., 2ª ed. 1979, p. 29 
6 Borges, Marana. “Nova legislação e políticas de cotas desencadeiam ascensão econômica e inclusão dos 
negros”, diz o professor. Disponível em:< http://noticias.usp.br/canalacontece/imprimir.php?id=9451>. 
Acesso em: 18 jan. 2006. 
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 No período seguinte à supressão do método de produção escravista o Império do 

Brasil não tinha uma política educacional pública efetiva. A educação pública, gratuita e 

universal não era uma das prioridades do Império. 

Siss registra: 

  

Não foram criados, nessa época, mecanismos que possibilitassem, de 

forma efetiva, a implementação de uma política educacional sólida, o que 

na prática inviabiliza o disposto do Ato Adicional de 1834. Da ausência 

de realizações concretas do Estado nas áreas da educação nessa época 

resulta que uma imensa maioria do contingente populacional brasileiro 

estava excluída do processo educacional formal, contrastando com uma 

pequena parcela da população que se constituía como uma aristocracia 

dos que sabem ler e escrever, que fala, vota e determina. 7 

 

As classes dirigentes do regime imperial na prática ignoravam a presença de 

pobres, africanos e seus descendentes escravizados ou livres, sendo os negros livres a 

maioria da população brasileira.  

 Klein informa: “Para uma população que totalizava 9.930.478 pessoas em 1872, o 

recenseamento nacional deste ano indicava que o total de homens e de mulheres livres 

“pretos” e  “pardos” era de 4.245.428, enquanto os escravizados “pretos” e  “pardos” 

somavam 1.510.806.” 8 

  Em novembro de 1889, com a Proclamação da República, chegou ao fim um século 

conturbado. Com o golpe militar surgiu um regime novo: a República. 

A reconfiguração de Estado brasileiro em novas bases jurídicas e políticas 

necessitava de uma Carta Magna que buscaria definir os direitos e deveres das pessoas na 

nova ordem. Além de definir, preocupava-se em regulamentar e assegurar tais direito e 

deveres. Tratava-se do relacionamento entre o Estado e a sociedade. A elite política desse 

                                                 
7 Siss, Ahyas. Afro brasileiros, cotas e ação afirmativa: razões históricas. Rio de Janeiro:PENESB, 2003, 
p.26. 
8 Klein, H. A demografia do tráfico atlântico de escravos para o Brasil. Estudos Econômicos, 1987, n. 17, 
p.14 
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período da República propiciou a entrada em massa no Brasil de europeus brancos que 

possuíam grande experiência no trabalho agrícola e industrial. 

Fausto ressalta: 

 

No curso das últimas décadas do século XIX até 1930, o Brasil continuou 

a ser um país predominante agrícola. Segundo o censo de 1920, dos 9,1 

milhões de pessoas em atividades, 6,3 milhões (69,7%) se dedicavam à 

agricultura, 1,2 milhão (13,8%) à indústria e 1,5 milhão (16,5%) aos 

serviços (...) O dado mais revelador é o do crescimento do número de 

pessoas na área industrial, que, pelo censo de 1872, não passava de 7% 

da população em atividade, mas é bom lembrar que muitas “indústrias” 

não passavam de pequenas oficinas. De qualquer modo, se é verdadeira a 

noção de predomínio das atividades agroexportadoras, com o café e 

primeiro lugar, durante a Primeira República, não devemos pensá-la em 

termos absolutos. Não só a produção agrícola para o mercado interno 

teve significação, como a indústria foi-se implantando com força 

crescente. 9 

 

 A experiência, principalmente industrial, faltava aos brasileiros, mais precisamente 

aos africanos e seus descendentes, que acabavam de sair de um regime agrário e 

escravocrata. Esta situação trouxe sérios problemas aos afro-brasileiros. 

De acordo com Siss: 

 

Uma vez que o período que se seguiu à abolição do modo de produção 

escravista não se fez acompanhar de instrumentos que, de maneira 

efetiva, possibilitassem ao segmento populacional afro-brasileiro superar 

as péssimas condições de vida, oriundas de sua submissão ao regime de 

trabalho escravo por mais de 350 anos, a entrada acelerada e em grande 

escala de imigrantes brancos trouxe como conseqüência, em algumas 

regiões, o agravamento da redução das chances e de competição dos afro-

brasileiros por posições diferenciadas no mercado de trabalho urbano. 10 

 
                                                 
9 Fausto, Boris. História do Brasil. São Paulo: Universidade de São Paulo: Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação, 2001, pp.281, 282. 
10 Siss.op. cit., p.32. 
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No início da década de 1930, com Getúlio Vargas presidente da República, a crise 

mundial trazia como conseqüência uma produção agrícola sem mercado, a decadência dos 

fazendeiros e o desemprego nas metrópoles. Na área política, as oligarquias vitoriosas de 

1930 tentavam reconstruir o Estado nos velhos padrões e moldes. Os tenentes se opunham 

a isso e apoiavam Vargas em seu firme propósito de reforçar o poder central, ao mesmo 

tempo em que representavam uma corrente difícil de conter que punha em perigo a 

hierarquia no interior do exército. 11 

Durante esta década de 30, quando o País iniciava sua industrialização, e ao mesmo 

tempo seus intelectuais debatiam em torno da definição de uma identidade nacional, havia 

uma interpretação que ganhou força no meio intelectual brasileiro, que assinalava a idéia 

de que o Brasil era uma sociedade que primeiramente implementou a democracia racial, 

sendo a convivência entre negros e brancos descritas, na época, como igualitária e 

harmoniosa, uma sociedade sem barreiras legais que impedissem a ascensão social de 

pessoas de cor a cargos oficiais ou a posições de riqueza e prestígio. Para Ferreira, “Esta 

concepção, tornada discurso oficial, é na verdade um mito, hoje questionado pelos brasileiros e encobrem, de 

maneira perversa, a discriminação negativa e o preconceito. 12”  

 

 

1.4 Cultura Religiosa e as Associações Negras 

 

 

Prudente diz que: “No Brasil, a igreja foi escravagista e conivente com as teorias 

racistas (considerando os negros, como filhos malditos de Noé); preconceituou, 

posteriormente o negro-cidadão omitindo-se da problemática do recém-liberto. A despeito 

da ação individual cristã de alguns religiosos que se preocupavam com a sorte dos 

negros.”13 

  

                                                 
11 Fausto. op.cit., p. 332 
12 Ferreira, R.F. Uma história de lutas e vitórias: a construção da identidade de um afro-descendente 
brasileiro. São Paulo: s/n, 1999, p.27 
13 Prudente, Eunice Aparecida de Jesus. Preconceito racial e igualdade jurídica no Brasil. São Paulo: Julex 
Livros, 1989, p. 179. 
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Entretanto, o negro conheceu na igreja um tipo de associação religiosa que era 

tolerada pelos senhores de escravos: as confrarias, que tinham sempre um santo padroeiro 

como: São Benedito, São Elesbão, Santa Efigênia. Eles se reuniam, negros libertos e 

escravos, com o intuito de promover a liberdade pelos meios legais.  Eram instrumentos de 

acomodação de toda a sociedade, já que esperavam passivamente sua liberdade, 

respeitando as leis da Igreja e dos homens. 

As religiões africanas, após a Abolição foram proibidas e vigiadas pela polícia. As  

principais eram: candomblé e  umbanda,  que passaram a ser respeitados como religiões, 

apesar da liberdade de culto preconizada nas Constituições brasileiras. O candomblé é uma 

das religiões afro-brasileiras praticadas principalmente no Brasil. A religião foi 

desenvolvida no País com o conhecimento dos sacerdotes africanos que foram 

escravizados e trazidos da África para o Brasil, juntamente com seus orixás, sua cultura e 

seus dialetos, entre 1549 e 1888. Embora confinado originalmente à população de 

escravos, proibido pela Igreja Católica e criminalizado mesmo por alguns governos, o 

candomblé prosperou no decorrer dos séculos, e se expandiu consideravelmente desde o 

fim da escravatura em 1888. É uma seita independente de outras religiões. 

Na lição de Ligiéro: 

 

A origem física do primeiro Candomblé está ligado a Igreja: ele foi 

fundado por antigas escravas libertas, originárias de Keto ( antigo reino 

Daomé, atual República da Bemim) e pertencentes à irmandade da Nossa 

Senhora da Boa Morte da Igreja da Barroquinha. Inicialmente chamado 

de Iya Omi Asé Aira Intilé, conhecido como Casa Branca, seria mais 

tarde rebatizado com o nome de Ilê Axé Iyá Nassô, quando transportado 

para o Engenho Velho, existindo até hoje neste mesmo local. Esta casa 

foi a matriz de outros importantes terreiros fundados em meados do 

século XIX, entre os quais a Sociedade São Jorge do Gantois  ou Ilê Omi 

Axé Iyá Massê e o Ilê Axé Opô Afonjá.14 

 

                                                 
14 Ligiéro, Zeca. Iniciação ao candomblé. Rio de Janeiro: Nova Era: 2002. p. 24. 
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  A umbanda é uma religião, ou seja, é composta de elementos divinos (orixás e 

guias); doutrinários (linhas de atuação, reencarnação, lei do karma, atuação e 

direcionamento dos médiuns, assistenciados e guias); é composta de princípios (amor, 

caridade, respeito ao próximo, fé); tem rituais (abertura e encerramento das sessões, pontos 

cantados, feituras); tem elementos místicos (a forma de atuação dos orixás e guias); 

elementos divinatórios (jogo de búzios); e de elementos humanos (médiuns, babás, 

babalorixás e sacerdotes). 

Ligiéro realça: 

 

A umbanda nos fascina por ser uma religião ecumênica, absolutamente 

brasileira e, ao mesmo tempo, universalista, ligando as mais remotas 

tradições, como o congo e a iorubá, à caridade cristã, à sabedoria das 

nações indígenas brasileiras, ao espiritismo kardecista... Todas as 

misturas possíveis buscando o entendimento e a evolução da raça 

humana em sua jornada sobre a Terra. Alimentando-se de tradições muito 

antigas, e também das mais recentes correntes místicas, a Umbanda 

preparou-se para entrar no Terceiro Milênio com uma valiosa bagagem 

multicultural. Ela se distingue como uma religião altamente capaz de 

acompanhar as rápidas transformações de uma sociedade cada vez mais 

planetária e guarda em seus santuários diferentes referências de nossa 

existência humana.15  

 

Reduzidas às confrarias, apareceram novos tipos de associações de negros com fins 

culturais e recreativos que reivindicam igual tratamento dispensado aos brancos e 

realizavam campanha através da mídia imprensa, como O Clarim d’ Alvorada que 

percorriam várias cidades brasileiras dando voz aos negros. 

A principal associação contestatória foi a Frente Negra Brasileira, fundada em 16 

de setembro de 1931, que expressava as inquietações e ansiedades dos negros por 

cidadania. Essa organização buscava agregar todos os grupos existentes no meio negro e 

                                                 
15 Ligiéro, Zeca e Dandara. Iniciação à umbanda. Rio de Janeiro: Nova Era: 2000. p. 13  
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estimulá-los a enfrentar os tabus e preconceitos, se organizando coletivamente para 

defender seus interesses específicos.  

 A Frente Negra Brasileira surgiu de movimentos das primeiras décadas do século 

XX, com o lançamento da imprensa alternativa como: O Menelik (1915), A Rua (1916), O 

Alfinete (1918), A Liberdade (1919), A Sentinela (1920), O Getulino e O Clarim d’ 

Alvorada (fundado, também em 1924, por José Correia Leite e Jaime de Aguiar). A Frente 

Negra publicou o jornal A Voz da Raça. 

Florestan Fernandes relata: 

 

Por seus estatutos, ela se reconhecia como tendo por fim promover a 

“união política e social da Gente Negra Nacional, para afirmação dos 

direitos históricos da mesma, em virtude de sua atividade material e 

moral no passado e para reivindicação de seus direitos sociais e políticos, 

atuais, na Comunhão Brasileira”. Era dirigida por um Grande Conselho, 

“soberano e responsável, constando de 20 membros, estabelecendo-se 

dentro dele o Chefe e o Secretário, sendo outros cargos necessários 

preenchidos pelo Presidente”. O Grande Conselho era “ajudado em sua 

gestão pelo Conselho Auxiliar, formado pelos cabos distritais da 

Capital”. Este órgão tornou-se o fulcro da formação da milícia 

frentenegrina, que tinha organização paramilitar. Os seus componentes 

vestiam camisas brancas, estavam sujeitos a rígida disciplina, recebiam 

treinamento militar e foram chefiados pelo Dr. Raul Joviano do Amaral, 

que ocupava o posto de capitão (os demais postos de major, coronel, 

eram honoríficos, cabendo aos membros do Grande Conselho e ao 

Presidente da F.N.B. 16 

 

A Frente Negra se registraria como partido político. O golpe de 1937  colocou-a na 

ilegalidade. Reprimida pelo governo de Getúlio Vargas, foi extinta em 2 de dezembro de 

1937, no momento em que seu ideário evoluía para a formação de um partido político de 

bases étnicas. Seus militantes ainda tentariam a sua reorganização com a fundação da 

                                                 
16 Fernandes, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. São Paulo: Ática, . 1978, p. 25 
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União Negra Brasileira, sob a presidência de Raul Joviano do Amaral. Com a 

democratização do País, a partir de 1945 ocorreriam outras tentativas de rearticular a 

Frente Negra. Destacaram-se como líderes: Arlindo Veiga dos Santos, José Correa Leite, 

Henrique Cunha e  Francisco Lucrécio.  

 Em 1945, Abdias do Nascimento  criou o Teatro Experimental do Negro para 

resgatar a tradição cultural dos afro-brasileiros, com o intuito de desenvolver talentos 

negros e criar uma dramaturgia negra, pois até então o artista negro era desprezado em seu 

próprio meio. No mesmo ano aconteceu a Convenção Nacional do Negro Brasileiro. Em 

1949 realizou a Conferência Nacional do Negro, e em 1950, o 1º Congresso do Negro 

Brasileiro. 

Prudente lembra que: 

 

(...) no caso específico de São Paulo temos a atuação da líder Ana 

Florência Romão. Ex-dirigente da Juventude Operária Católica, fundou 

em 7 de março de 1963 a Casa da Cultura Afro-brasileira. Essa 

associação reuniu em São Paulo importantes lideranças negras quando 

realizou o Primeiro Encontro Estadual da Cultura Negra, em julho de 

1963. Promovia debates semanais nas noites de sextas-feiras, tanto que 

sua sede no centro da cidade de São Paulo tornou-se ponto de encontro 

de intelectuais e técnicos de diversas áreas.17  

 

A geração dos anos 1970 impulsionou a presença negra na política brasileira. O 

marco, nessa trajetória, foi a criação do Movimento Negro Unificado, fruto da revolta da 

juventude negra contra a ditadura militar, resultante da articulação das várias tendências 

que atuavam na luta anti-racial. 

Prudente sustenta:  

 

Orientada pela literatura crítica de Clóvis Moura atua em todo o território 

nacional, editando jornais e revistas; organizando cursos e simpósios. Foi 

precursora da redemocratização do Brasil, promovendo passeatas na 

década de sessenta, denuciando o autoritarismo governamental e levando 
                                                 
17 Prudente, op. cit.,  p. 183. 
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proposta seriíssima contra a discriminação racial, pela socialização dos 

meios de comunicação e pela efetiva igualdade de oportunidades.18  

  

Durante os anos de 1960 e 1970, a ditadura militar suprimiu muitas formas de 

liberdade intelectual e atividade política, dificultando a organização dos movimentos 

sociais e, entre eles, do Movimento Negro. Isto não impediu, porém, que surgissem várias 

formas de resistência cultural negra, particularmente nos centros urbanos. 

  O Censo Nacional de 1970 não incluiu o quesito sobre raça ou cor em seus 

formulários. No fim dos anos 70, uma variedade de movimentos sociais começou a se 

reorganizar, buscando melhorar as condições sociais do País. Entre eles, os grupos 

referidos genericamente como Movimento Negro estavam decididos a combater a 

discriminação racial no Brasil. O primeiro governo civil após o período militar foi eleito 

indiretamente em 1985. Os anos 80 foram marcados por importantes avanços em termos de 

democratização política, culminando com a promulgação de uma nova Constituição em 

1988. 

Neste período, estudiosos começaram, mais uma vez, a examinar a "questão racial", 

contribuindo para a construção de uma rede composta por intelectuais, ativistas e agências 

de cooperação internacional que favoreceram a inserção da questão racial na agenda 

pública nacional. Militantes denunciavam as desigualdades raciais e tentavam entender por 

que o mito da democracia racial ainda estava vivo e era aceito de maneira geral. Em um 

país com enormes desigualdades socioeconômicas, era difícil para os negros compreender 

que suas condições de vida precárias eram resultantes também da discriminação racial. Isto 

começou a mudar devido à crescente visibilidade de um ativo Movimento Negro, à 

presença de um pequeno grupo de intelectuais negros e de artistas que freqüentemente 

levantavam o tema e também à intenção governamental de fazer algo em relação ao 

assunto, criando agências específicas para cuidar da cultura negra, da situação dos 

descendentes dos antigos escravos e da legislação anti-racista.  

 

 

                                                 
18 Idem, p. 183. 
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1.5 Classificação da Cor no Brasil 

 

 

Não há unanimidade no Brasil quando o assunto é a classificação da cor. Sistemas 

diversos são encontrados. O censo brasileiro (IBGE, 2000) pede às pessoas que se 

classifiquem dentro de uma das cinco categorias seguintes: branco, preto, pardo, indígena 

ou amarelo (oriental). Darcy Ribeiro utiliza uma classificação muito comum: negro, branco 

e índio. Um sistema bipolar branco e não-branco usado pelos pesquisadores de ciências 

humanas. Os movimentos negros preferem as nomenclaturas: negro e branco. 

 Vários fatores tornam complexo o processo de identificação racial brasileiro. 

Diversas vezes a autopercepção difere da percepção do outro, refletindo a dificuldade de 

escolha diante do grande número de categorias raciais existentes. É muito comum 

indivíduos que se consideram brancos serem vistos como negros pelas outras pessoas. 

Acontece, também, de pessoas com características físicas, fenótipos de mestiço serem 

consideradas brancas pelas demais, só porque estão numa posição social mais elevada. 

Pessoas com características físicas semelhantes podem ser consideradas negras, estando 

numa posição social inferior. Fatores ideológicos também influenciam nesta autodefinição 

de cor. Uma pessoa que esteja envolvida, por exemplo, num movimento negro, e se 

identifique com as lutas e a cultura negra, pode se considerar negro, mesmo tendo todos os 

traços físicos de um branco. Como se percebe a ausência de unanimidade cria dificuldades 

para a construção da identidade do afro-descentente. 
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1.6 Raça, Etnia, Preconceito Racial e Discriminação Racial  

 

 

Conceitos importantes, também esclarecidos neste trabalho são os de raça e etnia. 

Nesta dissertação, raça e etnia são consideradas  categorias distintas, segundo Frota-

Pessoa: “Raças são populações que diferem significativamente nas freqüências de seus 

genes. 19” 

No mesmo sentido outros autores - Casas, por exemplo -  referem-se ao termo raça 

como a um subgrupo de pessoas com combinação definida de características físicas de 

origem genética, e os diversos graus de variação pelos quais essas características se 

associam as distinguem como subgrupo do gênero humano.20 

 Tendo os autores citados como referência, pode-se afirmar neste estudo que raça é 

uma categoria referenciada em conteúdos biológicos. Diferente de etnia, que ainda 

segundo Casas é considerada como uma categoria relativa a aspectos sociais. 

 Casas define raça como uma “classificação de indivíduos, em termos grupais, que 

compartilham uma única herança social e cultural (costumes, idioma, religião, e assim por 

diante) transmitida de geração a geração” 21 . 

Castells observa que ao longo da história da humanidade, a etnia sempre foi 

reconhecida como fonte principal de reconhecimento e significado: “Trata-se de uma das 

estruturas mais primárias de distinção e reconhecimento social, como também de 

discriminação, em muitas sociedades contemporâneas, dos Estados Unidos à África 

subsaariana.22” 

 A questão racial determinante para que se entenda a formação da sociedade 

contemporânea, que gera discriminação e opressão de uma classe sobre outra, mas a 

questão da etnia vem ganhando força no discurso de muitos estudiosos, entre eles Castells, 

                                                 
19 Frota- Pessoa,  Raça e eugenia. In: Schwarcz, L. M & Queiroz, R. S. (org.). Raça e diversidade. São Paulo: 
EDUSP/Estação Ciência,1996, pp. 29-45. 
20 Casa,J.M. Policy, training and research in connseling psychology: the racial/ethnic minority perpective. In: 
Brown, S.D. Lent, R. W. (eds). Handbook of counseling psychology. New York: John Wiley & Sons, 1984, 
pp. 785-834.  
21 Idem. 
22 Castells,Manuel. O Poder da Identidade. São Paulo: Paz e Terra, 2001.p.71. 
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como sendo fonte de significado e identidade a ser integrada de acordo com os princípios 

de autodefinição cultural, como nação, religião ou gênero. 

 Mais alguns conceitos considerados de suma importância para o bom entendimento 

deste trabalho são: discriminação racial e preconceito racial. Para Ferreira, “A 

discriminação de cor é a manifestação comportamental do preconceito racial, aqui 

considerado como um julgamento de valor, não espontâneo nem hereditário, construído 

culturalmente e destituído de base objetiva, pertencendo à classe de mitos desenvolvidos 

através da socialização.” 23  

 Racismo é a categoria usada como prática discriminatória institucionalizada, ou 

ainda como prática de desvalorização da identidade, opondo-se ao direito de cada 

indivíduo a viver conforme sua comunidade. Santos considera que: 

O racismo ocorre quando se atribui a um grupo determinados aspectos 

negativos em razão de suas características físicas ou culturais. Quando 

alguém considera desfavoravelmente os indígenas em função de estes 

serem como são, temos uma atitude racista. (...) O racismo enaltece as 

características do grupo racial considerado superior e rebaixa ou reduz a 

importância das do outro a fim de se justificar 24. 

  

O vocábulo preconceito deriva do termo latino praejudicium (prae = anterior e 

judicium = julgamento). Há muitas complicações que nasceram com o conceito de 

preconceito. Uma delas revela que o indivíduo preconceituoso tende a desenvolver 

preconceitos em relação a vários objetos. Da relação entre o indivíduo e a sociedade nasce 

o preconceito. Essa relação não é  direta, pois o indivíduo se apropria dos estereótipos e os 

modifica de acordo com as sua necessidades. Quando o preconceito parte de um ponto 

biológico, baseado no fator raça, depara-se com o preconceito racial ou racismo. Prudente 

avalia: “O preconceito étnico norteia-se em generalizações erradas e inflexíveis e pode ser 

apenas sentido, sem ser exteriorizado. Quanto ao sujeito passivo, o preconceito racial pode 

                                                 
23 Ferreira, op. cit.,p.34.  
24 Santos, op.cit. p.109. 
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atingir uma raça como um todo ou apenas um indivíduo por ser membro da raça 

preconceituada.25” 

Cabe aqui analisar mais profundamente o termo negro: de adjetivo pejorativo 

passou a ser substantivado pelos europeus no início do processo de escravidão africana 

como forma discursiva de submissão e desvalorização moral dos africanos escravizados.  

Os escravos, sem conhecimento da etimologia do termo na literatura ocidental e dos 

sentidos prescritos pela Igreja, que os considerava filhos do demônio, animais de carga e 

mercadoria para que pudessem ser vendidos legalmente, incorporou o título e o acresceu de 

valores culturais na busca de resgatar seus valores matriciais, agregou ao termo uma 

identidade e assim fez nascer um novo grupo étnico, o Povo Negro.  

Analisando o Dicionário Michaelis,26 encontram-se as seguintes denominações para 

o termo negro: que recebe luz e não reflete; preto; escuro; sombrio; denegrido, requeimado 

do tempo, do sol; lutuoso; fúnebre; que causa sombra; que traz escuridão; tenebroso, 

caliginoso; tempestuoso; tétrico, horrível; lúgubre; que pertence a raça ou ramo negro; 

ameaçador; medonho; condenado; maldito; que anuncia infortúnios; funesto; nefasto; 

horrendo; pavoroso; pervertido; adverso; inimigo; execrável; nefando; odioso.   

  A cultura africana é apresentada à sociedade como primitiva, folclórica e inferior 

quando comparada à cultura dos homens “brancos” e isto mantém a estrutura do racismo 

forte e onipresente. Os afro-descendentes são considerados como sujeitos de sua cultura, 

mas raramente como construtores de civilização. Assim o preconceito contra os afro-

descendentes se dá não só através das variáveis raciais visíveis na construção fenotípica, 

mas também nos aspectos culturais. 

O Brasil passou por um grande processo de mudanças ao longo dos últimos anos, 

no que diz respeito às relações raciais. A percepção do País como uma democracia racial é 

cada vez menos consensual, e hoje diferentes setores da sociedade têm sua agenda política 

marcada pelo debate sobre o racismo como elemento constitutivo da sociedade. Embora 

ainda esteja também presente a auto-imagem do Brasil como um país homogêneo e 

indiferenciado, encontra-se nele progressivamente maior abertura a experiências que 
                                                 
25 Prudente, op. cit. p. 217 
26 Michaelis: moderno dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Companhia Melhoramentos, 1998. 
p.1447. 
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procuram beneficiar grupos específicos, historicamente com menor acesso a 

oportunidades. Isto já é uma realidade concernente a grupos minoritários, tais como os 

portadores de deficiência, idosos, homossexuais, portadores de vírus HIV, mulheres.  

 

 

1.7 Educação – de 1930 até Nossos Dias 

 

  

Não há possibilidade de discutir as questões da educação sem citar questões 

econômicas, políticas e sociais. Escolheu-se a década de 1930 como sendo um marco no 

processo de consolidação do capitalismo industrial. 

Nelson Piletti completa: 

 

De 1930 a 1937, motivada pela industrialização emergente e pelo 

fortalecimento do Estado-nação, a educação ganhou importância, e 

efetuaram-se ações governamentais com a perspectiva de organizar, em 

plano nacional, a educação escolar. A intensificação do capitalismo 

industrial alterou as aspirações sociais em relação à educação, uma vez 

que nele eram exigidas condições mínimas para concorrer no mercado, 

diferentemente da estrutura oligárquica rural, na qual a necessidade de 

instrução não era sentida nem pela população nem pelos poderes 

constituintes. 27   

 

No final da Primeira República, o Brasil quase não havia avançado nas questões 

educacionais se comparadas ao final do Império. Inexistia um sistema nacional de 

educação. Com a Revolução de 1930 o cenário educacional mudou, pois alguns dos 

fomentadores da década anterior assumiram cargos de destaque no governo, na 

administração do ensino e passaram a pôr em práticas as idéias que defendiam. Com isto a 

educação brasileira avançou consideravelmente ao encontro de um sistema articulado 

seguindo normas do governo.  O primeiro passo dessa década foi a criação do Ministério 

                                                 
27 Piletti, Nelson. História da educação no Brasil.São Paulo: àtica,.2002. p.62. 
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da Educação e das Secretarias de Educação dos Estados. Promulgaram-se os estatutos das 

universidades brasileiras em 1931, e fundou-se também a universidade de São Paulo28 em 

25 de janeiro de 1934. Foi a primeira universidade estadual a funcionar no Brasil. Piletti 

acentua: “A Constituição de 1934 foi a primeira a incluir um capítulo especial sobre a 

educação, estabelecendo alguns pontos importantes: a educação como direito de todos; a 

obrigatoriedade da escola primária integral; a gratuidade do ensino primário; a assistência 

aos estudantes necessitados, etc.29”    

Na década de 1930 e início da década de 1940, as iniciativas e realizações dos afro-

brasileiros na área da educação e cultura foram ao topo. Vale a pena destacar as 

instituições, ou melhor dizendo, algumas das instituições que se desenvolveram nesse 

período: Centro Cívico Palmares, Clube Negro da Cultura Social, Sociedade Beneficente 

Amigos da Pátria,  Grêmio Dramático e Recreativo Kosmos,  Sociedade Amigos da Pátria,  

Clube 13 de Maio dos Homens Pretos e  a Frente Negra Brasileira. Foi fundado igualmente 

o Teatro Experimental do Negro, marco no resgate da cultura e dos valores dos afro-

brasileiros, idealizado por Abdias do Nascimento30, intelectual da época.  

Fernandes reconhece: 

 

Sob os olhos impassíveis, perplexos ou  hostis dos ‘brancos”, ergueu-se o 

“protesto negro”, como o “clarin da alvorada”, inscrevendo nos fastos 

históricos da cidade os pródromos da Segunda Abolição. Como processo 

                                                 
28 USP – Universidade de São Paulo. Disponível em: 
<http://www2.usp.br/portugues/conteudo.php?dir=/ausp/sobreausp/sobreausp.htm>. Acesso em: 19 ago. 
2005. 
 A Universidade de São Paulo foi criada em 1934 num contexto marcado por importantes transformações 
sociais, políticas e culturais, pelo decreto estadual nº 6.283, de 25 de janeiro de 1934, por decisão do 
governador de São Paulo, Armando de Salles Oliveira. Teve como mentor intelectual Júlio Mesquita Filho, 
então diretor do Jornal O Estado de S. Paulo, que publicava ostensivamente artigos e estudos favoráveis à 
criação de uma universidade em São Paulo e sobre os problemas do ensino superior e universitário no Brasil.  
A Universidade de São Paulo é a maior instituição de ensino superior e de pesquisa do País. É a terceira da 
América Latina e está classificada entre as primeiras cem organizações similares dentre as cerca de seis mil 
existentes no mundo. A USP tem projeção marcante no ensino superior de todo o continente, forma grande 
parte dos mestres e doutores do corpo docente do ensino particular brasileiro e carrega um rico lastro de 
realizações, evoluindo nas áreas da educação, ciência, tecnologia e artes.  
29 Piletti, op. cit., p.75. 
30 Abdias do Nascimento foi um dos fundadores da Frente Negra Brasileira (importante movimento iniciado 
em São Paulo) em 1931, criou o Teatro Experimental do Negro (TEN) em 1944, foi secretário de Defesa da 
Promoção das Populações Afro-Brasileiras do Rio de Janeiro, deputado federal pelo mesmo Estado em 1983 
e senador da República em 1997. É autor de vários livros: "Sortilégio", "Dramas para Negros e Prólogo para 
Brancos", "O Negro Revoltado", entre outros. Abdias nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Franca, 
em 14 de março de 1914. 
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histórico, portanto, esta se enquadra no contexto das inquietações e 

esperanças políticas que culminaram com a Revolução de 1930. Durante 

o primeiro qüinqüênio do segundo quartel deste século avoluntaram-se de 

tal modo a amargura e a insatisfação da “população de cor”, que 

brotaram, espontaneamente vários movimentos de tomada de consciência, 

de crítica e de repulsa ao duro destino a que se viram relegados os 

“homens de cor”.  31  

 

Com o golpe do Estado Novo e a Constituição imposta ao País em 1937, Getúlio 

Vargas, presidente da República, assumiu um controle ditatorial sobre a sociedade 

brasileira. O direito de todos à educação não ficou mais explícito na Constituição e fez com 

que as escolas particulares saíssem privilegiadas.  O debate sobre pedagogia e política 

educacional tornou-se restrito a grupos políticos. Da mesma forma que o sistema de ensino 

se expandia, ficava nas mãos das elites que para ele buscavam um formato elitista e 

conservador. 

 Na década de 1940 os vários ramos do ensino profissional ganharam uma 

legislação específica e nacional: as leis orgânicas32, também chamadas de Reforma 

Capanema 33, regulamentando o ensino profissionalizante, destinado às classes menos 

favorecidas. Em 1944 aconteceu a Convenção Nacional do Negro34, e em 1949, o 1º 

Congresso do Negro Brasileiro35.   

Na concepção de Piletti: 

 

                                                 
31 Fernandes, op. cit. p.8. 
32 Em 1942 foi regulamentado o  ensino industrial (Decreto-lei nº 9. 613, de 28 de agosto); em 1943, o ensino 
comercial (Decreto-lei nº 6 141,de 28 de dezembro); e,em 1946,o ensino agrícola ( Deceto-Lei nº 9. 613, de 
28 de agosto).  
33 Gustavo Capanema, ministro da Educação entre os anos de 1934 e 1945. 
34Nascimento, Abdias do. Disponível em: < http://www.abdias.com.br/biografia/detalhada_texto.htm>. 
Acesso em: 5 out. 2005. 
Abdias do Nascimento organizou a Convenção Nacional do Negro (a primeira plenária realizando-se em São 
Paulo e a segunda no Rio de Janeiro), que propõe à Assembléia Nacional Constituinte a inclusão de um 
dispositivo constitucional definindo a discriminação racial como crime de lesa-Pátria. A iniciativa, 
apresentada à Assembléia Nacional Constituinte pelo senador Hamilton Nogueira, não foi aprovada.   
35 Idem. 
Abdias do nascimento organizou, em 1949, com a colaboração do sociólogo Guerreiro Ramos e do etnólogo 
Édison Carneiro a Conferência Nacional do Negro, preparatória do 1º Congresso do Negro Brasileiro. 
Em 1950 realizou no Rio de Janeiro o 1º Congresso do Negro Brasileiro, evento organizado pelo Teatro 
Experimental do Negro.  
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No período que vai de 1945 a 1964, o livre jogo das forças democráticas 

permitiu um certo desenvolvimento dos movimentos populares. Havia 

eleições diretas para todos os níveis - de vereador a presidente da 

República - e as organizações representativas dos diversos setores sociais 

puderam atuar mais ou menos livremente. Tratou-se, é claro, de uma 

democracia limitada, com muitas restrições: o Partido Comunista foi 

posto em ilegalidade em 1947, apenas dois anos depois de sua 

legalização; os analfabetos não puderam votar; as desigualdades na 

distribuição da renda e da propriedade da terra tornavam quase impossível  

a participação dos mais pobres, etc.Entretanto, comparando-se com a 

ditadura anterior, do Estado Novo, e com o poder autoritário instalado em 

1964, podemos afirmar que o Brasil viveu quase duas décadas de regime 

democrático.36  

 

A Constituição de 1946 estabeleceu que o ensino seria ministrado pelos poderes 

públicos, sem descartar a iniciativa privada. Em 1961 começou avigorar a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, que englobou todos os graus e modalidades de ensino. 

Movimentos e educação popular se organizaram. Surgiram a Campanha de Educação de 

Adultos, em 1947; o Movimento de Educação de Base, em 1961, e o Programa Nacional 

de Alfabetização, em 1963. O método Paulo Freire37 de alfabetização teve repercussão 

nacional e internacional na época. Na década de 1950 iniciam-se os primeiros estudos 

sobre preconceitos e estereótipos raciais em livros didáticos no Brasil. As décadas de 1960 

e 1970 foi oficializada a ideologia da democracia racial, e a militância que ousou desafiar 

esse mito foi acusada de imitadora dos ativistas americanos, que lutavam pelos direitos 

civis.  

 

A partir de 1964, a educação brasileira, da mesma forma que outros 

setores da vida nacional, passou a ser vítima do autoritarismo que se 

instalou no País. Reformas foram efetuadas em todos os níveis de ensino, 

impostas de cima para baixo, sem a participação dos maiores interessados 

                                                 
36 Piletti, op. cit., p.98. 
37 Paulo Regis Neves Freire, nasceu em Recife, Pernambuco em 19 de setembro de 1921. Sua experiência em 
alfabetização de adultos iniciou-se em1961 em um departamento da Prefeitura de Recife. Em1963 foi 
convidado pelo ministro da educação Paulo de Tarso para coordenar o Programa Nacional de Alfabetização. 
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– alunos, professores e outros setores da sociedade. Os resultados são o 

que vemos em quase todas as nossas escolas: elevados índices de 

repetência e evasão escolar, escolas com deficiência de recursos materiais 

e humanos, professores pessimamente remunerados e sem motivação para 

trabalhar, elevadas taxas de analfabetismo.38 

 

O governo efetivou a reforma universitária através da Lei nº 5.540, de 28 de 

novembro de 1968, que basicamente instituiu o vestibular classificatório; deu às 

universidades um modelo empresarial; organizou as universidades em unidades 

praticamente isoladas; multiplicou as vagas em escolas superiores privadas. 

Com a reforma do ensino de 1º e 2º graus (Lei nº 5.692, de 11 de agosto de1971), o 

governo tornou o 2º grau obrigatoriamente profissional, procurando, com isto, desviar os 

alunos das escolas superiores por intermédio de um diploma técnico. Isso mudou a partir 

de 1982 quando os estabelecimentos de ensino tiveram a liberdade de oferecer ou não 

habilitações profissionais. Libâneo complementa: “No fim dos anos 70 e início da década 

de 80, esgotava-se a ditadura militar e iniciava-se um processo de retomada da democracia 

e de reconquista dos espaços políticos que a sociedade civil brasileira  havia perdido.39” 

 

O Estado brasileiro reconheceu que seu sistema educacional estava falido, 

especialmente o ensino profissionalizante, que não era mais compulsório em nível de 

segundo grau, através da Lei 7. 044/82.  

 

 Na década de 1980 foram retomados dos estudos sobre preconceitos e estereótipos 

raciais em livros didáticos, fato explicitado em artigo da Constituição40: “ O ensino será 

                                                 
38 Piletti, op. cit., p.114 
39  Libâneo, José Carlos. Educação escolar; políticas, estrutura e organização. São Paulo. Cortez ,2005 
40Portal Afro. Disponível em: < http://www.portalafro.com.br/entidades/conselho.htm>. Acesso em: 19 ago. 
2005. 
Artigo 206 da Constituição de 1988:   
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
III-pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de 
ensino; 
IV –gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V – valorização dos profissionais do ensino; 
VI –gestão democrática do ensino público,na forma da lei; 
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ministrado embasado nos princípios da igualdade, liberdade, pluralismo de idéias, 

gratuidade do ensino, valorização dos profissionais, gestão democrática e qualidade.” 

Em 1984, em São Paulo, a Comissão de Educação do Conselho de Participação e 

Desenvolvimento da Comunidade Negra41 promoveu discussões com professores de várias 

áreas sobre a necessidade de rever o currículo e introduzir-lhe conteúdos não- 

discriminatórios. Em 1985 a comemoração de 13 de maio foi questionada pela comissão 

por meio de cartazes enviados às escolas do Estado de São Paulo. O material também 

exaltava 20 de novembro como data a comemorar a consciência negra. Em 1986 a Bahia 

inseriu a disciplina Introdução aos Estudos Africanos nos cursos de ensino fundamental e 

médio de algumas escolas estaduais atendendo a antiga reivindicação do movimento negro. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases só foi promulgada em 20 de dezembro de 1996 

(Lei nº 9.394/96). Libâneo explica: 

 

A modernização educativa e a qualidade do ensino, nos anos 90, 

assumiram conotação nova, ao se relacionarem à proposta 

neoconservadora que inclui a qualidade da formação do trabalhador 

como exigência do mercado competitivo em época de globalização 

econômica. O novo discurso da modernização e da qualidade, de certa 

forma, impõe limites ao discurso da universalização, da  ampliação 

quantitativa do ensino, pois traz ao debate o tema da eficiência, excluindo 

os ineficientes, e adota o critério da competência.42  

  

Entre os critérios de avaliação dos livros didáticos, comprados e distribuídos pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), foram incluídos aqueles específicos sobre 

questões raciais, entretanto a política de escolha do livro didático poderia ter recebido 

valiosa colaboração de especialistas, pesquisadores e professores, mas ficou centralizada 

no governo. Libâneo se manifesta: 

 

                                                                                                                                                    
VII – garantia de padrão de qualidade 
41 CPDCN é um órgão governamental específico para a adoção de políticas públicas para a população afro-
brasileira do Estado de São Paulo, criado pelo Decreto no. 22.184 de 11 de maio de 1.984 e institucionalizado 
pela lei no. 5.466/86, de 24 de dezembro de 1.986.  
42 Libâneo, op. cit.pp.139,140. 
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O centralismo apresentou-se mais nitidamente na formação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a qual, embora tenha contado 

com a participação da sociedade civil em um dos momentos de sua 

discussão, pecou por ignorar a universalidade e as pesquisas sobre 

currículo e não contemplou desde o início de sua elaboração, o debate 

com a sociedade educacional. A ampla utilização na mídia no processo de 

adoção dos PCNs trouxe a aprovação para o governo, apesar da 

manutenção de uma política mais centralizadora, especificamente na alma 

do processo educativo. 43 

 

O Plano Nacional de Educação – PNE, foi aprovado através da Lei 10.172, de 9 de 

janeiro de 2001, e tem a duração de dez anos. Vai de 2001 a 2010 e tem os seguintes 

objetivos: elevação global do nível de escolaridade da população;  melhoria da qualidade 

de ensino em todos os níveis;  redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao 

acesso à escola pública e à permanência, com sucesso, nela;  democratização da gestão do 

ensino público nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação 

dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e da 

participação da comunidade escolar em conselhos escolares e equivalentes.  

O Programa Uma Escola do Tamanho do Brasil44 , do governo Lula, que assumiu 

um mandato de 4 anos ( 2003 a 2006), pretende elevar a média de escolaridade dos 

brasileiros e resgatar a qualidade do ensino em todos os níveis. Na educação superior, o 

governo pretende, entre outras questões: estabelecer mecanismos que superem os limites 

de acesso ao ensino superior para negros e estudantes egressos da escola pública; criar o 

Programa Nacional de Bolsas Universitárias (PNBU), com recursos não vinculados à 

educação para estudantes carentes, os quais, em contrapartida, executem atividades em 

suas comunidades; promover a substituição do Programa de Financiamento ao Estudante 

(FIES) por um novo Programa Social de Apoio ao Estudante, cujos recursos não estejam 

vinculados constitucionalmente à educação. A aplicação dos recursos deve obedecer a 

                                                 
43 iIdem.p.141. 
44 Partido dos Trabalhadores (PT). Uma escola do tamanho do Brasil. Disponível em: <http:// 
www.pt.org.br.>. Acesso em: 22 jun. 2005. 
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critérios de renda dos candidatos e de qualificação das instituições de ensino superior (IES) 

e dos cursos envolvidos. 

Entre as medidas propostas no Programa Escola do Tamanho do Brasil no tocante 

ao acesso das minorias no ensino superior, destacam-se: Lei 3.708/2001, disciplinada pelo 

Decreto-Lei 30.766/2002 - instituiu cota de até 40% para a população negra e parda no 

acesso à Universidade do Estado do Rio de Janeiro e à Universidade Estadual do Norte 

Fluminense; Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005 institui o Programa Universidade para 

Todos – PROUNI e regula a atuação de entidades beneficentes de assistência social no 

ensino superior; altera a Lei no 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá outras providências, 

entre elas, sobre o percentual de bolsas de estudo destinado à implementação de políticas 

afirmativas de acesso ao ensino superior de portadores de deficiência ou de autodeclarados 

indígenas e negros. O percentual deverá ser, no mínimo, igual ao percentual de cidadãos 

autodeclarados indígenas, pardos ou pretos, na respectiva unidade da Federação, segundo o 

último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  
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CAPÍTULO II - AÇÕES AFIRMATIVAS NO BRASIL E NOS ESTADOS UNIDOS  

 

Os fatos são teimosos, e nossos desejos, nossas inclinações ou o 

imperativo de nossas paixões, quaisquer que sejam, não podem mudar o 

estado dos fatos e das evidências. 

John Adams 

 

É abordado neste capítulo o histórico das ações afirmativas no Brasil e nos Estados 

Unidos, principalmente ações afirmativas no campo educacional, focando as políticas 

redistributivas de bens e de poder. Num conceito mais geral, ação afirmativa é uma política 

que busca compensar grupos ou setores da sociedade em virtude de prejuízos acumulados 

historicamente em razão de preconceito ou de qualquer outra ação ou atitude 

discriminatória.  

As políticas de ação afirmativa vêm sendo implementadas em vários países, como 

Malásia, Índia, Nigéria, o Sri Lanka, Brasil e os Estados Unidos.  

As políticas públicas, de uma forma mais abrangente, também compõem este 

capítulo, em que as políticas educacionais contemporâneas são compreendidas no quadro 

mais amplo das transformações políticas, econômicas, geográficas e culturais. 

 

 

2.1 Políticas de Ação Afirmativa nos Estados Unidos  

 

 

Os Estados Unidos têm uma experiência de mais de 30 anos sobre o assunto, mas 

não foram o primeiro país a adotar tal sistema45. Lá as políticas de ação afirmativa 

surgiram pela primeira vez em 1935, pela Lei Nacional das Relações do Trabalho, a qual 

dispunha que os empregadores exercessem a ação afirmativa para garantir aos empregados 

                                                 
45Sowell, Thomas. Ação Afirmativa ao redor do Mundo – Estudo Empírico. Rio de Janeiro.Univer Cidade 
Editora, 2004. p. 1.  A situação especial dos maoris na Nova Zelândia, com base no tratado de Waitangi de 
1840, é mencionada tão apaixonadamente em defesa do tratamento especial lá existente quanto é a posição 
singular dos intocáveis na Índia ou dos negros nos Estados Unidos.  
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livre escolha para o voto e para eleger os representantes de seu sindicato. O empregador 

que discriminassem sindicalistas ou operários sindicalizados seriam obrigados a parar de 

fazê-lo. Essa iniciativa política tinha como objetivo reparar situações de violação legal ou 

de injustiça já perpetradas. 

No processo da ação afirmativa, uma iniciativa relevante foi a promulgação do  

Decreto 11.246 em 1965, estabelecia diretrizes contendo expressões como “representação”, 

mas ainda não eram as cotas, já que esta medida se referia  à igualdade de oportunidades 

no mundo do trabalho. Só no governo Nixon, em 1970,  é que se começou a cogitar sobre 

as minorias e mulheres. O conceito numérico apareceria e seria chamado de objetivo ou 

cota. 

Bowen interpreta: 

 

Com todo o progresso ocorrido desde a década de 1960, a classe média 

negra ainda é proporcionalmente muito menor do que a branca. Os negros 

têm menos da metade da probabilidade dos brancos de ganhar 50 mil 

dólares por ano. Além disso, sua situação econômica é ainda mais 

precária, uma vez que até os de renda mais alta têm menos de 1/4 dos 

ativos financeiros líquidos dos brancos que auferem uma renda 

comparável. Apesar disso, o ingresso de todos esses negros de instrução 

superior nas fileiras dos gerentes e profissionais liberais deve figurar 

como a principal história de sucesso dos africano-americanos nos últimos 

vinte e cinco anos46. 

 

Entretanto, a participação de grupos minoritários, inclusive de negros, nas 

atividades mais influentes economicamente aumentaram muito desde a década de 1930, 

graças a todas as  ações afirmativas.  Em 1966, os negros compunham 8,6 e 13,1% de 

todos os profissionais liberais, homens e mulheres, respectivamente. Em 1960 os 

percentuais eram de 3,8 e 6 %.47  

                                                 
46 Bowen, William G & Bok, Derek. O curso do rio – um estudo sobre a ação afirmativa no acesso à 
universidade. Rio de Janeiro: Garamond Universitária, 2004, p. 45.  
47 Jaynes, Gerald D. & Robin M. Williams, Jr. (orgs.), A Common Destiny: Blacks and American Society. 
Washington, D.C.: National Academy, 1989, p. 273.  
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 O número crescente de negros formados em faculdades e universidades e seu 

conseqüente ingresso no mercado de trabalho em cargos mais valorizados (gerentes e 

profissionais liberais) levaram ao surgimento de uma classe média mais representativa.  

Os avanços dos negros, todavia, deve ser analisado com muito cuidado e atenção, 

pois dividem-se entre duas categorias: negros de maior renda e negros de menor renda.  

Entre 1967 e 1992, os 20% de negros no ápice da lista de maior renda tiveram suas receitas 

aumentadas praticamente na mesma proporção de seus equivalentes brancos, enquanto os 

20% de negros de menor renda tiveram seus rendimentos reduzidos numa proporção duas 

vezes superior dos brancos em condições semelhantes.48  

As políticas de ação afirmativa nos Estados Unidos contribuíram para a formação 

de uma classe média negra. As ações afirmativas não acabaram com as classes, não têm 

essa finalidade. 

No Brasil, o tratamento prestado às ações afirmativas, sobretudo às que se referem 

a grupos étnicos e cotas, é muito diferenciado dos Estados Unidos. Lá quem  tem qualquer 

tipo de miscigenação com negros, mesmo não tendo características físicas e cor de pele 

que denotariam a etnia, é considerado negro; e o pertencer racial transmite valores, estilos 

e modos de vida distintos quando se refere a cotas que levem em conta a etnia. 

  

 

2. 2 Ações Afirmativas no Brasil  

 

 

O debate político sobre ação afirmativa no Brasil iniciou-se em 1990, mas algumas 

ações ocorreram muito antes. Em 1930, no governo Vargas já se falava em ações 

afirmativas, portanto o Brasil é precursor desta questão que trouxe subprodutos como as 

cotas para alunos da escola pública, para negros e índios. O Decreto nº 19.482, de 12 de 

dezembro de 1930, que se chamava “Lei dos dois terços”, foi regulamentado para definir a 

existência de no mínimo dois terços de brasileiros natos nos quadros de empregados da 

indústria e comércio. 
                                                 
48 Idem, p.45. 
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Vargas postulou: 

 

Passou-se a exigir, em virtude do mesmo decreto que regulou a entrada de 

estrangeiros, que todos os indivíduos, companhias, empresas ou firmas 

que explorem qualquer ramo de indústria ou comércio, mantenham 

constantemente, nos quadros do pessoal dos respectivos estabelecimentos, 

dois terços pelo menos, de brasileiros natos. Não inspirou a adoção dessa 

medida qualquer sentimento egoísta e de hostilidade ao trabalhador 

estrangeiro. Ela se destina, lógica e naturalmente, a amparar o operariado 

nacional nos centros urbanos, para onde afluem os imigrantes de 

profissões idênticas, afastados do país de origem pela falta de trabalho. 

Ressalvando os interesses da nossa expansão agrícola, não levantamos 

obstáculos à penetração, nas zonas do interior, das correntes imigratórias, 

fornecedoras de braços adestrados no cultivo da terra.49 

 

Em 3 de julho de 1968 publicou-se a Lei nº 5.465 que garantia cota de 50% das 

vagas dos cursos de Agronomia e Veterinária das universidades federais para filhos de 

proprietários rurais. Essa lei foi apelidada  de "Lei do boi", revogada em 1985. 

 No final de 1997 foi votada a Lei nº. 9.504, ampliando a cota de vagas de 20% para 

30% no Poder Legislativo, aumentando a representatividade da mulher nesta esfera 

governamental. O significado maior da aprovação dessa lei para o movimento de mulheres 

traduzia o reconhecimento da luta política dos grupos envolvidos. Além disso, ela 

possibilitou mais conscientização e uma conseqüente demanda da sociedade a respeito da 

igualdade de direitos entre sexos, bem como ampliou as discussões em torno da mulher e 

de sua participação política. 

De maneira geral, o Movimento Negro Brasileiro tem sido o responsável pela 

introdução desse tema, ação afirmativa,  em debates públicos no País. Freqüentemente o 

assunto é alvo de muitas críticas e resistências à sua incorporação. As críticas mais comuns 

destacam que políticas específicas trariam conflito e divisionismo a um país onde as 

relações raciais seriam harmônicas. Relacionam-se também à inadequação de políticas 

deste tipo, uma vez que a situação desvantajosa da população negra estaria associada ao 
                                                 
49 Mensagem: Vargas, Getúlio. In: Anais da Assembléia Nacional Constituinte, vol. I, pp. 115-116. 
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seu baixo grau de escolaridade. Portanto, a melhoria geral das políticas educacionais traria 

os benefícios esperados à população afro-brasileira. 

Nas últimas décadas do século XX começaram efetivamente as discussões e 

iniciativas sobre a política de ação afirmativa no Brasil. Elas vêm se formando no bojo das 

organizações do movimento negro, em alguns espaços acadêmicos, e na metade dos anos 

90 foi esticada para a mídia impressa e eletrônica e teve uma participação no âmbito de 

governo, nas estâncias federal, estadual e municipal. No meio dessas organizações não 

existe um consenso sobre a validade  e necessidade da implantação de tal política.50   

A Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do Partido dos Trabalhadores (PT) 

foi criada em 1995, aprovada no seu X Encontro Nacional, realizado pelo Movimento 

Negro Unificado. O conjunto da militância presente ao evento teve acesso  à oportunidade 

de discutir um texto que tratava das reparações ao povo negro em decorrência da 

exploração à qual fora submetido durante séculos de escravismo colonial. Nesse evento, o 

PT homenageou os 300 anos de Zumbi dos Palmares. 

 O PT não é o único partido a abrigar a militância afro-brasileira. Esses militantes já 

estavam presentes no Movimento Democrático Brasileiro (MDB), no Partido Democrático 

Trabalhista (PDT), em organizações políticas e na esquerda em geral. Nos anos 1980, já 

com a reformulação partidária consolidada, encontravam-se militantes da causa negra até 

mesmo em partidos considerados de direita no espectro político brasileiro. O 

fortalecimento da participação do negro na política institucional incidiu até sobre a 

estrutura do Estado, com a criação de conselhos e apoio a entidades responsáveis pelas 

demandas raciais. O pioneiro foi o governador Franco Montoro, que em 1984 criou o 

Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra51. Este exemplo foi 

                                                 
50 Siss, op. cit. p.131. 
51  Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. Disponível 
em: < http://www.conselhos.sp.gov.br/comunidadenegra/lei.html>. Acesso em: 10 fev. 2006. 
O Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo é um órgão 
governamental específico para a adoção de políticas públicas para a população afro-brasileira do Estado de 
São Paulo, criado pelo Decreto nº 22.184 de 11 de maio de 1984, e institucionalizado pela Lei nº 5.466/86, de 
24 de dezembro de 1986. Leis Federais: Lei nº 7.437/85 - inclui, entre as contravenções penais, a prática de 
atos resultantes de preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil, dando nova redação à Lei 1.390, de 
3 de julho de 1951 - Lei Afonso Arinos.  7.716/89: define crimes resultantes de preconceito de raça ou de 
cor.  Lei nº 9.125/95 institui o ano de 1995 como o  Ano Zumbi dos Palmares, em homenagem ao 
tricentenário de sua morte. Lei nº 9.459/97 altera os artigos 1º e 20º da Lei nº  7.716, de 5 de janeiro de 1989, 
que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, e acrescenta parágrafo ao artigo 140 do 



 

 

38

 

seguido por outros governos, os quais criaram órgãos próprios para tratar da temática 

racial.  

Os sindicatos também passaram por mudanças em relação ao tema racial, fruto da 

crescente influência dos negros. A Central Única dos Trabalhadores (CUT), em seu V 

Congresso Nacional, reconheceu oficialmente que a temática racial era fundamental para a 

organização dos trabalhadores. A Central Geral dos Trabalhadores (CGT) organizou em 

1990, no Rio de Janeiro, o Seminário Nacional de Sindicalistas Anti-Racistas e criou a 

Comissão Nacional Contra a Discriminação Racial. A Força Sindical (FS) reestruturou a 

Secretaria Nacional de Desenvolvimento da Igualdade Racial, cumprindo decisão do seu 

congresso. Em 20 de novembro de 1995 realizou-se uma das mais importantes 

manifestações do movimento negro: a Marcha contra o Racismo, pela Igualdade e pela 

Vida, reunindo em Brasília milhares de militantes e sindicalistas de todo o país. Ainda 

nesse âmbito, deve-se registrar a formação do Instituto Sindical Interamericano Pela 

Igualdade Social (INSPIR). 

Durante a primeira gestão de Fernando Henrique Cardoso, a Universidade de 

Brasília tornou-se palco do primeiro ato que explicitava o reconhecimento público do 

governo, perante à sociedade brasileira, acerca das lacunas existentes nos âmbitos social, 

                                                                                                                                                    
Decreto Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940.  Leis Estaduais  5.466/86 Dispõe sobre o Conselho de 
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Lei  nº 5.680/87 institui o mês da consciência negra, 
a ser comemorado anualmente no mês de novembro.  Lei nº 6.107/88 institui comissão especial para as   
comemorações do centenário da Abolição da Escravatura. Lei nº  6.175/8 iInstitui a Semana de Planejamento 
dos Direitos dos Negros. Lei nº 7.576/91 cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. 
Lei nº   7.968/92 institui o Dia da Consciência Negra e dá outras providencias. Lei nº 9.156/95  oficializa o 
Hino à Negritude.  Lei nº 9.757/97 dispõe sobre a legitimação de posse de terras públicas estaduais dos 
remanescentes das comunidades de quilombos, em atendimento ao artigo 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. lei nº 10.237/99 institui política para a superação da discriminação racial no 
Estado e dá outras providências. Decretos: nº  34.117/91 dispõe sobre o Conselho de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra.  Lei nº 36.696/93 cria a Delegacia Especializada de Crimes Raciais 
e dá outras providências.  Lei nº 40.723/96 institui o grupo de trabalho para s fins que especifica e dá outras 
providencias.  N º41.774/97 dispõe sobre o programa de cooperação técnica e de ação conjunta a ser 
implementada entre a Procuradoria - Geral do Estado, a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, a 
Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Educação e a Secretaria do Governo e Gestão Estratégica, para 
identificação, discriminação e legitimação de terras devolutas do Estado de São Paulo e sua regularização 
fundiária ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos, implantando medidas 
socioeconômicas, ambientais e culturais. Lei nº 42.209/97 institui o Programa Estadual de Direitos Humanos, 
cria a Comissão Especial de Acompanhamento da execução desse programa . Institui, no âmbito da 
Administração Pública do Estado de São Paulo, a Política de Ações Afirmativas para Afrodescendentes. Lei º 
49.602/05 institui e disciplina o sistema de pontuação acrescida para Afrodescentes e egressos do ensino 
púbico (fundamental e médio), nos exames seletivos para ingresso nas Escolas Técnicas Estaduais  ETEs e 
nas Faculdades de Tecnologia - FATECs, pertencentes ao Centro Estadual de Educação Tecnológica  "Paula 
Souza" - CEETEPS    Resoluções :   SJDC-97/2002 cria a Comissão de Promoção de Acões Afirmativas, 
com nova redação (Resoluções SJDC - 122/2003 e SJDC - 124/2003).  
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político e econômico que demarcavam a distância visível entre a população branca e  

negra. O seminário internacional intitulado “Multiculturalismo e Racismo: o papel da ação 

afirmativa nos Estados democráticos contemporâneos” constituiu-se em um marco 

histórico.52   

O assunto das cotas para negros nas universidades ganhou importância no debate 

político no Brasil, notadamente em 2001, devido ao processo preparatório da III 

Conferência Mundial das Nações Unidas de Combate ao Racismo,  Discriminação Racial, 

Xenofobia e Intolerância Correlata, que aconteceu em  Durban, na África do Sul. Na 

Conferência de Durban a delegação oficial brasileira propôs ações afirmativas em favor da 

população afro-descendente. Dentre estas ações, que fosse reconhecida oficialmente a 

legitimidade de reparações para com a escravidão e cotas para negros nas universidades 

públicas. 53  

 

 

2.3 III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, 

Xenofobia e Intolerância Correlata  

 

 

A Declaração de Durban, como é mais conhecida a III Conferência Mundial de 

Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata , ocorrida 

em setembro de 2002, pelo fato de ter acontecido na cidade de Durban, na África do Sul, é 

um  instrumento internacional de orientação de políticas e ações de combate ao racismo e 

intolerância correlata. A importância do documento gerado pela conferência é muito 

expressiva, e torna-se mais decisiva porque em setembro de 2006 o evento completará 

cinco anos e as ações, 36454 ações de difusão, monitoramento e implementação das 

diretrizes norteadoras geradas neste encontro ainda não se efetivaram em sua plenitude. Os 
                                                 
52 Silva, Antonio Ozaí. Espaço Acadêmico. A representação do negro na política brasileira. Disponível em: 
<http://www.espacoacademico.com.br/040/40pol.htm.>. Acesso em: 19 jan.2006. 
53 Maggie, Yvonne e Fry, Peter.Estudos Avançados -  O Negro no Brasil – Temas em debate -  A reserva de 
vagas para negros nas universidades brasileiras.Volume18, número 50. São Paulo. Universidade de São 
Paulo.Janeiro/abril 2004.p. 67.  
54 Ministério da Cultura, Fundação Cultural Palmares, Cone e Prefeitura da Cidade de São Paulo, Secretaria 
de Participação e Parceria. Declaração de Durban e Plano de Ação. São Paulo. 2006.  
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governantes e a sociedade civil ainda têm muito a fazer para erradicar qualquer forma de 

racismo e intolerância correlata. 

Na declaração de Durban lê-se: 

 

Reafirmando que a diversidade cultural é um valioso elemento para o 

avanço e bem-estar da humanidade como um todo, e que deve ser 

valorizada, desfrutada, genuinamente aceita e adotada como característica 

permanente de enriquecimento de nossas sociedades, reconhecendo que a 

proibição de discriminação racial, do genocídio, do crime do apartheid e 

da escravidão, como está definida nas obrigações dos importantes 

instrumentos de direitos humanos, não admite exceção.55  

 

 

2.4 Pós-Durban 

 

 

O Alto Comissionado das Nações Unidas para os Direitos Humanos realizou em 

2002, na cidade do México, o Primeiro Seminário Regional de Especialistas para a 

América Latina e Caribe sobre o Cumprimento do Programa de Ação Adotado em Durban, 

resultante da III Conferência Mundial. O seminário se deteve no aprofundamento e 

formulação de recomendações aos Estados da região sobre oito temas para o cumprimento 

das disposições estipuladas por aquela conferência relativas aos grupos específicos de 

vítimas de racismo e discriminação. Os temas tratados foram: planos nacionais para 

combater o racismo; administração da justiça; capacitação e educação em direitos 

humanos; saúde e aids; emprego; políticas específicas para mulheres; grupos vulneráveis e 

o papel das instituições internacionais financeiras e de desenvolvimento no combate ao 

racismo e à discriminação. Foram definidas sete metas que tratam de diferentes aspectos 

inter-relacionados da pobreza no sentido dos objetivos a serem atingidos em 2015. São 

elas: redução de 50% da proporção de pessoas vivendo em extrema pobreza; educação 

primária universal; eliminação de disparidades de gênero na educação; redução de 75% da 

                                                 
55 Ibidem. p. 12. 
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mortalidade infantil e da mortalidade das crianças menores de cinco anos em 75%; redução 

da mortalidade materna; acesso universal a serviços de saúde reprodutiva; implementação 

de estratégias nacionais para o desenvolvimento sustentado até 2005, de forma a reverter as 

perdas de recursos ambientais até 2015. A Plataforma de Durban estabeleceu uma nova 

meta, a oitava, referente à redução ou eliminação das defasagens/gaps raciais e étnicos 

antes de 2015, articulando as sete metas anteriores em relação aos grupos discriminados. O 

seminário solicitou também ao Conselho Permanente da OEA56 a criação de uma 

Convenção Interamericana contra a Discriminação Racial e sugeriu que as agências das 

Nações Unidas e as organizações multilaterais de desenvolvimento devem incorporar em 

seus relatórios anuais os avanços realizados no alcance dos objetivos do milênio e de 

seguimento de Durban em relação aos grupos de metas. Este seminário foi uma espécie de 

convocação, chamando os Estados da região a impulsionarem decisivamente as medidas 

decorrentes da Plataforma de Durban. O cumprimento da Plataforma de Durban é um 

compromisso assumido pelo Estado brasileiro com a comunidade internacional e com a 

população afro-descendente do País. 

O debate político de Durban fez com que a delegação oficial brasileira se 

comprometesse com ações que trariam repercussão às diretrizes de políticas públicas 

educacionais do Brasil, que serão tema do próximo capítulo. Durban, além de mobilizar o 

movimento negro, inspirou o posicionamento público de representantes do governo, 

especialmente do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). O IPEA divulgou 

indicadores que revelaram a dimensão das desigualdades raciais no Brasil. Não se tratava 

mais de um pequeno grupo de ativistas denunciando a histórica desigualdade de 

                                                 
56 Portal do Itamaraty. Disponível em: 
<http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/port/relext/mre/orgreg/oea/>. Acesso em: 5out 2005. 
A OEA foi criada pela IX Conferência Internacional de Estados Americanos (Bogotá, maio de 1948), com 
base em mandato contido na resolução IX da Conferência Internacional Interamericana sobre os Problemas 
de Guerra e Paz (México, 1945). A referida resolução encomendava a reorganização, consolidação e 
fortalecimento do Sistema Interamericano. Da referida Conferência, emanaram importantes documentos do 
Sistema Interamericano, como a própria Carta da OEA, o Tratado Americano de Soluções Pacíficas, 
conhecido como Pacto de Bogotá, e a Declaração Interamericana de Direitos e Deveres do Homem, assinada 
sete meses antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como um dos mais antigos organismos 
regionais do mundo, a OEA atravessou um século em busca de soluções para os principais problemas do 
Continente, mostrando notável capacidade não só de adaptação à conjuntura histórica, mas até mesmo de 
inovação.  
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oportunidades entre brancos e negros: o Estado brasileiro adotou um discurso anti-racista, 

trazendo o tema para o centro da agenda política. 
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CAPÍTULO III – EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O teu problema é o mesmo que o de muita gente. Está relacionado com a 

doutrina socioeconômica conhecida como “neoliberalismo”. Trata-se de 

um problema metateórico. É o que te digo. Parte-se da premissa de que o 

“neoliberalismo” é uma doutrina. E tomando-te a ti como exemplo refiro-

me a todos aqueles que acreditam em esquemas tão rígidos e quadrados 

como as suas cabeças. Achas que o “neoliberalismo” é uma doutrina 

capitalista criada para enfrentar crises econômicas que o capitalismo 

atribui ao “populismo”. Bem, na verdade, o “neoclassicismo” não é uma 

teoria pra explicar ou enfrentar crises. Pelo contrário, é a própria crise, 

transformada em teoria e doutrina econômica! O que quer dizer que o 

“neoliberalismo” não tem a mínima coerência, muito menos planos ou 

perspectivas históricas. Por outras palavras, é puro desperdício teórico. 

Durito, em conversa com o subcomandante Marcos na Floresta de 

Lacandon, 1994.57 

  

Este capítulo trata da globalização e informacionalização, determinadas pelas redes 

de riqueza, tecnologia e poder, gerando desigualdade e exclusão social e como as políticas 

públicas, normalmente na área de educação, estão tratando o tema. 

A teoria econômica preocupou-se em estudar a relação entre o desenvolvimento 

econômico e o processo de geração do bem-estar social. Autores como Smith, Stuart Mill, 

Marshall, Hhayek, Keynes e ainda, por um viés crítico, Karl Max, entraram em consenso 

de que a geração do bem-estar social é mais difícil nas economias capitalistas.  

O grande teórico da desigualdade na modernidade capitalista, Marx, em seu 

discurso diz que a relação capital e trabalho é o princípio da integração social no 

capitalismo, que se fortalece na desigualdade entre o capital e o trabalho, baseada na 

exploração. Assim, em uma economia capitalista dificilmente haverá algum tipo de 

evolução positiva nos indicadores sociais, ou redução das desigualdades, sem que haja um 

                                                 
57 Castells, op. cit. Lisboa:  Fundação Calouste Gulbenkian.,2003 , p. 83. 
Durito é um personagem das histórias do subcomandante Marcos, o porta voz dos zapatistas. Ele é um grilo 
muito inteligente: na verdade, trata-se do conselheiro intelectual de Marcos. O problema é que ele tem 
sempre medo de ser esmagado pelas diversas guerrilhas ao seu redor, por isso pede a Marcos que mantenha o  
movimento sob controle. O texto foi extraído do Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional/ sub comandante 
Marcos.  
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esforço para o crescimento da economia e ampliação do grau de autonomia da sociedade 

em gerir suas estratégias de desenvolvimento. Os problemas da desigualdade social e da 

exclusão são empurrados para o mesmo “pacote” das técnicas de controle social, 

dissociando os problemas sociais do modelo de desenvolvimento vigente. 

Paixão explana: 

 

Na verdade, as interpretações que tentam dissociar as mazelas sociais do 

modelo de desenvolvimento adotado não são novidade no Brasil. Elas 

vêm, pelo menos, desde os anos 1970, quando do debate sobre o processo 

de aumento da concentração de renda no país após o primeiro qüinqüênio 

da ditadura militar. (...) Tal como nos dias atuais, a explicação – elegante 

e profunda – que era dada, vinculava-se à desigualdade dos anos de 

estudos dos trabalhadores. O que fazia, em um contexto de transição da 

estrutura econômica do país e de uma falta de braços mais escolarizados e 

qualificados, com que a renda se concentrasse nos escalões superiores da 

sociedade.  Alternativamente, os intelectuais ligados à oposição 

denunciavam que a concentração de renda estava sendo produzida pelas 

políticas governamentais do plano econômico, financeiro, trabalhista, 

salarial, social e fundiário.58 

 

Os discursos apontam que existe uma relação fraca entre crescimento econômico e 

redução da miséria. 

O autor resume: 

 

Um determinado modelo de desenvolvimento econômico gera 

necessariamente uma dinâmica ao processo de desenvolvimento das 

sociedades, mesmo que esta mesma dinâmica acabe ficando bastante 

distante daquilo que poderíamos considerar razoável ou justo (...). A 

questão das desigualdades sociais – que passa fundamentalmente pela 

eliminação das injustiças raciais - deve ser a prioridade nacional absoluta 

                                                 
58 Paixão, Marcelo J. P. Desenvolvimento humano e relações raciais. Rio de Janeiro: DP&A, 2003, p.101. 
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no Brasil. Contudo, é no mínimo razoável duvidar que tal processo possa 

se dar em um contexto de crescimento medíocre da economia.59 

 

O neoliberalismo aparece nesse cenário globalizado como paradigma da liberdade 

econômica, da eficiência e da qualidade. Esse conceito de globalização aplicado ao sistema 

educacional dá um panorama de como está a educação no Brasil, a que ou a quem ela se 

subordina, e quais os mecanismos encontradas nela  para se  tratar da inclusão social, já 

que os sistemas educacionais trabalham em prol dessa nova forma de pensar e agir 

mundial, formalizando uma nova divisão internacional do trabalho que se revela, ao 

mesmo tempo, um mecanismo de inclusão e de exclusão social.  

Essa tendência capitalista-liberal concorrêncial e elitista-conservadora, que imprime 

um projeto de modernização caracterizado na área da educação pela ênfase no ensino 

privado numa escola diferenciada, deve atender aos anseios das elites intelectuais e às 

demandas e exigências do mercado. No campo da economia, preza pelo mercado auto-

regulável, ou seja, a livre concorrência, por meio do fortalecimento da iniciativa privada, 

com ênfase na competitividade, na eficiência e na qualidade de serviços e produtos.  

Libâneo esclarece: 

  

O termo neoliberalismo surgiu nas décadas de 30-40, no contexto da 

recessão (iniciada com a queda da bolsa de Nova York, em 1929) e da 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Reapareceu como programa de 

governo em meados da década de 70, na Inglaterra (governo Thatcher), e 

no início da década de 80, nos Estados Unidos (governo Reagan). Seu 

ressurgimento deveu-se à crise do modelo econômico Keynesiano de 

Estado de bem-estar social ou Estado de serviços. Tal modelo tornara-se 

hegemônico a partir do término da Segunda Guerra Mundial, defendendo 

a intervenção do Estado na economia com a finalidade de gerar 

democracia, soberania, pleno emprego, justiça social, igualdade de 

oportunidades e a construção  de uma ética comunitária solidária. Desde o 

governo de Thatcher e Reagan, as idéias e propostas do neoliberalismo de 

mercado passaram a influenciar a política econômica mundial, em razão, 

                                                 
59 Idem, p. 102. 
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sobretudo, de sua adoção e imposição pelos organismos financeiros 

internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial 

ou Bird.60    

 

 

3.1 Globalização 

  

 

São dois conceitos distintos: o primeiro trata da globalização, da economia 

mundial, e o segundo, mais recente, defendido por autores como Manuel Castells, refere-se 

à economia global. A economia global é uma nova realidade histórica, diferentemente da 

economia mundial. 

Na economia mundial, o poder das sociedades neoliberais concentra-se nas forças 

do mercado, representadas pelos grandes grupos financeiros e industriais, que em acordo 

com o Estado tratam de definir as estratégias de desenvolvimento, incluindo as 

reestruturações econômicas e os ajustes políticos e financeiros. Essas transformações 

econômicas, políticas, sociais e culturais do mundo resultam dos avanços tecnológicos, da 

reestruturação dos sistemas de produção e desenvolvimento, da compreensão do papel do 

Estado, das modificações do governo e do sistema financeiro nos hábitos de consumo e na 

organização do trabalho. No conjunto, essas transformações estão sendo chamadas de 

globalização. 

Dolors corrobora: 

 

Globalização, portanto, designa uma gama de fatores econômicos, sociais 

e políticos e culturais que expressam o espírito da época e a etapa de 

desenvolvimento do capitalismo em que o mundo se encontra atualmente. 

Esse termo sugere a idéia de movimentação intensa, ou seja, de que as 

pessoas estão em meio a um acelerado processo de integração e de 

reestruturação capitalista. Exatamente por isso há quem diga que a 

globalização é um conceito ou uma construção ideológica. Segundo os 

estudiosos do assunto, nesse conceito esconde-se a ideologia neoliberal, 
                                                 
60 Libâneo,op. cit., p.98.   
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segundo a qual, para garantir seu desenvolvimento, a um país basta 

liberalizar a economia e suprimir formas superadas e degradadas de 

intervenção social, de modo que a economia por si mesma se defina e seja 

criado, assim, um sistema mundial auto-regulado.61  

  

O termo globalização dá a idéia de inclusão, de junção de pessoas, países, governos 

e culturas aos novos padrões de desenvolvimento capitalista, mas o que acontece neste 

processo, consoante muitos estudiosos no assunto, é a exclusão de pessoas e regiões, é uma 

etapa do capitalismo em que a ideologia do mercado livre é soberana.  

A globalização também é definida como a atual fase de expansão do mundo 

capitalista, aquecida pelo intenso fluxo de produtos, capitais, informações, etc. É a 

economia global, com capacidade de funcionar como uma unidade de tempo real, em 

escala planetária. Foi só no final do século XX que a economia mundial conseguiu 

transformar-se em global com base na nova estrutura, como decorrência das tecnologias da 

informação e comunicação.  

Castells admite: 

 

O capital é gerenciado vinte e quatro horas por dia em mercados 

financeiros globalmente integrados, funcionando em tempo real pela 

primeira vez na história: transações no valor de bilhões de dólares são 

feitas em questão de segundos, através de circuitos eletrônicos por todo o 

planeta. (...) As novas tecnologias permitem que o capital seja 

transportado de um lado para o outro entre economias em curtíssimo 

prazo, de forma que o capital e, portanto, poupança e investimentos, estão 

interconectados em todo o mundo, de bancos a fundos de pensão, bolsa de 

valores e câmbio. (...)  Os mercados de trabalho não são realmente 

globais, exceto por um pequeno, mas crescente segmento de profissionais 

especializados e cientistas, porém a mão-de-obra é um recurso global, 

pelo menos de três maneiras: as empresas podem escolher situar-se em 

diferentes lugares do mundo para encontrar a fonte de mão-de-obra de 

que necessitam, seja em termos de especialização, custos, ou controle 

                                                 
61 Delors, Jaques . A educação para o século XXI. Questões e perspectivas. Porto Alegre: Artmed, 2005, 
p.51. 
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social; as empresas em toda parte também podem solicitar mão de obra 

altamente especializada de qualquer lugar e a terão, contanto que 

ofereçam remuneração e condições de trabalho adequadas; e a mão-de-

obra entrará em qualquer mercado por iniciativa própria, oriunda de todas 

as partes, quando seres humanos são expulsos de suas casas pela pobreza 

e pela guerra ou impulsionados rumo a uma nova vida cheia de esperança 

para seus filhos.62 

 

O conceito de globalização vem sofrendo vários ataques, em especial de Stephen 

Cohen.63A crítica é que a economia internacional  ainda não é global. Os mercados estão 

longe de estar totalmente integrados; os fluxos de capitais são limitados pelos sistemas 

bancário e monetário; a mobilidade da mão-de-obra pelo controle da imigração e as 

empresas multinacionais ainda mantêm seus centros de comando em seus países de 

origem. Mas a concretização dessas tendências está seguindo uma seqüência lógica e 

desaguará na nova economia global. 

Contudo a tese da globalização ignora a persistência do Estado-Nação e o papel do 

governo na definição da nova estrutura e dinâmica da economia. O poder de decisão ocorre 

nas esferas mundiais de concentração dos poderes econômico, político e militar, como a 

Organização das Nações Unidas (ONU), o G-8 - que é o conjunto dos oito países mais 

ricos do mundo (Rússia, Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, Inglaterra, França e 

Itália), o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização do Tratado do Atlântico 

Norte (OTAN), o Banco Mundial (Bird), a Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (Gatt), entre outras. O poder 

mundial social-ideológico fica por conta da Organização da ONU para a Educação, 

Ciência e Cultura (Unesco), da Organização Mundial de Saúde (OMS), da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), e das inúmeras organizações não governamentais 

(ONGs) espalhadas pelo mundo. 

                                                 
62 Castells, op. cit., p.113. 
63 Cohen, Etephen. Cöporate nationality can matter a lot. Declarações para o Joint Economic Committee do 
Congresso norte-americano. 1990. Disponível em: < http://translate.google.com/translate?hl=pt-
BR&sl=en&u=http://repositories.cdlib.org/brie/BRIEWP44/&prev=/search%3Fq%3Dcorporate%2Bnationali
ty%2Bcan%2Bmatter%2Ba%2Blot%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D%26sa%3DG>. Acesso em 27 jan. 2006. 
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 Os países que fazem parte do G-8 constituem-se na nova potência mundial ou na 

nova ordem mundial. Cada país tem sua cota de poder dentro do Estado Global, e desta 

forma, juntos, têm conseguido os seguintes objetivos, dentre outros: prover os interesses do 

capital transnacional e controlar os riscos da sociedade mundial; implementar as políticas 

neoliberalistas nos países de Terceiro Mundo e impor uma hierarquia de poder 

transnacional. 

 Entretanto, não haverá um mercado internacional aberto integralmente enquanto 

existirem Estado-Nações, e enquanto houver governos interessados acima de tudo em 

promover os interesses do povo e das empresas nos territórios sob sua jurisdição. 

 O Estado, na lente do neoliberalismo, vem se soltando da obrigação da educação 

pública, e ao mesmo tempo, contraditoriamente, discute-se o problema da qualificação e 

requalificação dos trabalhadores contemporâneos em que a educação escolar básica seja 

única, geral e abrangente. O modelo de exploração do trabalho capitalista vem se alterando 

para se compor com a nova ordem mundial e econômica.   

 Libâneo acrescenta: 

 

O modelo de exploração anterior, que exigia um trabalhador fragmentado, 

rotativo para executar tarefas repetitivas e treinado rapidamente pela 

empresa, cede lugar a um modelo de exploração que requer um novo 

trabalhador, com habilidades de comunicação, de abstração, de visão de 

conjunto, de integração e de flexibilidade, para acompanhar o próprio 

avanço científico-tecnológico da empresa, o qual se dá por força dos 

padrões de competitividade seletivos exigidos no mercado global. 64 

  

A educação básica e superior, neste contexto, fica no centro das políticas 

educacionais, principalmente nos países subdesenvolvidos. As orientações do Banco 

Mundial refletem as tendências da nova ordem econômica do mundo, onde a tecnologia e a 

globalização exigem trabalhadores muito mais bem preparados, com habilidades 

intelectuais mais flexíveis e um nível de adaptação muito mais aguçado. Porém, o Banco 

Mundial também estimula a competitividade, a descentralização e a privatização do ensino, 

                                                 
64  Libâneo, op. cit., p. 102. 
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com destaque para o ensino superior, eliminando a gratuidade e abordando a seleção pelo 

angulo natural das capacidades individuais.  

O Banco Mundial exerce profunda influência na economia dos países, inclusive no 

financiamento e desenvolvimento da educação no Brasil. 

 

3.2 O Banco Mundial e o Brasil 

  

O Banco Mundial65 tem atuado no Brasil desde 1949, quando foi firmado o 

primeiro empréstimo do BIRD ao País (US$ 75 milhões para a área de energia e 

                                                 
65Grupo Banco Mundial. Disponível em: <http://www.obancomundial.org/index.php/ content/view_folder/ 
2436.html>.  Acesso em: 12 dez.2005. No Banco Mundial encontra-se um quadro de políticas de ajuste e 
estabilização das economias dos países. Segundo este órgão financeiro, o desenvolvimento econômico está 
atrelado ao desenvolvimento técnico-científico que garantem, juntos, o desenvolvimento social. Vale um 
detalhamento sobre a estrutura do Banco Mundial, que exerce profunda influência nos rumos do 
desenvolvimento mundial. Sua importância hoje deve-se não apenas ao volume de seus empréstimos e à 
abrangência de suas áreas de atuação, mas também ao caráter estratégico que vem desempenhando no 
processo de reestruturação neoliberal dos países em desenvolvimento, por meio de políticas de ajuste 
estrutural. Ao longo dos seus cinqüenta anos de atividade, o Banco Mundial passou por muitas 
transformações, seja em termo de ênfase de políticas, alocação setorial de recursos ou prioridades em termos 
de países e importância política. Transformou-se, ainda, em escala e número de países-membros. Hoje, conta 
com 176 países-membros, incluindo países do Leste Europeu e China, e seus empréstimos passaram de um 
patamar de 500 milhões de dólares (1947) para cerca de 24 bilhões (1993). Atualmente, é o maior captador 
mundial não-soberano de recursos financeiros, exercendo profunda influência no mercado internacional. É 
também o principal financiador de projetos de desenvolvimento no âmbito internacional, acumulando um 
total de 250 bilhões de dólares de empréstimos desde a sua fundação até o ano fiscal de 1994, envolvendo 
3.660 projetos. 
O Banco Mundial é composto atualmente por um conjunto de instituições lideradas pelo BIRD (Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento), que abrange quatro outras agências: A IDA      
 ( Associação Internacional de Desenvolvimento), a IFC (Corporação Financeira Internacional), o ICSID 
(Centro Internacional para Resolução de Disputas sobre Investimentos) e a MIGA( Agência de Garantia de 
Investimentos Multilaterais). Em 1992, o Banco Mundial assumiu  a administração do GEF ( Fundo Mundial 
para o Meio Ambiente), aprovado pela Eco 92 como principal fundo para gerenciamento do meio ambiente, 
tornando-se o principal gestor de recursos para o meio ambiente no âmbito global. Desde a sua criação, os 
Estados Unidos sempre tiveram enorme peso na gestão do Banco Mundial, que, por sua vez, vem 
desempenhando importante papel como instrumento  auxiliar do governo norte-americano na execução de 
sua política externa. Os estatutos do Banco Mundial estabelecem que a influência das decisões e votações é 
proporcional à participação no aporte de capital, o que tem assegurado aos EUA a presidência do banco 
desde a sua fundação, e hegemonia absoluta entre as cinco nações líderes na definição de suas políticas e 
prioridades.   O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) foi criado em 1945 e 
conta hoje com 180 países- membros. Juntamente com a Associação Internacional de Desenvolvimento 
(IDA), instituída em 1960 e destinada a prover assistência concessional aos países de menor desenvolvimento 
relativo, o BIRD constitui o Banco Mundial, organização que tem como principal objetivo a promoção do 
progresso econômico e social dos países- membros, mediante o financiamento de projetos com vistas à 
melhoria da produtividade e das condições de vida desses países. O BIRD utiliza recursos obtidos 
principalmente no mercado internacional de capitais, mas também possui recursos próprios. Somente aqueles 
países- membros do Fundo Monetário Internacional (FMI) podem fazer parte do BIRD. Em 1956, foi 
estabelecida a Corporação Financeira Internacional (IFC), cuja função básica é promover o desenvolvimento 
econômico dos países- membros através do crescimento e fortalecimento do setor privado. A IFC não aceita 
garantias governamentais para os projetos financiados e também atua mediante a compra de participações em 
investimentos privados. Em 1988 criou-se a Agência Multilateral de Garantias de Investimentos (MIGA), 
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telecomunicações). Desde então, o banco já apoiou o governo brasileiro em mais de 380 

operações de crédito, que somam mais de U$ 33 bilhões. 

De Tommasi & Haddad confirmam: 

  

Nos anos 80, com a emergência da crise de endividamento, o Banco 

Mundial e o FMI começaram a impor programas de estabilização e ajuste 

da economia brasileira. Não só passaram a intervir diretamente na 

formulação da política econômica interna, como a influenciar 

crescentemente a própria legislação brasileira. As políticas recessivas 

acordadas com o FMI e os programas de liberalização e 

desregulamentação da economia brasileira estimulados pelo Banco 

Mundial levaram o País a apresentar, no início dos anos 90, um quadro de 

agravamento da miséria e da exclusão social sem precedentes neste 

século, com cerca de 40% de sua população vivendo abaixo da linha da 

pobreza. 66 

 

Organismos financiadores dos países terceiro-mundistas, como o Banco Mundial, 

sugerem a garantia de educação básica mantida pelo Estado, o que não significa que ela 

seja dada para as escolas públicas. Os neoliberais apóiam a idéia de que o Estado dê aos 

pais o valor necessário para manter os filhos na escola, cabendo aos mercados que prestam 

serviços educacionais, tanto de escolas privadas quanto públicas, disputar esse valor. 

 

 

3.3 Ensino Superior e sua Importância nas Economias e Sociedades do Século XXI 

                                                                                                                                                    
que objetiva oferecer garantias contra riscos não-comerciais para investimentos estrangeiros nos países 
membros. O Banco Mundial, a IDA e a MIGA formam o Grupo Banco Mundial. Ainda que os quatro 
organismos sejam instituições legal e financeiramente separadas, compartilham serviços administrativos do 
BIRD e, no caso da IDA, também recursos de pessoal. O governador do Brasil no BIRD é o ministro da 
Fazenda,  e o País possui 1,67% do capital do banco. À diretoria executiva da constituency integrada pelo 
Brasil (juntamente com Colômbia, Equador, Filipinas, Haiti, República Dominicana, Suriname e Trinidad e 
Tobago) correspondem 3,17% dos votos do organismo. Concebido durante a Segunda Guerra Mundial, em 
Bretton Woods, Estado de Novo Hampshire (EUA), o Banco Mundial inicialmente ajudou a reconstruir a 
Europa após a guerra.  O trabalho de reconstrução permanece como um enfoque importante do Banco 
Mundial devido aos desastres naturais, emergências humanitárias e necessidades de reabilitação pós-
conflitos, mas atualmente a principal meta do trabalho do Banco Mundial é a redução da pobreza no mundo 
em desenvolvimento. 
66 De Tommasi, Lívia. Ward, Mirian Jorge & Haddad, Sérgio. O Banco Mundial e as políticas educacionais. 
São Paulo:Cortez, 2003. p. 17. 
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  A tendência mundial do nível superior de educação é de se tornar cada vez mais 

presente e imprescindível no desenvolvimento da economia e da sociedade deste século, 

pois  as universidades são locais ideais para a produção e disseminação de recursos 

cognitivos que se transformam em conhecimento científico e tecnológico, tão necessário à 

produção da ciência que alimenta  setores econômicos. A parceria entre universidade e 

indústria, neste caso, torna-se crucial para o desenvolvimento das sociedades.  

As economias impulsionadas pelos avanços tecnológicos têm necessidade cada vez 

maior de mão-de-obra especializada, e grau de aptidão intelectual mais elevado do 

trabalhador para que este possa controlar, executar e organizar as  tarefas demandadas 

pelas  novas máquinas e equipamentos dos setores industriais e comerciais. A função 

educadora, então, passa a ser essencial, e as universidades estão se articulando para 

assumir em definitivo o papel estratégico das sociedades. Em toda parte a escolaridade 

tende a prolongar-se e a educação contínua dos profissionais se tornará necessária para 

atender e alcançar as inovações e progressos tecnológicos.  

Delors pondera: 

 

É previsível, portanto, que haja uma forte pressão da demanda social em 

todo o mundo para desenvolver esse setor da educação, e que a tendência 

seja de um forte aumento do número de alunos do ensino superior em 

todos os países (em nível mundial, o número de alunos de ensino superior 

mais que dobrou em 20 anos, passando de 28 milhões em 1970 para mais 

de 60 milhões em 1998). Contudo os relatórios de todas as organizações 

internacionais denunciam a crise do ensino superior: crise de 

financiamento, mas também crise de sentido.67 

  

Ao ensino superior são atribuídas três vertentes: a pesquisa e cultura, formação de 

professores, e a responsabilidade de qualificar profissionais para os quadros científicos, 

tecnológicos e administrativos capazes de organizar e gerir sistemas cada vez mais 

complexos. Essas três missões do ensino superior estão mostrando, ao longo do tempo, 

                                                 
67 Delors, op. cip., p.188. 
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uma certa dificuldade em se conciliarem, tornando-se muitas vezes contraditórias. O que 

seria ideal, segundo alguns autores, é oferecer o percentual de  pesquisa e cultura e a 

formação de educadores e profissionais para o mercado em partes iguais. Mas a dinâmica 

das sociedades acena para  a necessidade de formação e qualificação profissional para 

serem usadas a curto prazo, num mercado promissor e de braços abertos.  

Delors questiona: 

 

Coloca-se então o problema de saber se os estabelecimentos devem 

perseguir vários objetivos ao mesmo tempo ou especializar-se. Mas o que 

seria de uma universidade que se consagrasse  unicamente à formação de 

professores ou à formação de profissionais, sem estrutura de pesquisa? O 

caso é bem conhecido em alguns países em desenvolvimento que criam 

universidades desse tipo. Será que podemos falar em universidade se 

levarmos em conta que a originalidade de uma tal estrutura é justamente a 

sinergia entre a pesquisa e o ensino? 68   

 

 

3.4 Modelos de Universidades no Mundo Contemporâneo 

 

  

O autor Sérgio E. M. Castanho, em livro publicado em 200069, tratou de localizar 

alguns modelos de universidades que denominou como clássicos modernos, tomando por 

base uma sistematização feita em 1966 por Jacques Dréze e Jean Delebbe, e 

posteriormente, em 1981, alterado por Henri Janne. Castanho refundiu em síntese pessoal 

quatro modelos: modelo imperial napoleônico; modelo idealista alemão; modelo elitista 

inglês e modelo utilitarista norte-americano. A seguir são apresentados dois modelos 

contemporâneos de universidade, postulados pelo autor: modelo democrático-nacional-

participativo e modelo neoliberal-globalista-plurimodal. 

 
                                                 
68 Idem, p.189. 
69 Castanho, Sérgio E. M. A universidade entre o sim, o não e o talvez. In: Veiga, Ilma Castro Alencastro & 
Castanho, Maria Eugênia L. M (orgs.). Pedagogia universitária: a aula em foco. Campinas, Sp: Papirus, 
2000. p. 118. 
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3.4.1 Modelo democrático-nacional-participativo 

  

 

Este modelo ficou conhecido nos Estados Unidos como estado do bem-estar social  

e surgiu depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Os Estados Unidos saíram de 

uma guerra em que tinham enfrentado o nazismo alemão e o fascismo italiano. Juntamente 

com seus aliados europeus ocidentais, passaram a divulgar o sistema de democracia e a 

cultura de participação. 

Castanho sintetiza: 

  

Foi nos limites desses marcos culturais que se forjou o modelo de 

universidade que estou denominando de democrático-nacional-

participativo. Democrático porque, á semelhança do que se passava no 

entorno político, a universidade deveria definir-se como um espaço da 

livre manifestação do espírito; nacional porque, da mesma maneira como 

o restante da sociedade se aglutinava em torno do Estado Nacional para a 

tarefa do desenvolvimento, assim também a universidade deveria ser um 

espaço para que a cultura nacional se manifestasse e se produzisse em 

nível superior; e participativo porque seria na própria prática da vida 

universitária que se formariam gerações capazes de compreender, assumir 

e empreender mudanças necessárias para o desenvolvimento. Em outras 

palavras, seria exercitando-se na prática da participação intra-universitária 

que se preparariam os quadros para levar à frente o desenvolvimento 

nacional. 70 

  

No Brasil, com a queda de Getúlio Vargas instalou-se um clima de relativa 

distensão política, o que propiciou a instauração desse modelo de universidade, mais pelo 

esforço dos estudantes, do que pelas próprias leis da educação nacional. Esse período,no 

Brasil, foi denominado de “a universidade crítica”.  

Nesses moldes, a universidade desse modelo democrático-nacional-participativo 

propunha a participação na vida pública sem se confundir com o poder público; pensar nas 
                                                 
70 Idem, p.33. 
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realidades econômica, social e política do País, e agir para a sua transformação sem 

confundi-las com um partido político; em suma, buscava o conhecimento multidisciplinar 

que não se voltasse só para o ensino, mas para  investigação e extensão. 

 

 

3.4.2 Modelo neoliberal-globalista-plurimodal 

 

 

Esse modelo está de acordo com a ideologia do neoliberalismo que sustenta a nova 

forma de produção do capitalismo do século XXI, portanto é neoliberal e globalista porque 

vê na educação um empreendimento comercial, de preferência de iniciativa privada, que 

não serve mais para as necessidades da nação e sim  para as necessidades do mercado 

global. É plurimodal, pois assume as necessidades do mercado e da integração que os 

mercados exigem. 

Veiga traduz: “O momento em que a emergência do modelo neoliberal-globalista-

plurimodal de universidade se caracterizou no Brasil foi o da aprovação da nova LDB, a 

Lei 9.394, de dezembro de 1996, e da copiosa legislação complementar, quer sob a forma 

de leis propriamente ditas, quer sob a forma de decretos, resoluções e portarias.71  

A universidade está presente e inserida no contexto geral da história e suas 

respostas dependem muito de cada circunstância histórica. A “Declaração mundial sobre a 

educação superior no século XXI: visão e ação” 72 é um documento que, do ponto de vista 

                                                 
71 Veiga & Castanho, op. cit., p. 37. 
72 UNESCO. Declaración mundial sobre la educación superior em el siglo XXI: vision y accion. 
Paris:UNESCO, 1998. Disponível em: 
<http://www.unesco.org.br/noticias/opiniao/artigow/2002/artigo_educ_sup/mostra_documento>. Acesso em: 
12 set.2005. 
 Com a intensificação do processo de globalização e mundialização das atividades humanas a partir dos anos 
noventa, a UNESCO, percebendo o impacto que poderia dele advir sobre as universidades e a educação 
superior em geral, deflagrou uma discussão mundial sobre o papel das universidades e da educação superior 
no século XXI. Foram realizados inúmeros estudos, conferências regionais preparatórias e diversos outros 
tipos de eventos, cujas recomendações convergiram para a grande Conferência Mundial sobre o Ensino 
Superior, realizada em Paris em outubro de 1998, que contou com a expressiva participação de mais de 
quatro mil pessoas, 180 países, 120 Ministros de Estado, além de reitores, pesquisadores e representantes do 
setor privado e de organizações não-governamentais.  
O resultado final da Conferência de Paris foi a Declaração Mundial sobre a Educação Superior no Século 
XXI, que constitui na atualidade uma das referências mais importantes para as mudanças pensadas e tornadas 
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dos modelos de universidades, tem muito dos modelos contemporâneos e pode até ser 

consagrada como o marco da criação da universidade do século XXI. O documento, em 

linhas gerais, entende por educação superior todos os tipos de estudo, formação ou  

preparação para a pesquisa. As missões básicas da universidade são de educar, formar e 

realizar pesquisa. Educar envolvendo conhecimentos teóricos e práticos; formar 

envolvendo a participação ativa da sociedade; pesquisar envolvendo a promoção, geração e 

a difusão de conhecimentos nas áreas das ciências naturais e tecnológicas e no campo das 

ciências sociais, humanas e artes criativas, entendendo neste conceito tanto a educação 

profissional como  a preparação para a cidadania. As funções da educação são: autonomia, 

ética, responsabilidade e prospectiva. Na terceira parte do documento são citadas a visão 

da educação superior e a igualdade de acesso, dentre os conceitos abordados.  

O documento pede a reserva de vagas nas universidades para as minorias culturais e 

lingüísticas e também para grupos desfavorecidos. Um artigo é dedicado à pesquisa, 

considerada como função essencial de todos os sistemas de educação superior que têm a 

obrigação de promover estudos de pós-graduação, focando a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade.  

Outro ponto apreciado diz respeito à adequação entre as instituições educacionais, 

mais precisamente as instituições de nível superior, e a sociedade. Neste sentido, a 

pesquisa universitária deve orientar-se para as necessidades da sociedade, o respeito às 

culturas e à proteção do meio ambiente. O artigo 7º da declaração pede reflexões sobre o 

ambiente acadêmico brasileiro, com a cooperação do mundo do trabalho e da sociedade, a 

fim de que a educação possa ser fonte ininterrupta de aperfeiçoamento, reciclagem e 

formação profissional.  

Analisando o artigo 8º já se observa uma contradição na declaração, pois este artigo 

abandona a linha progressista do artigo anterior, e o discurso parte para a diversificação 

                                                                                                                                                    
e que são necessárias para fazer da universidade uma instituição-guia para a construção de cenários sociais 
mais justos e eqüitativos.  
A Declaração de Paris destaca, entre outras recomendações, a necessidade de fomentar a cooperação Norte-
Sul com vistas à criação de melhores condições para o desenvolvimento das universidades dos países em 
desenvolvimento; enfatiza o compartilhamento de conhecimentos teóricos e práticos entre os países e 
continentes; recomenda o aproveitamento do potencial das novas tecnologias de informação e comunicação e 
da formação de redes que possam favorecer a transferência de conhecimentos.  
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como um meio de reforçar a igualdade de oportunidades. As modalidades incluem títulos 

tradicionais, cursos rápidos, estudo em tempo parcial, horários flexíveis, cursos em 

módulos, ensino a distância, etc. Partem para o modelo do plurimodalismo do modelo 

neoliberal.  

O artigo 9º é semelhante ao movimento da Escola Nova73. A renovação didático-

pedagógica neste artigo tem traços interessantes como: desenvolvimento da reflexão 

independente, trabalho em equipe em contextos multiculturais, combinação entre os 

saberes teórico e prático tradicionais com a ciência e a tecnologia de vanguarda. A quarta e 

última parte da declaração, chamada “Da visão à ação”, diz respeito à avaliação da 

qualidade universitária que se equipara ao discurso empresarial de qualidade total, em que 

estão sendo avaliadas todas as suas funções e atividades (programas, pesquisa, bolsas, 

pessoal, edifícios, equipamentos). Um dos pontos  desta parte da declaração pede o reforço 

da gestão do financiamento da educação superior e enfatiza o caráter de serviço público 

desse financiamento. 

A declaração é um documento que tem muito dos modelos contemporâneos de 

universidade. 

 

 

3.5 Ensino Básico e a Demanda pelo Acesso ao Ensino Superior 

 

  

 As estatísticas encontradas procuram mostrar alguns aspectos da seleção para 

ingresso ao ensino superior. O ensino médio participa deste processo fazendo uma seleção, 

nos moldes gerais da discriminação sociorracial que acontece no País e que, em proporções 

diferenciadas, os estudantes conseguem finalizar, ou não, os estudos. Em seguida, o 

volume total dos que completam o ensino médio se constitui em dois tipos de demanda 

para o acesso à universidade: uma primeira demanda potencial, que pode ser estimada a 

                                                 
73 Escola Nova é um dos nomes dados a um movimento de renovação do ensino que foi especialmente forte 
na Europa, na América e no Brasil, na primeira metade do século XX . "Escola Ativa" ou "Escola 
Progressiva" são termos mais apropriados para descrever este movimento. 
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partir do volume global dos estudantes que conseguem completar este nível de estudos, e 

uma demanda efetiva, composta  por aqueles que estão em condições mais apropriadas 

para continuar avançando nos seus estudos. Serão utilizados indicadores aproximados 

destas demandas na tentativa de dimensionar seu peso no sistema educacional brasileiro.  

O Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.127/2001), instrumento aprovado pelo 

Congresso Nacional com diretrizes e metas para dez anos, estabeleceu suas metas para o 

ensino médio com base em um diagnóstico de 1997 que, atualizados em relação a 2001, 

mantém um cenário preocupante em termos da consecução do que preceitua a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/97), quanto ao dever do Estado de 

promover a progressiva extensão da obrigatoriedade do ensino médio. 

O censo escolar de 2000 demonstra um total de freqüência a creches ou escolas em 

53.406.320. Desses indivíduos, 8.335.926 encontram-se na faixa etária de 15 a 17 anos, 

considerada legalmente regular para se cursar o ensino médio. Somente 45% (3.708.748) 

estavam matriculados no ensino médio. Os pretos correspondem a 137.077 dessa  

população entre 15 e 17 anos que freqüenta o ensino médio,  os pardos são 1.065.486 e os 

brancos são 2.453.390.  

O total de pretos freqüentadores de creches ou escolas é de 2.941.005. Desses, 

485.048 são jovens entre 15 e 17 anos, e apenas 137.077 estavam matriculados no ensino 

médio, ou seja, só 28% de pretos em idade regular para freqüentar o ensino médio estavam 

inseridos adequadamente no sistema formal educacional. No que diz respeito aos pardos 

esse percentual atinge 31% e quanto aos brancos, 57% Verifica-se que esses jovens estão 

fora de sua faixa etária e fora da escola, muitas vezes cursando o ensino médio com 18 

anos ou mais. 
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A demanda crescente pelo ensino médio, advém tanto dos concluintes do ensino 

fundamental em idade regular, quanto daqueles que o concluem por outros meios, como as 

séries de aceleração, cursos para jovens e adultos e exames supletivos. Analisando os 

dados do censo de 2001, os concluintes do ensino fundamental pela escola pública em 

idade regular foi da ordem de 1.500.000, e outros 900 mil, mesmo com idade superior a 17 

anos, concluiriam regularmente, naquele ano, o ensino fundamental. 

O MEC assim se pronunciou a esse respeito: 

 

Ora, se identificamos que uma das razões que provocam a distorção 

idade/série e a elevada exclusão dos jovens do ensino médio é o não- 

ingresso nesta etapa de ensino imediatamente após a conclusão do ensino 

fundamental, é preciso agir sobre sua origem, estendendo a 

obrigatoriedade do ensino médio a todos que o concluírem em idade 

escolar regular. Constatado um nível de conclusão no ensino fundamental 

em idade regular na ordem de 1.500.000 alunos, possíveis de serem 

absorvidos pelos sistemas públicos de ensino na 1a. série do ensino 

médio, é imperioso realizar o objetivo já a partir de 2004, para todos os 

que concluírem o ensino fundamental nessas condições a partir de 2003. 

Não somente pelo que diz a legislação educacional brasileira, síntese de 

uma construção social em que se disputaram conceitos e princípios, mas 

principalmente por compromisso com a sociedade em garantir direitos 

sociais, dentre os quais à educação, entendemos ser necessário consolidar 

o ensino médio como etapa da educação básica. É imperioso, portanto, 

construirmos condições para que sejam cumpridas as metas do Plano 

Nacional de Educação, segundo o qual, no período de 3 anos a contar da 

data de sua aprovação, deveria ser garantido o acesso ao ensino médio a 

todos aqueles que concluírem o ensino fundamental em idade regular. 

Condições devem ser criadas, também para o oferecimento de vagas que, 

no prazo de cinco anos, correspondam a 50% e, em dez anos, a 100% da 

demanda de ensino médio, em decorrência da universalização e 

regularização do fluxo de alunos no ensino fundamental.74 

 

                                                 
74 MEC. Disponível em: < http://www.mec.gov.br/seb/ensmed/politicas.shtm>. Acesso em: 10 fev. 
2006. 
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      O governo federal desqualificou o projeto para o ensino superior contido na LDB 

da Câmara Federal, no seu projeto original, que foi barrado em nome de uma proposta 

mais flexível, seguindo à risca as diretrizes neoliberais do Banco Mundial. O contexto 

social, econômico e político mais amplo em que se deu o processo de elaboração da LDB 

foi o do neoliberalismo, cujo braço operacional se consubstancia na globalização, 

pretensamente tida como o único caminho viável para a modernização da sociedade. 

Analisando a LDB e os documentos examinados no Plano Nacional de Educação (1997), 

revelam-se duas dimensões principais: a privatização desse nível de educação e a negação 

do modelo de universidade pautado no ensino-pesquisa e extensão. As universidades 

passam por um período de transformação: privatização, desregulação do mercado 

educacional, controle de qualidade e eficiência das organizações. Enfim, reduz-se a gestão 

do ensino superior a parâmetros de eficiência empresarial, em que o gestor educacional 

racionaliza o processo administrativo por um equilíbrio rígido dos custos. As universidades 

assumem um modelo de organização e gestão de molde privado.  

     O contexto maior pelo qual passa toda organização produtiva no País engloba a 

modernização capitalista e a privatização. A universidade tem um papel fundamental nesse 

contexto maior. É a principal esfera de formação de mão-de-obra especializada no Brasil, 

necessária à adaptação aos novos contextos formadores de mão-de-obra. Discute-se a 

reestruturação das funções do ensino superior, num contexto onde transformam a educação 

em mais uma mercadoria. Há uma crise na gestão do ensino superior. Sinais dessa crise 

indicam que a universidade ainda não forma plenamente profissionais adaptados aos novos 

modelos empresariais, nem investe efetivamente em capacitação de professores e na 

criação de um ambiente de pesquisa eficiente, com financiamento público. Os mecanismos 

de poder desta nova estrutura capitalista têm uma aparência de democracia participativa, só 

que o controle social agora se dá dentro do ambiente de trabalho, sem se constituir 

verdadeiramente numa democracia direta. Agora é o setor privado que vai complementar a 

deficiência do setor público no ensino superior; o número de matrículas nas universidades 

privadas há muito já supera o de matrículas das instituições públicas.   
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3.6 A Questão das Cotas e a Inclusão no Ensino Superior Brasileiro 

 

Nas palavras de Helio Santos: 

 

No Brasil, a administração federal destina a maior parcela da verba da 

educação para as universidades onde estudam os mais ricos, os ricos e a 

alta classe média. Quase todos os universitários desses três segmentos 

estudam aí. Isto é em termos relativos, constituem juntos a maior 

presença. A classe média também estuda na universidade pública e é parte 

significativa de seu alunado. Alguns poucos pobres têm conseguido furar 

o bloqueio de ingresso a essa universidade. Quanto aos negro-

descendentes, com formação deficitária em sua maioria, são como um 

tipo de espermatozóide. São raros, em uma população imensa, a 

“fecundar” (ingressar) e cumprir a trajetória escolar, concluindo a 

universidade. 75 

 

A discussão sobre democratização de acesso às universidades públicas brasileiras 

não é nova, porém tem se tornado central a partir dos últimos anos, não só em razão de 

movimentos mundiais de lutas de grupos, por intermédio de ONGs e movimentos sociais, 

por afirmação e representação em espaços educacionais, como também pela constatação da 

pouca representatividade de grupos raciais, étnicos, culturais e sociais plurais dentro do 

espaço universitário brasileiro.  

As ações governamentais atuais, nessa perspectiva, têm apontado para projetos de 

lei no quadro de uma pretensa reforma universitária, que focalizam basicamente uma parte 

da questão: a garantia de representatividade, entre os ingressantes em cursos universitários, 

de grupos sociais, culturais e raciais que se encontram marginalizados do sistema de ensino 

brasileiro. Defendem que, para que isso ocorra, políticas específicas, dentro de um quadro 

de políticas de ações afirmativas são necessárias, concentrando-se, no entanto, em uma 

delas: a de cotas de ingresso para o ensino superior. Discutem-se o percentual das cotas e 

os critérios de favorecimento. O mais recente projeto do governo fala em 50% para escolas 

                                                 
75 Santos,op. cit., p.323. 
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públicas, incluindo critérios econômicos, étnicos e raciais, conforme o Projeto de Lei nº 

3.627/2004.   

A atual situação de distribuição de vagas nas universidades públicas brasileiras 

aponta o caminho para a questão das cotas, e de como as instituições superiores de ensino 

têm-se antecipado aos poderes públicos quanto à competência para legislar sobre esse 

assunto. 

Raquel Lenz César constata: 

 

Enquanto o Executivo Federal ainda discute com o parlamento proposta 

de que as instituições públicas de ensino superior federais reservem 50% 

de suas vagas para estudantes oriundos de escolas públicas, de modo que 

incluam nesse percentual uma composição de minorias étnico-raciais 

representativas dentro de cada unidade da Federação, acompanhado pelo 

projeto de Reforma Universitária do País, que prevê sobre a adoção de 

programas de ação afirmativa, muitas universidades reafirmam a sua 

autonomia universitária votando em seus Conselhos Universitários seus 

próprios programas de inclusão. Com isso, as universidades garantem um 

empenho qualitativo através de uma política educacional mais legítima do 

sistema de reserva de vagas por voltar-se às necessidades locais e 

regionais, que muito positivamente podem repercutir na sociedade e 

dentro da própria universidade.76   

 

A Uerj – Universidade Estadual do Rio de Janeiro foi a primeira instituição de 

ensino superior brasileira a reservar vagas para cotistas em seu vestibular. A iniciativa  da 

implementação do sistema de reserva de vagas partiu do então governador do Estado, 

Anthony Garotinho, que em 2000 estabeleceu reserva de 50% das vagas nos vestibulares 

das  duas universidades estaduais — UerjJ e Universidade Estadual do Norte Fluminense 

(Uenf), em Campos — para alunos egressos de escolas públicas do Estado, com a 

legitimidade do Conselho Universitário dessas instituições. 

 Outras universidades que implementaram as reservas de vagas, mas cuja iniciativa 

partiu também do chefe do Poder Executivo de cada uma dessas unidades federativas, e  
                                                 
76César, Raquel Coelho Lenz. política de inclusão no ensino superior brasileiro: um acerto de contas e de 
legitimidade. Revista Advir, Rio de Janeiro, n.10, pp.62-63, 2005. 
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também com a anuência do Conselho Universitário das instituições foram:  Universidade 

do Estado do Mato Grosso do Sul (Uems), Universidade do Estado do Amazonas (Uea), 

Universidade do Estado de Minas Gerais ( Uemg) e Universidade Estadual de Montes 

Claros (Unimontes).  

As outras universidades que adotaram o sistema de cotas por iniciativa própria 

foram: Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Universidade de Brasília ( Unb), 

Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Universidade Federal do Paraná (Ufpr), 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Universidade Estadual de Londrina (Uel), 

Universidade Fedeal da Bahia (Ufba), Universidade de Campinas (Unicamp), 

Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), Universidade Estadual de Juiz de Fora 

(Ufjf) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Ufrn).77 

 

 

3.7 Uerj e as Cotas  

 

 

 Será focalizada com mais aprofundamento conceitual a Uerj, por ter sido a 

primeira universidade pública brasileira a adotar o sistema de cotas. As ações da Pró-

Reitoria de Graduação da Uerj têm trazido para o debate sobre experiências do sistema e 

suas realidades, atores envolvidos na questão, como frei David da Educafro78, e 

representantes do Movimento Negro, professores, reitores e vice-reitores da Uerj e de 

várias universidades federais e estaduais. Este trabalho analisará a experiência da Uerj, 

primeira universidade pública a adotar tal política afirmativa.  

                                                 
77 Idem, p. 62. 
78 Sampacentro. Disponível em:  <http://sampacentro.terra.com.br/textos.asp?id=488&ph=>. Acesso em: 19 
mar., 2006. EDUCAFRO – Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes – coordenado pelos 
missionários franciscanos no Largo São Francisco. O objetivo é preparar jovens e adultos de comunidades 
carentes para exames vestibulares e oferecer apoio durante a vida universitária. O projeto visa em especial 
aos afrodescendentes, já que fazem parte da maioria de excluídos desta etapa da formação educacional. 
Segundo pesquisa realizada pelo Datafolha em 1995, a população de negros no Brasil era de 59%, sendo 
apenas 5% desse percentual alunos de universidades. Os núcleos de estudo do EDUCAFRO são auto-
sustentáveis. Cada aluno contribui mensalmente com cerca de R$ 20 para ter aulas durante os sábados e, em 
alguns casos, durante a semana no período noturno. O espaço físico é cedido pela entidade que acolhe o 
núcleo e os professores são voluntários. 
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Na ocasião, o vestibular 2003 já estava em curso e teve que acontecer dividido em 

dois: Sistema de Acompanhamento de Desempenho dos Estudantes do Ensino Médio 

(SADE) para a reserva de vagas, e o chamado vestibular estadual, sem cotas. Foram dois 

vestibulares distintos, com grau de dificuldade similar. 

No mesmo ano, a Assembléia Legislativa (Alerj) aprovou uma lei estabelecendo 

40% das vagas das universidades estaduais para negros, com o critério da autodeclaração. 

Tal percentual era aplicado primeiro sobre a cota de 50% para escolas públicas (SADE) e 

em seguida sobre as vagas não reservadas do vestibular estadual. 

No ano seguinte, a Uerj propôs sugestões ao projeto, como a unificação das duas 

modalidades de cotas. O vestibular 2004 então reservou 20% das vagas para alunos de 

escolas públicas, 20% para negros e 5% para deficientes físicos e minorias étnicas. Os 

candidatos às cotas só concorriam por uma das modalidades e tinham que comprovar 

carência financeira: renda máxima de R$ 300,00 líquidos por pessoa da família. 

Em 2004 a universidade manteve os mesmos percentuais para o vestibular 2005 

mas reformulou o critério da carência financeira, que passou para R$ 520,00 brutos por 

pessoa da família.  

Em 2005, as alterações votadas pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da Uerj para o vestibular 2006 foram: estabelecimento de nota mínima de 20 

pontos em 100 pontos, e na segunda fase, supressão de uma das três provas discursivas 

sobre matérias específicas para cada carreira, sendo Língua Portuguesa matéria obrigatória 

para todas as áreas. Tais modificações são válidas para todos os candidatos do vestibular, 

cotistas e não cotistas. 

Ao longo do ano, estes alunos foram avaliados para se comparar o desenvolvimento 

de um cotista e de um não-cotista. Observou-se que o coeficiente de rendimento dos alunos 

era quase idêntico. Contudo, o número de cotistas reprovados por média foi maior, 

enquanto o número de não-cotistas reprovados por freqüência era maior. Isso se explica 

pela falta de recursos financeiros dos cotistas que não tinham condições de adquirir o 

material didático e os bens culturais em geral. No entanto, estes alunos dedicavam-se mais 

à faculdade, e devido a este grande esforço foram menos reprovados por falta.  
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O universo de estudantes cotistas de 2004 traz na carência a condição para que 

tivessem as vagas. Do total de 2.358 vagas oferecidas, há vagas que migraram para não 

cotistas, por falta de candidato cotista para preenchê-las; vagas remanejadas para o 

segundo semestre, por falta de tempo para convocação dos candidatos, uma vez que as 

reclassificações só podem acontecer até o limite de 25% do período letivo, e vagas ociosas, 

por falta até mesmo de estudantes não-cotistas para ocupá-las. 

Dados estatísticos levantados pela própria universidade demonstram, de acordo 

com a renda familiar, que em 2003 a universidade recebeu pouco mais de mil estudantes 

com renda até R$300,00. Em 2004 chegou-se a mais do dobro do ano anterior, e a renda 

per capita dos mil estudantes mais carentes não atingiu R$180,00.79 

O Brasil possui segundo estimativas da PNAD de 2003, quase 174 milhões de 

habitantes, exatamente 173.966.052. Cerca de 47.3% desta população compõe-se de pretos 

e pardos, ou seja, em 2003 o total de pretos e pardos no Brasil era de aproximadamente 

82.295.000. Na Região Sudeste concentravam-se mais 28 milhões de pretos e pardos, a 

saber, aproximadamente 35% dessa população.  Ver tabela a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www2.uerj.br/~comuns/imprensa.htm>. 
Acesso em: 12 set. 2005. 
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Conforme estimativas do IBGE e ainda segundo o PNAD, o rendimento mensal de 

pessoas de dez anos ou mais de idade, por grandes regiões, segundo o sexo e as classes de 

rendimento mensal, só reforça a constatação da Uerj - através da vice-reitora Raquel 

Villardi - de que mais de 32.929.168 mil pessoas vivem com renda de até um salário 

mínimo e 10.286.696 pessoas vivem com renda de até um salário mínimo só na Região 

Sudeste do País.  

Os dados estatísticos levantados pela Uerj no vestibular de 2005 apontam que 1.756 

dos classificados, num total de 6.338, reconhecem sua raça ou cor como pretos ou pardos, 

vale dizer, quase 28%. A renda familiar mensal per capita de 208 classificados é de até um 

salário mínimo, perfazendo um total de 3,3%. Freqüentaram o ensino médio em escola 

particular 3.940 alunos, ou seja, 62,2% contra 1.887, 29,8% que o  freqüentaram em escola 

pública. 46,2% dos classificados, isto é, 2.927, esperam que a formação oferecida pela 

universidade seja voltada ao mercado de trabalho. 
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O novo perfil de uma considerável parte dos alunos indica algumas ações conjuntas 

entre a universidade e o Estado para viabilizar a permanência desses alunos: oferta de 

material didático, livros, acesso à Internet, vale-transporte e restaurante universitário, 

alojamento estudantil, além de bolsas.  

 Essas políticas de ação afirmativa precisam ser praticadas a partir de um tripé: 

políticas de investimento efetivo na qualidade da educação básica, políticas de acesso e 

políticas de permanência. 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE DAS NOTÍCIAS SOBRE POLÍTICAS DE AÇÃO 

AFIRMATIVA NA MÍDIA IMPRESSA E ELETRÔNICA 

 

É importante compreender que os meios de comunicação social (rádios, 

revistas, jornais, propaganda, cinema, teatro, música popular, literatura e, 

sobretudo, TV) têm a visão da sociedade dominante e está a seu serviço. 

Os veículos de comunicação e a sociedade funcionam como um par 

perfeito: são imagem e respectiva sombra. Tão afinados estão no Brasil 

que, muitas vezes, não se sabe quem é a sombra e imagem, pois se 

confundem e se referendam. 

 Helio Santos80 

 

Os argumentos favoráveis e contrários à implantação de políticas afirmativas no 

Brasil parecem ser um processo de alteração conceitual dessas ações afirmativas, que 

passaram a ser associadas à idéia, mais ousada, de realização da igualdade de 

oportunidades através da imposição de cotas rígidas de acesso de representantes de 

minorias a determinados setores do mercado de trabalho e a instituições educacionais. E é 

em volta desta questão, a questão das cotas, que os argumentos se polarizam. Na grande 

parte desses argumentos, as políticas de ação afirmativa aparecem reduzidas à política de 

cotas numéricas inflexíveis. Isto se deve à falta de debate público entre os representantes 

dos eleitores antes dos decretos e da promulgação da lei de cotas no Rio de Janeiro, que 

impediu verificar se houve ou não mudança radical no Brasil como um todo.  

Mesmo assim, as reações que aparecem na imprensa desenvolvem, em sua maioria, 

argumentos contra as medidas, sugerindo que os princípios a-racistas ainda vigoram no 

Brasil. As discussões sobre a necessidade e validade ou não da aplicação das políticas 

afirmativas são esporádicas. O que na realidade se debate é a questão das cotas raciais 

numéricas, em que as diversidades étnica, racial e cultural são ignoradas dando ênfase a 

uma pretensa homogeneidade populacional. As reações contra ou a favor, à medida que 

apareceram na imprensa, incluindo editoriais e artigos de intelectuais que escreveram nos 

jornais Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo, o Globo e o Dia entre os anos de 2001 a 

                                                 
80 Santos, op. cit., p. 116. 
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2006 serão neste capítulo discutidas. Entretanto, a imparcialidade dos editoriais desses 

jornais é questionável, podendo-se perceber uma tendência a irem contra o movimento das 

cotas.  

O projeto de cotas, ou seja, o projeto de lei que reserva 50% das vagas das 

universidades federais para alunos que cursaram o ensino médio em escolas públicas (parte 

desses 50% será reservada a estudantes de escolas públicas afro-descendentes ou 

indígenas), será votado no Senado. Enquanto isso não acontece, várias e polêmicas são as 

discussões. Em notícia do O Estado de S. Paulo81, discute-se se a proposta de cotas é 

constitucional. Opiniões de dois juristas: 

 

O advogado José Roberto Covac, especialista em Educação, afirma que o 

projeto vai contra o artigo 208 da Constituição, que diz que é dever do 

Estado garantir “acesso aos níveis mais elevados do ensino” de acordo 

com a “capacidade de cada um”. “O que o Estado tem de fazer é 

capacitar o aluno para que ele tenha condições de disputar a vaga da 

universidade. O critério tem que ser o mérito.” Segundo ele, ao aceitar 

um projeto assim, o governo admite a falência das escolas públicas. “Se o 

ensino público básico tivesse qualidade, não haveria necessidade desse 

tipo de benefício. 

 

O professor Fábio Konder Comparato, da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo (USP), diz que o projeto de lei não é 

inconstitucional. “Seria inconstitucional se os alunos de escolas públicas 

fossem admitidos nas universidades sem passar pelo vestibular. Não é o 

caso. Eles serão selecionados.” “Ao contrário”, ele continua, “o governo 

cumpre a Constituição” – o “objetivo fundamental” de “erradicar a 

pobreza e a marginalização”. “Isso é importante porque há muito tempo o 

governo não tem dado um atendimento sério às necessidades 

fundamentais do povo brasileiro. 

 

                                                 
81 Westin, Ricardo & Paraguassu, Lisandra. PSDB e PFL querem que o projeto de cotas seja votado pelo 
plenário. Jornal O Estado de S. Paulo. São Paulo, 10 fev. 2006, p. A18. 
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A questão da constitucionalidade das cotas é um assunto regularmente levantado 

por uma gama de intelectuais, políticos, ativistas negros e pela sociedade como um todo. 

Analisando as notícias da grande mídia impressa, começa-se mostrando uma reportagem 

da Folha de S. Paulo82  que aborda o Exame Nacional de Cursos, o Provão. A matéria traz 

o perfil dos 197 mil formandos submetidos ao teste. A análise foi feita pela estratificação 

da cor e da raça. A reportagem será transcrita quase na sua integra, por tratar-se de uma 

expressiva fonte sobre a educação brasileira e a desigualdade racial que a cerca: 

 É do topo da pirâmide do sistema educacional brasileiro que se percebe com 

clareza a dimensão da desigualdade racial no país. Os negros, apesar de representarem 

5,7% da população, são apenas 2,2% dos formandos de 18 cursos superiores avaliados pelo 

MEC no provão de 2000. 

Se a proporção de negros na população e na universidade fosse a mesma, o número 

de formandos nas universidades desse grupo étnico seria 160% maior. 

Em alguns cursos, a distorção é ainda mais visível. Em odontologia, por exemplo, 

apenas 0,7% dos estudantes que se formaram neste ano são negros. Em medicina, essa taxa 

é de 1%. Na área de veterinária, eles são apenas 1,1% do total. 

A mesma desigualdade se dá quando se compara a porcentagem de pardos e 

mulatos entre os brasileiros e entre os formandos. Segundo a PNAD (Pesquisa Nacional 

por Amostragem de Domicílio) de 1999 do IBGE, esse grupo representa 39,5% dos 

brasileiros, mas apenas 13,5% dos formandos que fizeram o exame do MEC. 

Quando se junta o número de negros e pardos, esse grupo acaba representando 

15,7% dos formandos e 45,2% da população. Tanto no caso do provão como na pesquisa 

do IBGE, são as próprias pessoas avaliadas que definem seu grupo racial. 

Os dados sobre a presença de grupos raciais na universidade foram elaborados a 

partir dos questionários socioeconômicos respondidos por 197 mil alunos que participaram 

do exame do MEC no ano passado. O provão é condição obrigatória para o estudante obter 

o diploma. 

                                                 
82 Góes, Antonio. Provão revela barreira racial no ensino. Jornal A Folha de S. Paulo. São Paulo, 14 jan. 
2001. Caderno Cotidiano, p. C1.  
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A diversidade da sociedade brasileira não é equivalente entre os formandos nem 

mesmo em cursos menos concorridos de carreiras com menos prestígio salarial, como é o 

caso de letras. Nessa área, 3,9% dos formandos são negros e 21,6%, pardos. Em 

matemática, essas taxas são, respectivamente, 3,5% e 20% dos alunos. 

Para o secretário de Educação Superior do MEC, Antônio Macdowell de 

Figueiredo, o perfil dos formandos é um reflexo da desigualdade social brasileira. "Não é 

na universidade que se dá essa desigualdade, ela vem desde a base educacional. A melhoria 

no acesso no ensino fundamental e médio tende a amenizar esse quadro desigual na 

universidade", afirma Figueiredo. 

A antropóloga da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) Yvonne Maggie, 

autora de um estudo sobre estudantes carentes que ingressaram no ensino superior no Rio 

de Janeiro, afirma que existe no Brasil uma hierarquia das carreiras que já é determinada 

na inscrição no vestibular. "Já há uma pré-seleção natural dos próprios estudantes. As 

classes média e alta, cuja porcentagem de brancos e amarelos é maior, escolhem as 

carreiras mais privilegiadas, como direito ou medicina", diz Yvonne. 

A antropóloga acredita que a desigualdade social no ensino superior se dá entre 

cursos, e não entre universidades. "O perfil de um aluno de medicina de uma universidade 

particular é quase igual ao de um estudante de curso particular. A maior diferença acontece 

quando se compara os cursos de baixo e de alto prestígio na sociedade", diz. 

Apesar da desigualdade, Yvonne afirma que a tendência é de melhoria na 

participação dos extratos mais carentes. "A diminuição da taxa de repetência e a expansão 

do ensino médio vão ajudar a mudar esse quadro. Acredito que em breve teremos um 

número maior de formandos negros. Mesmo assim, os dados de hoje mostram que existe 

uma classe média negra em número significativo", diz. 

 O grupo étnico com mais representantes entre os formandos é o de brancos, eles 

são 54% da população e 80% dos estudantes que fizeram o provão. 

Um dos dados que mais chamam a atenção é a participação da população que se diz 

amarela (de origem asiática). Apesar de representar apenas 0,5% da população, o número 

de pessoas dessa raça supera o de negros entre os formandos, chegando a representar 2,6% 

do total. 
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No parecer do então secretário de Educação Superior do MEC, Antônio Macdowell 

de Figueiredo, a desigualdade, no caso em pauta, na área de educação entre brancos e 

negros é muito ampla. A desigualdade apontada por Macdowell é social e não racial. Sua 

opção é pela implantação de políticas universalistas para a parcela carente da população 

que automaticamente privilegiaria os negros. A carência em pauta aparece como 

característica natural e não como politicamente alicerçada, como publicou o jornal: 

No entender do secretário de educação superior do MEC, Antônio Macdowell de 

Figueiredo, a adoção de uma política de cotas para minorias no Brasil esbarra num 

problema jurídico. "A Constituição impede qualquer tipo de discriminação, mesmo a 

chamada discriminação positiva, que beneficia as minorias", diz. 

Para ele, com a quase universalização do acesso ao ensino fundamental e a 

conseqüente expansão do ensino médio, a tendência normal é que as representações raciais 

da sociedade brasileira estejam mais equilibradas em relação ao perfil dos universitários. 

"Isso é uma questão de solução mais estrutural do que de medidas como cotas", diz. 

Outro ponto que dificultaria a adoção de cotas no Brasil, segundo Macdowell, é que 

esse sistema introduziria um parâmetro de entrada na universidade que não seria de mérito.  

"Isso poderia não trazer os resultados desejados, já que a pessoa que entrou na 

universidade pelas cotas poderia ser estigmatizada", diz. 

O projeto de discussão de cotas em universidades federais que tramita no 

Congresso Nacional não fala em origem étnica, mas apenas em reserva de vagas para 

alunos de escolas públicas. Segundo Macdowell, o MEC ainda não se pronunciou 

oficialmente sobre o projeto. 

Segundo ele, o que o MEC pode fazer no momento é estimular as universidades a 

adotarem outros parâmetros no acesso ao ensino superior, como a adoção do Enem (Exame 

Nacional do Ensino Médio), elaborado pelo ministério e que, segundo o secretário, facilita 

o acesso dos carentes à universidade. Ele afirma que as universidades federais mantêm 

programas para estudantes carentes, mas sem levar em conta a origem étnica do aluno. 

Há programas de bolsas e de alojamento estudantil para os estudantes mais 

carentes. Esses programas acabam beneficiando, naturalmente, os negros e pardos. Muitos 

desses programas são modestos, mas eles existem", afirma o secretário. Ele defende que as 
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políticas de benefício às minorias levem em conta o perfil socioeconômico do estudante, e 

não a origem étnica. 

Com relação aos estudantes de universidades particulares, Macdowell afirma que o 

MEC tem uma política de benefício, representada pelo programa de financiamento 

estudantil, o Fies. 

Esse programa, no entanto, é muito criticado pelas entidades estudantis por exigir 

do estudante carente fiador e outras garantias na hora de fechar o financiamento, o que 

acaba excluindo alguns universitários carentes. 

Essa reportagem nada afirma sobre a necessidade e possibilidade de implementação 

de tais políticas racialmente definidas no Brasil. A política afirmativa, nesta matéria, 

aparece reduzida à política de cotas numéricas, estigmatizando seu publico-alvo e 

articulando para o caminho em que fere o princípio de mérito individual.   

 

O articulista da Folha de S. Paulo destaca: 

 

Está cada vez mais difícil saber quem é negro no Brasil. Pelo sistema de 

cotas adotado nos vestibulares de várias universidades, negro pode ser 

quem se declare assim, e ponto. Pode ser que tenha antepassados negros 

assim tipificados em certidões ou documentos oficiais.Pode ser quem, em 

uma fotografia, apareça escuro. Pode ser quem se declare e também tenha 

estudado sempre em escolas públicas83. 

 

Uma das críticas mais comuns às políticas de ação afirmativa é que é quase impossível 

definir quem é afro brasileiro, tomando por referência o nosso sistema de classificação racial que às 

vezes trata o assunto como uma construção ideológica e as vezes é visto pela delimitação clara 

entre as raças, por causa da mestiçagem. A definição de quem deveria merecer o benefício 

ficou complicada porque, segundo o censo de 2000, o Brasil tem 86% de sua população 

com mais de 10% de genes africanos. Todos são quase negros ou quase brancos. 

De conformidade com a então pró-reitora de graduação da USP, Sônia Teresinha 

Sousa Penin, ações afirmativas são parte, mas não toda a solução do problema: “O mais 

                                                 
83Capriglione, Laura. Definição de raça causa polêmica. Jornal Folha de S. Paulo. São Paulo, 5 jun. 2004. 
p.4.  
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importante é dar a todos as mesmas oportunidades. Para isso é preciso melhorar a escola 

pública, da pré-escola ao ensino médio. 

Na mesma reportagem, Raquel Villardi, sub-reitora de graduação da Uerj, afirma: 

“Resta a questão mais difícil: manter nas universidades os alunos beneficiados. Isso 

demanda políticas como concessão de bolsas e fornecimento de material didático e 

computadores. Na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Uerj, por exemplo, cotistas 

tendem a abandonar a universidade por falta de dinheiro, apesar da boa condição 

acadêmica. Não dar condições para a permanência é mais cruel do que não dar acesso.” 84 

Numa outra reportagem da Folha85 o juiz de Mauro Spalding, de Curitiba-PR, 

interveio na Universidade Federal do Paraná a propósito de proibir a reserva de 20% das 

vagas do vestibular para candidatos afro-descendentes, e percentual semelhante para 

alunos egressos de escolas públicas. De acordo com o juiz, a reserva de vagas afronta o 

princípio constitucional de isonomia, além de reforçar práticas sociais discriminatórias: 

“Atacar a causa pelo efeito há muito tem demonstrado sua ineficiência, não recomendado, 

portanto, referendo do Poder Judiciário já que, assim como a violência não se resolve com 

violência , as segregações racial e social não se resolvem com medidas discriminatórias 

como aquelas previstas na norma administrativa editada pela UFPR.” 

Na opinião do juiz Spalding o único critério para ingresso na universidade pública 

deve ser a capacidade intelectual. Para ele, atacar na raiz a questão da reintegração social e 

racial no Brasil é melhorar o ensino fundamental e médio, a remuneração dos professores 

de escolas públicas e o investimento na capacitação técnica. 

O sociólogo Simon Schwartzman, presidente do Instituto de Estudos do Trabalho e 

Sociedade, acha que a questão da inclusão dos indivíduos brasileiros na educação é um 

discurso político vazio: “As universidades hoje com destaque conseguem conciliar os 

valores tradicionais com os novos tempos. Nos últimos anos tomou conta das 

universidades o tema da inclusão, isto é, de políticas capazes de fazer com que os grupos 

                                                 
84Lima, Tatiana. Diversidade além das cotas. Jornal  Folha de S. Paulo. São Paulo, 28 set. 2004. p. 8. 
85 Bonalume, Ricardo. Inclusão social restringe debate sobre ensino. Jornal Folha de S. Paulo. São Paulo, 10 
nov. 2004. p.18. 
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menos representados tenham acesso ao ensino superior – como alunos vindos do ensino 

público, de baixa renda ou mesmo de raças, caso das cotas para negros.” 

O sistema constitucional brasileiro não compreende apenas o princípio da igualdade 

formal ou isonomia, mas também o da igualdade substancial de condições de vida. Os 

pressupostos de fato na aplicação de um e outro desses princípios fundamentais são 

opostos. Enquanto a isonomia ou igualdade perante a lei supõe, para ser aplicada, a 

inexistência de desigualdades e diferenças relevantes de condição de vida entre pessoas ou 

grupos sociais, a igualdade aplica-se, exatamente, quando existem tais desigualdades ou 

diferenças. 

Convém distinguir a desigualdade da diferença. A primeira é criada no curso da 

vida social, e estabelece uma relação de superior a inferior, no tocante ao respeito à 

dignidade humana. Ela é, portanto, rigorosamente imoral e inconstitucional. Já as 

diferenças dizem respeito à condição biológica das pessoas  ou ao seu patrimônio cultural, 

como no caso das comunidades étnicas ou religiosas. As diferenças, assim caracterizadas, 

devem ser respeitadas e protegidas, como formas de expressão da dignidade humana. 

Temos, pois, que o pressuposto da isonomia é uma igualdade de fato a ser 

respeitada, ao passo que o objetivo a princípio da igualdade substancial de condições de 

vida é a eliminação das desigualdades existentes, a ser efetivada por meio de políticas 

públicas ou programas de ação estatal.86  

Não se poderia deixar de citar Rui Barbosa, que em um dos seus discursos se 

referem à desigualdade social: “A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar 

desigualmente aos desiguais, ma medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, 

proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais 

são desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desiguais a iguais, ou a 

desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real.87” 

Um dos temas que Schwartzman considera excluído pela concentração de debates 

na inclusão é a necessidade de um país ter universidades de classe internacional: “Um país 

                                                 
86 Comparato, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos.  São Paulo. Saraiva, 2004, p. 537. 
87 Barbosa, Rui. Oração aos Moços. Rio de Janeiro: Casa Rui Barbosa, 199, p. 26. 
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precisa de instituições que tenham concentração de talentos, sólidas, com competência em 

recursos humanos, capazes de dialogar e entender o que se passa no resto do mundo.”   

O sociólogo procurou mostrar que é comum existir vários modelos de 

universidades: instituições só de ensino, outras só de pesquisa, existem as não-lucrativas e 

as puramente comerciais, em resumo, cada instituição tem sua vocação e seu papel. 

Magno Maranhão, presidente da Associação de Ensino Superior do Rio de Janeiro 

diz que o governo federal  adotou posições maniqueístas e intolerantes sobre as às políticas 

de inclusão educacional, particularmente a reserva de vagas para egressos de escolas 

públicas e alunos negros, nas universidades federais: 

 

As cotas do governo têm servido para desviar nosso olhar de uma política 

excludente que, nos primeiros anos do ensino fundamental, decide quem 

chegará ao ensino superior. (...). Considerando que as cotas foram 

pensadas para facilitar o ingresso no ensino superior, das vítimas do 

ensino público, é um mistério porque seus defensores não protestam 

contra a lentidão do governo em minimizar o drama em que a educação 

básica está mergulhada; contra os baixos salários dos professores dos 

filhos dos pobres; contra os turnos de quatro horas a que são submetidos 

alunos pobres; contra a falta de bibliotecas, computadores e laboratórios 

para pobres; contra a falta de atenção para pobres com dificuldades de 

aprendizagem; contra o fato dessas escolas transformarem alunos pobres 

em analfabetos funcionais; contra o fato do governo não liberar para 2005 

(segundo o ministro Tarso Genro, R$ 50 bilhões) para  o novo Fundo de    

Desenvolvimento da Educação Básica. 88  

 

Brancos na sua maioria, e candidatos mais prováveis a conquistar as vagas das 

universidades públicas, 85% dos jovens das classes A e B são contra o sistema de cotas 

para negros ou alunos carentes. Poucos (9%) concordam com a reserva de vagas apenas 

para estudantes do ensino médio público. O trabalho, que ouviu alunos entre os dias 28, 29 

e 30 de abril, foi divulgado durante a feira Educar/Educador 2003.   

                                                 
88Maranhão, Magno. Cotas e Patrulhamento. Jornal  Folha de S. Paulo. São Paulo, 2 set. 2004. p. 21. 
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Alunas do 3º ano do ensino médio, Andrea Krohn e Elisa Machado, ambas de 17 

anos, consideram as cotas um mero paliativo. Para elas, o problema é estrutural. "A 

educação pública tem de ser melhor, ser uma prioridade para o governo", disse Elisa. 

"Raça é um conceito tão discutível hoje em dia, que está deixando de existir. Somos todos 

iguais, não existem uns mais ou menos que os outros", afirmou Andrea. 

As duas acreditam que a educação precisa melhorar, e muito, para resolver 

problemas como o acesso à universidade pública: “Tem de acabar com essa história de 

aprovação automática só para aparecer nas estatísticas.” 

Ainda contrariando o sistema de cotas para negros, a Universidade de São Paulo – 

USP vai inaugurar um cursinho pré-vestibular gratuito na zona leste da capital. Serão 5 mil 

vagas apenas para estudantes de escolas públicas da região. 

A iniciativa é uma alternativa da instituição ao sistema de cotas, uma política ainda 

rejeitada pela USP e defendida pelo Ministério da Educação (MEC).  

Para o coordenador da ONG Educafro, Cleyton Borges, cinco mil vagas é uma 

migalha para a universidade. Ele compara o número com os 9 mil alunos carentes que a 

Educafro atende em seus cursinhos comunitários. A ONG também defende veementemente 

uma política de cotas para negros. 89 

O reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Aloisio Teixeira, 

defende o fim do vestibular ao detalhar o estudo sobre a adoção de cotas para estudantes de 

escolas públicas, que enviou aos colegiados da instituição. Para o reitor, a reserva de 20% 

das 6.300 vagas oferecidas pela universidade já no final deste ano mudaria o perfil 

socioeconômico e até racial dos alunos de cursos concorridos como Medicina.  

No entanto, ele afirma que os mais pobres só chegarão à universidade com o fim 

dos exames e o aumento do número de vagas, e não pelas cotas: “Se a universidade se 

democratiza, a questão racial será plenamente atendida. Qualquer coisa menos do que isso 

é uma proposta acanhada.” 90 

                                                 
89 Cafard, Renata. Jornal O Estado de S. Paulo. São Paulo. Acessível em: 
<http://busca.estadao.com.br/educando/noticias/2004/abr/20/43.htm->. Acesso em: 23 mai.2004.  
90Rodrigues, Alexandre.Jornal  O Estado de São Paulo. São Paulo. Disponível em: 
http://busca.estadao.com.br/educando/noticias/2004/mar/22/219.htm. Acesso em: 20 abr.2005. 
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O jornal O Globo91 teve acesso ao relatório preparado pela reitoria da Uerj sobre o 

vestibular de 2004, que constatou que os alunos aprovados por cotas em 30 cursos da 

universidade tiveram nota inferior à dos candidatos não-cotistas. No relatório também há 

informações sobre o desempenho dos estudantes cotistas, aprovados em 2003. Ao contrário 

do que a Uerj acreditava, o rendimento dos alunos que entraram na universidade graças à 

reserva de vagas foi pior que o dos alunos não-cotistas: 

 

No caso do vestibular 2004, no curso de odontologia, a pontuação mínima 

entre as vagas não reservadas foi 74,2, num total de 110 pontos. Já a 

pontuação máxima dos deficientes foi 49,75; a dos negros foi 65,9; e a 

dos alunos da rede pública, 71,75. Em medicina, por exemplo, a 

pontuação mínima dos não-cotistas foi 94,85, num total de 110 pontos (a 

máxima foi 102 pontos). Na reserva de vagas para deficientes físicos e 

índios, a nota máxima foi 79. Entre os negros, a maior pontuação foi 

95,85; e entre os aprovados da rede pública a maior nota foi 96,7. 

(...) Segundo o reitor da Uerj, Nival de Almeida, o índice de reprovação 

de cotistas nos cursos do centro biomédico, por exemplo, é quatro vezes 

maior do que entre os não-cotistas. 

 

A próxima matéria92 discute a questão do limite da renda dos ingressantes cotistas 

da Uerj, em que o reitor em exercício Nival Nunes defende novo limite máximo de renda 

para a classificação de carência dos alunos: 

 

O reitor da Uerj Nival Nunes anunciou que a decisão sobre o novo limite 

máximo de renda para definição de carência, no caso de quem disputar o 

vestibular pelas cotas, será definido no próximo mês. A questão está em 

discussão nos conselhos superiores da universidade e estão sendo feitos 

estudos técnicos para se chegar ao valor mais adequado. A partir do 

vestibular do ano passado, só têm direito a ocupar uma das vagas 

reservadas a negros ou estudantes oriundos da rede pública candidatos 

que sejam considerados carentes, dentro dos critérios da universidade.  

                                                 
91 O Globo. Disponível em: 
http://www2.uerj.br/~clipping/junho04/d04/d04_uerj_relatorio_mostra_pior_desempenho_de_cotistas_oglob
o.htm . Acesso em: 6 jun. 2004 
92 O Dia. Opinião.Rio de Janeiro, 14 jan. 2004, p. 2.   
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A necessidade de mudança do valor, na época de R$300 por pessoa da família, 

surgiu em função das reclamações de muitos candidatos que não conseguiram a vaga por 

terem renda pouco superior ao máximo estipulado, e da própria coordenação de cursos, que 

acreditava que os alunos cotistas não conseguiriam se manter na universidade por muito 

tempo, pois esbarrariam na questão financeira  e nas necessidades básicas exigidas pelo 

curso (transporte, alimentação e material didático).   

A opinião do leitor93 do jornal O Dia é de que há os oportunismos do governo em 

instaurar as cotas, e acha que os fins são eleitoreiros: 

 

Juridicamente, não há dúvida sobre a inconstitucionalidade das cotas, 

tendo em vista a Constituição estadual. Este, aliás, é um dos fundamentos 

de minha Ação de Inconstitucionalidade contra essa lei, que deverá ser 

julgada breve pelo Tribunal de Justiça do Rio, pondo fim às injustiças que 

vêm sendo cometidas com os que dedicam meses de suas vidas a tentar 

uma vaga na Uerj ou Uenf e acabam vendo seus sonhos irem por água 

abaixo apenas por não serem afro-descendentes.  

(...) Por que não resolver o problema da educação na raiz, onde realmente 

ocorre a exclusão, que é na 5ª série do Ensino Fundamental, na qual há 

50% de evasão escolar? Por que medidas apenas no Ensino Superior, ao 

qual apenas 3% da população tem acesso? A resposta é uma só: um 

mandato político dura quatro anos, e é mais fácil implantar cotas nas 

universidades, demonstrando falsamente à população que há preocupação 

com o ensino público, do que investir com seriedade nos ensinos 

Fundamental e Médio, cujos frutos só aparecerão daqui a 10 ou 15 anos. 

 

Na opinião do leitor do O Globo94 os profissionais que conseguirem se formar no 

ensino superior carregarão o estigma de terem conseguido entrar na universidade e 

terminarem o curso não por merecimento e sim por facilitação do sistema de cotas: 

 

                                                 
93Idem   
94 O Globo. Rio de Janeiro. Cartas dos Leitores, 13 jun. 2004. p.4. 
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O que os defensores de cotas raciais ou de qualquer tipo para acesso às 

universidades públicas não percebem é que um preconceito que não 

existia certamente passará a dominar quando as primeiras turmas de 

cotistas se formarem: quem até então nunca mediu pela cor a escolha de 

um profissional passará a fazê-lo. Ou será que o fato de um médico ser 

negro não vai deixar o paciente desconfiado, por não saber até onde vão 

seus méritos pelo acesso à faculdade? Eu confesso que passarei a evitar 

tais profissionais, tanto quanto a evitar quaisquer outros egressos de 

faculdades públicas, o que até então jamais me teria ocorrido. 
 

A Folha Dirigida95 publicou matéria sobre o programa Brasil Afroatitude, lançado 

pelo Ministério da Educação. O Brasil Afroatitude96  é o primeiro projeto de bolsas de 

estudos do governo federal para os cotistas das universidades públicas: 

 

O governo vai distribuir 500 bolsas de R$ 241 para estudantes negros de 

10 universidades que já contam com reserva de vagas, entre federais e 

estaduais. O auxílio faz parte do programa "Brasil Afroatitude", lançado 

nesta semana pelo Ministério da Educação (MEC). Este é o primeiro 

projeto de bolsas de estudos do governo federal para os cotistas das 

universidades públicas.  

Os recursos serão utilizados para desenvolver pesquisas relacionadas à 

Aids e à realidade econômica dos afrodescendentes. Cada universidade 

deverá selecionar 50 estudantes, que participarão de projetos de iniciação 

científica, monitoria ou intervenção comunitária. O primeiro critério de 

escolha dos alunos será socioeconômico, mas também será levado em 

                                                 
95 Folha Dirigida. Ensino Superior. Disponível em: http://www.folhadirigida.com.br/script/index.asp,. 
Acesso em: 29 mar. 2005. 
96 Brasil Afroatitude.Disponível em: <http://www.aids.gov.br/final/dh/afroatitude.htm>. Acesso em: 9 ago. 
2005. O Programa Integrado de Ações Afirmativas para Negros (Brasil Afroatitude) é uma parceria entre o 
Programa Nacional de DST/Aids do Ministério da Saúde e Universidades que possuam Programa de Ação 
Afirmativa para negros e que adotam o regime de cotas para acesso dessa população. Lançado em maio de 
2005,seu objetivo é fortalecer a resposta setorial de combate à epidemia, com práticas de implementação de 
ações afirmativas inclusivas, sustentáveis e permanentes, por meio do apoio a ações diversas nos âmbitos 
acadêmico e assistencial, destinadas a estudantes universitários negros e cotistas, socialmente precarizados.  
Setores do governo integrantes do Programa: 
SEDH – Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República;  
SEPPIR – Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República;  
SESu/MEC - Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação;  
CT-SPN – Comitê Técnico Saúde da População Negra do Ministério da Saúde.  
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conta o rendimento escolar. Todos os projetos terão que capacitar os 

estudantes para serem pesquisadores. 

 

O programa pretende auxiliar os cotistas nos gastos com transporte e material 

didático. No Rio, apenas a Uerj receberá o benefício. No entanto, as 50 bolsas são 

insuficientes para atender os cotistas da instituição. Além da Uerj, as outras nove 

instituições que participam do programa são: Universidade Estadual da Bahia (Ueba), 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade de Brasília (UnB), Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade 

Estadual de Minas Gerais (UEMG) e Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

Ao contrário dos cotistas das universidades públicas, os mais de 100 mil alunos inscritos 

no programa Universidade para Todos (ProUni) não receberão auxílio financeiro para 

despesas com material didático, passagem ou alimentação. A medida provisória que 

institui o programa prevê apenas o desconto na mensalidade do curso, com bolsas de 100% 

ou 50%, dependendo da renda familiar do estudante.  

O ProUni representa um avanço, mas há muito o que fazer. Se um aluno desistir por 

falta de comida, material didático ou transporte, a sustentação do programa para as 

próximas gerações acabará comprometida.  

Os leitores do O Globo97 que escrevem para o jornal na sessão Cartas dos Leitores 

sugerem que as cotas raciais talvez não cheguem onde quer chegar, e terão efeitos que irão 

muito mais dos discursos e finalidades explicitadas nos pronunciamentos dos governantes, 

especificamente o aumento da tensão inter-racial, sobretudo nas camadas menos 

favorecidas da população. A questão da constitucionalidade das cotas é um assunto 

abordado regularmente pelos leitores: “A Constituição diz que todos são iguais perante a 

lei, portanto são ilegais a aposentadoria feminina com cinco anos a menos que a dos 

homens; a preferência pelos idosos em ações na Justiça e as cotas raciais no ensino e noi 

serviço público. Creio que  basta uma interpelação do STF  para derrubar tudo isso. Melhor 

oportunidade para todos, e não apenas para alguns, num ano eleitoral.” (...) “Está na hora 

                                                 
97 Rodrigues, João Carlos & Sawczuk, Vitor. Jornal  O Globo. Cartas dos Leitores .Rio de janeiro, 15 mai. 
2002. 
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de os políticos lerem a Constituição. Não à discriminação; não a cotas para quem quer que 

seja”, é opinião de Vitor Sawczuk. 

Um outro argumento recorrente é aquele que diz que discriminar, mesmo 

positivamente, é uma forma de racismo e contraria a tradição brasileira. Seguem alguns 

exemplos: “Sou negra e, como tal, manifesto meu protesto contra o projeto de lei que 

estabelece cotas para minha raça para vagas em universidades e no serviço público. Este 

projeto, na verdade, é um retrocesso no processo de integração dos negros à sociedade 

brasileira, já que, através de uma segregação descabida, criará ressentimentos raciais, 

especialmente entre os mais jovens.98” 

Outro exemplo: 

 

Alerto aqueles que lêem em cada notícia, em entrelinhas imaginárias, a 

presença da segregação racial que nunca fez parte da nossa cultura: 

cuidado! O racismo está realmente presente quando se separa negros e 

brancos em percentuais e quantidades, e a cada passo aproximamo-nos do 

“Brasil branco” e do “Brasil negro”. O Brasil, coração do mundo, pátria 

do evangelho para qualquer crença, tem de despertar para a beleza da 

miscigenação. Negros, brancos e todos os outros são filhos do mesmo 

Deus. É preciso lutar, unidos 100%, por educação, saúde, moradia, 

alimentação, pelos por centos devidos a cada necessidade do homem e 

bradar: “somos um povo bem colorido, brasileiros com muito orgulho”.99  

   

As categorias citadas pelo leitor acima, negros e brancos, já existem, não seriam 

criadas em decorrência das políticas de ação afirmativa nessa esfera, portanto o sistema de 

cotas não obrigaria a criação de duas categorias raciais: os que têm direito e os que não 

têm. Uma interpretação de dados sobre a desigualdade racial no Brasil está contida no 

dossiê Assimetrias Raciais no Brasil: Alertas para a Elaboração de Políticas100,  documento 

que traça o perfil da situação dos afro-descendentes entre 1990 e 2001. Os indicadores 

evidenciam a situação de calamidade a que estão submetidos os negros no Brasil, por 

                                                 
98 Leme, Maria Eudóxia de Lima Paes Idem, 21 abr. 2002.  
99Ornellas, Alice Regina. Idem, 11 dez. 2001. 
100 Sant’Anna, Wânia. Assimetrias raciais no Brasil: alertas para a elaboração de políticas. Rede Feminista 
de Saúde. Disponível em: < http://www.mulheresnegras.org/doc/dossie.pdf>. Acesso em: 30 mar.. 2006. 



 

 

87

 

vários séculos. A situação atual indica a necessidade de políticas públicas que busquem a 

equidade como meta principal, contradizendo a opinião dos leitores acima. 

O editorial101 do jornal O Estado de S. Paulo faz críticas ao sistema de cotas: 

 

Ao obrigar as Universidades públicas a adotar o sistema de cotas, a fim de 

democratizar o acesso ao ensino superior e promover a inclusão social, o 

Ministério da Educação (MEC) converteu os exames vestibulares em 

objeto de litígio judicial e levou os reitores a tomarem iniciativas 

incompatíveis com os padrões éticos que devem reger a vida acadêmica. 
(...) Como a Constituição é clara quando afirma que todos são iguais, sem 

distinção de qualquer natureza e sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação', desde o início eles 

sabiam que os tribunais acolheriam os recursos dos vestibulandos 

prejudicados pelo sistema de cotas. (...) Ao cindir a Universidade pública 

entre brancos e negros, sob a cândida e altruísta justificativa de corrigir 

distorções seculares, o MEC desprezou a miscigenação de que o Brasil 

sempre se orgulhou. O mais grave é que, desde a ascensão do PT ao 

poder, em nenhum momento ele enfrentou aquele que é o principal fator 

de reprodução da pobreza: a má qualidade do ensino público fundamental 

e médio, que priva os seus alunos da escolaridade de que necessitam para 

se classificar em um vestibular e ascender profissionalmente. Após dois 

anos de gestão, o governo ainda não se deu conta de que a causa da 

desigualdade no acesso ao ensino superior é a oferta de uma educação 

pública de segunda categoria patrocinada por autoridades que se 

acostumaram a tratar os segmentos mais pobres da população apenas com 

favores e paternalismo. 
  

De encontro à opinião do editorial do jornal O Estado de S. Paulo,  é oportuno 

lembrar que, apesar de ter havido uma guinada na história das desigualdades sociais no 

governo do PT (em 2001 aconteceu a Conferência Mundial contra o Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, realizada em 

Durbam, na África do Sul, e comandada pela ONU. O documento resultante da conferência 

recomendava a implementação de ações afirmativas), já em 1996, portanto no governo 
                                                 
101 Editorial. Jornal O Estado de S. Paulo. São Paulo, 14 mar. 2004. 
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Fernando Henrique Cardoso foi criado o Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH), que previa políticas compensatórias para grupos menos favorecidos socialmente.  

O editorial citado acima lembra o editorial do mesmo jornal datado de 1º de 

setembro de 1973, mencionado no ensaio de Peter Fry102. O artigo fala sobre a 

manipulação de símbolos étnicos e nacionais, como o candomblé e o samba: 

 

Novas mudanças se produziram depois dos acontecimentos de marco de 

1964. Mas é interessante notar que um dos meios de que o governo de 

São Paulo lançou mão para adquirir uma certa legitimidade post hoc foi 

promover festivais de umbanda. Isto ocorreu particularmente durante o 

governo de Laudo Natel, quando os órgãos oficiais providenciaram locais 

públicos para os estivais em honra de Ogum (São Jorge) e Oxossi ( São 

Sebastião). Mas se o governo favorecia essa estratégia, o mesmo não 

acontecia com outros setores da população. O jornal O Estado de S.Paulo, 

representante da respeitabilidade burguesa, sentiu-se no dever de publicar 

veementes editoriais que denunciavam o escândalo representado pelo 

apoio do governo estadual a esse “fenômeno brasileiro de regressão 

cultural”. O mesmo jornal manifestava igualmente seu desprezo por 

certos “simuladores da cultura, quase sempre “intelectuais de esquerda” 

que tentam, para estas manifestações de primarismo, ousadas explicações 

sociológicas.   
 

A Organização das Nações Unidas apóia o sistema de cotas, mas faz algumas 

ressalvas, como se pode constatar na matéria do jornal O Globo103: 

 

O Relatório de Desenvolvimento Humano 2004, divulgado ontem pelas 

Nações Unidas, apóia as políticas de ação afirmativa, mas cita exemplos 

de sua aplicação nas quais houve distorções. O relatório afirma que houve 

um aumento da desigualdade de renda entre os indivíduos, apesar de as 

diferenças entre os grupos terem sido reduzidas. “Mas para reduzir as 

desigualdades individuais e construir sociedades verdadeiramente 

                                                 
102 Esterci, N. & P. Fry (orgs.).Fazendo Antropologia no Brasil. Rio de Janeiro: DP&A, 2001, p. 15.  
103Economia. Jornal O Globo. Rio de Janeiro, 16 jul. 2005.  
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inclusivas e eqüitativas, são necessárias outras políticas”, diz o texto do 

relatório. 

 

No que diz respeito à adoção de cotas para minorias ou excluídos, o relatório 

analisa as experiências dos EUA, da Índia, da África do Sul e da Malásia. E aponta 

avanços e retrocessos. Na Índia, por exemplo, a intenção era manter as cotas apenas por 

um período curto, o que não aconteceu, pois as preferências tornaram-se autoperpetuadas, 

e  essa aposta  do sistema aumentou o rancor entre as classes sociais.  

O texto cita como pontos negativos o fato de governos terem usado as reservas 

como uma política populista para obter votos. Mas conclui que as políticas de ação 

afirmativa têm conseguido bastante êxito na realização de seus objetivos, e que  não há 

dúvida de que a ação afirmativa tem sido necessária nos países onde existe uma grande 

desigualdade social.  

A matéria de O Dia104 faz um debate e a pergunta é: As cotas democratizam o 

ensino superior? Debateram.Wanderley de Souza, secretário de Estado e Inovação do Rio 

de Janeiro, a favor do sistema de cotas, e o Sr. Magno Maranhão, presidente da Associação 

de Ensino Superior do Rio de Janeiro, contra o sistema de cotas. 

  Wanderley de Souza argumenta: 

 

Ao instituir o sistema de cotas nas universidades públicas estaduais, o 

Estado do Rio atuou como um laboratório onde germina uma nova forma 

de superar as crônicas desigualdades da sociedade. As cotas para acesso 

dos grupos sociais marginalizados étnica, cultural e economicamente são 

um instrumento para quebrar um círculo vicioso, como agora planeja a 

UFRJ.  

Pioneiro na adoção dessas políticas afirmativas, o Estado do Rio atua na 

defesa do cumprimento de duas leis criadas em 2001 e aperfeiçoadas em 

2003, após acolher mudanças sugeridas pela Uerj e Uenf, estudantes e 

movimentos sociais em seminário organizado pela Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Inovação.  

                                                 
104Opinião. Cotas democratizam o Ensino Superior? Jornal O Dia. Rio de Janeiro, 6 mai. 2004. 
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A lei em vigor diferenciou-se das anteriores principalmente ao adotar o 

critério de carência para os beneficiários. Sejam alunos negros, oriundos 

da rede pública ou portadores de deficiências, todos têm de comprovar 

carência para serem beneficiados. Tal alteração deu o tom dessa política 

afirmativa inovadora de apoiar os que mais precisam.  

 

Magno Maranhão enfatiza: 

 

Enquanto o projeto de lei que institui a reserva de 50% de vagas para 

estudantes de escolas públicas, negros e indígenas nas universidades 

federais, divide parlamentares na Câmara; instituições públicas de Ensino 

Superior que se posicionaram contra são pressionadas a mudar de postura.  

Já a UFRJ estuda solução alternativa mais inteligente que a do governo, 

que insiste nas cotas: pretende reservar 5% de suas vagas para os 

melhores alunos das escolas públicas estaduais. Eles sairiam de 50 

estabelecimentos de ensino apontados pela Secretaria Estadual de 

Educação. Os alunos começariam a ser preparados ao entrar no último 

ano do Ensino Médio. Assim, o acesso se daria por mérito, não por 

discriminação, que é o que o sistema de cotas do governo propõe.  

 

O Jornal do Brasil105 publicou artigo em que o autor fala do imperialismo que se 

corporifica nas cotas e compara o sistema dos Estados Unidos ao do Brasil: 

 

Há algum tempo, de uma conversa amena com um amigo num fast food, 

surgiu a pergunta: ''Qual o maior símbolo do imperialismo no Brasil?'', 

preparando ele o terreno para insurgir-se contra os picles que entupiam 

nossos sanduíches. Hoje, respondo com segurança que tal imperialismo 

está corporificado nas cotas de ação afirmativa de critério racial. De que 

outra maneira explicar a importação automática, via ONGs e organizações 

internacionais, de idéias, programas e intenções sem a mais rala análise 

crítica frente a realidade nacional? (...) As primeiras experiências com 

cotas raciais têm encontrado nessa realidade um obstáculo intransponível: 

o de definir quem pode ser seu beneficiário. Faço uma sugestão: por que 

                                                 
105Silva, Antônio Correa da. As cotas e o creme dental .Outras opiniões. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 18 
set. 2005. p. A11.  
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não se adota a ''escala de brancura'' proposta por uma marca de creme 

dental para a comprovação da qualidade do produto? Só assim se poderá 

expor o que se esconde atrás das supostas ''boas intenções'', a maior 

medida segregacionista jamais adotada no Brasil. (...) No mais, o que 

pedir ao poder público? Concentre-se em proporcionar liberdade de 

iniciativa e igualdade de oportunidade a todos. Poupe-nos de segregar 

duplamente, pela cor de pele e condição social, nossa inclassificável 

morenice. Não permita que a importação da agenda ''politicamente 

correta'' nos prive da alegria de nos reconhecermos como um só povo. 

Não nos faça, enfim, passar pelo constrangimento de ficar em frente ao 

espelho nos comparando a uma embalagem de creme dental.  

 

O jornal O Globo106 publica opinião que acha que o sistema de cotas deve ser 

reprovado: 

 

A intenção do Ministério da Educação de reduzir progressivamente as 

cotas para estudantes de escolas públicas, negros e índios nas 

universidades federais pode ser vista como reconhecimento tácito de que 

o sistema foi mal concebido. 

Reduzir gradualmente a parcela de vagas destinadas aos cotistas, até que 

desapareçam, é sem dúvida melhor do que manter indefinidamente este 

sistema que não está dando certo, é injusto e só faz criar distorções. Mas 

seguramente seria mais racional acabar de vez com as cotas e investir 

decididamente na melhoria do ensino público médio. Porque a questão 

central está no despreparo dos alunos pobres — que não podem 

freqüentar colégios particulares — e nos altos índices de evasão, que 

esvaziam o considerável sucesso da política adotada nos últimos anos 

para o ensino básico. 

A rede pública carece de professores, de material e de verbas; os alunos 

que saem dela só conseguirão entrar no ensino superior à base de cotas. 

Fica evidente que a melhor solução é melhorar o ensino a ponto de tornar 

as cotas dispensáveis. 

 

                                                 
106Nicolit, André. Tema em discussão: cotas para negros. Opinião. Jornal O Globo. Rio de Janeiro, 16 
jun.2005. Opinião, p.6. 
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 Em seguida serão apresentadas as principais notícias dos jornais citados acima a 

favor do sistema de cotas e das ações afirmativas.  

A Folha Dirigida107 mostra que alunos conhecem o sistema de cotas adotado pela Uerj: 

 

Uma pesquisa feita pela antropóloga Ivonne Maggie, em várias escolas da 

rede estadual de ensino, mostra que a maior parte dos estudantes conhece 

as cotas. Segundo ela, mais de 70% revelaram que conheciam a política 

de cotas para negros, estudantes da rede pública, deficientes físicos ou 

índios, nas universidades estaduais.  

A informação contraria a justificativa da Secretaria Estadual de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (Secti) a respeito da perspectiva do baixo índice de 

ocupação das vagas dos cotistas. De acordo com o professor Cláudio 

Cerqueira Lopes, responsável pelo acompanhamento da política de 

reserva de vagas nas universidades estaduais, a falta de informação seria a 

causa. 

 

Esta pesquisa mostra que os alunos diretamente interessados no processo de 

concessão de bolsas,ou seja, alunos do ensino médio da rede estadual, acompanham o 

noticiário e sabem da existência da política de cotas.  

O jornal O Dia108 apresenta a opinião do coordenador do Programa Jovens Talentos 

da Faperj, dizendo que o Brasil tem todas as condições de participar do grupo das 100 

melhores universidades da revista Time109: 

 

O Brasil tem todos os requisitos para integrar o seleto grupo de países 

com as 100 melhores universidades do mundo, ranqueadas pela revista 

Time, em que apareceram pela primeira vez 10 instituições asiáticas. Para 

atingir essa meta, devemos investir recursos significativos no Ensino 
                                                 
107Pesquisa mostra que alunos conhecem o sistema de cotas adotado pela Uerj. Folha Dirigida. São Paulo, 15 
mar. 2004, p. 3.  
108 O Dia. Opinião, 14/1/ 2004. Lopes, Cláudio. 
109Ipae. Disponível em : <(http://www.ipae.com.br/pub/pt/jee/2456/> . Acesso em 9 ago. 2005. 
 A revista Time publicou o ranking das 100 melhores universidades do mundo, e na lista não consta nenhuma 
brasileira. A grande surpresa é a inclusão de 10 escolas asiáticas. Antes o grupo era composto apenas por 
entidades americanas e européias. O Brasil, apesar de ocupar a 23ª posição no quadro da produção científica, 
poderia integrar esse seleto grupo, caso fossem feitos investimentos no processo de melhoria da qualidade do 
ensino. A razão do crescimento das universidades asiáticas está relacionada com o posicionamento da 
administração dos governos que se mostraram determinados a apoiar a educação em todos os níveis e não 
apenas no superior. 
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Fundamental e Médio, além de aumentar as vagas das universidades 

públicas, principalmente na criação e ampliação de cursos noturnos.  

No nosso oceano de desigualdades sociais, o Brasil não pode e não deve 

esperar mais 500 anos para ampliar o acesso aos negros e carentes aos 

cursos universitários de alta qualidade de sua livre escolha. (...) Neste 

novo milênio, os Tigres Asiáticos e os alunos cotistas da Uerj e Uenf 

estão quebrando tabus históricos, consolidando novos mercados de alta 

tecnologia em suas universidades e demonstrando que, através da 

oportunidade de ingresso, vão contribuir para aumentar as chances de 

inserção social nos altos escalões das empresas públicas e privadas e nas 

instituições governamentais, incluindo o Brasil na classe dos países 

prósperos e com igualdade social.   

 

O jornal O Estado de S. Paulo110cita as ações afirmativas de inclusão dos 

trabalhadores da indústria e do comércio, em que os comerciários e os metalúrgicos põem 

a reserva na mesa de negociações com os líderes patronais: 

 

Depois da cota para alunos negros nas universidades, grandes categorias 

de trabalhadores querem incluir esse sistema na contratação de 

funcionários da indústria e do comércio. A reserva de vagas para afro-

descendentes ou não-brancos entra na pauta de negociações de campanhas 

salariais dos comerciários e metalúrgicos, ao lado de reivindicações de 

aumento real, participação nos lucros e redução de jornada. (...) Os 

metalúrgicos pedem que, nas novas contratações, sejam garantidas 10% 

das vagas para negros. Também reivindicam cota de 10% para jovens sem 

experiência, 10% para pessoas com mais de 40 anos de idade e 10% para 

mulheres. A Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp) não 

comentou o assunto ontem. (...) Além das universidades, a ministra 

Matilde Ribeiro, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (Seppir), defendeu recentemente a adoção de cotas para 

negros em concursos públicos. Segundo ela, o assunto está sendo 

estudado por um grupo da secretaria e dos Ministérios do Trabalho e da 

Educação.   

                                                 
110O Estado de S. Paulo, Economia. 29. jul. 2005. Os comerciários e os metalúrgicos põem a reserva na mesa 
de negociações com os líderes patronais.  
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 Foi publicada na Folha de S. Paulo111 reportagem que fala sobre o programa  

Geração XXI, idealizado pela Fundação BankBoston e administrado pelo Instituto Geledés. 

O Geração XXI começou no início de 1999, quando 21 estudantes negros de idade entre 13 

e 15 anos passaram a estudar em escolas particulares e a receber acompanhamento 

pedagógico, vale-alimentação de meio salário mínimo, vale-refeição, bolsa mensal e 

assistência médica e odontológica. Ainda hoje os estudantes continuam assistidos pelo 

programa, e apenas um não entrou na universidade. 

A criação do projeto Geração XXI, uma das diversas iniciativas de ação afirmativa 

que de alguns anos para cá vêm se espalhando pelo País, tem o objetivo de fornecer meios 

para que jovens negros ou pobres consigam vagas em universidades e condições de 

assumir posições de destaque na sociedade. São ações dos mais diferentes tipos, desde 

cursinhos pré-vestibulares comunitários até universidade com foco na questão racial, 

passando pelas polêmicas cotas e por pontuação extra em vestibulares. 

Outras iniciativas também chamam a atenção da mídia:  A Faculdade Zumbi dos 

Palmares112, concebida pela ONG Afrobras, destina 50% das vagas a negros e é centrada 

na discussão da questão racial. A faculdade, em que quase dois terços (65%) dos 200 

alunos são negros, começou suas atividades  em 2004.  

                                                 
111 Folha on line. São Paulo, 28 set. 2004. 
112Diário Oficial da União,  Seção 1. Portaria nº 3.591, de 13 de dezembro de 2002.  
O ministro de Estado da Educação, usando da sua competência que lhe foi delegada pelos Decretos nº 1.845, 
de 28 de março de 1996 e nº 3.860, de 9 de julho de 2001, alterados pelo Decreto nº 3.908, de 4 de setembro 
de 2001, e tendo em vista o Despacho DEPES 1634/2002, da Secretaria de Educação Superior, conforme 
consta do Registro SAPIEnS nº 20023000671, do Ministério da Educação, RESOLVE: Art. 1º - 
AUTORIZAR o funcionamento do curso de ADMINISTRAÇÃO, com as habilitações: Administração Geral, 
Administração Financeira, Comércio Exterior e Serviços e Comércio Eletrônico, bacharelado, com 400 
(quatrocentas) vagas totais anuais, sendo 100 por habilitação, turmas de 50 (cinqüenta) alunos, no turno 
noturno a ser ministrado pela instituição de ensino superior denominada Faculdade Zumbi dos Palmares, 
mantida pelo Instituto Afro-Brasileiro de Ensino Superior, com sede na cidade de São Paulo, no Estado de 
São Paulo. Art. 2º ESTA PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação. Paulo Renato de  Souza. 
 Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural (AFROBRAS), é um órgão não governamental 
(ONG) sem fins lucrativos, que tem por objetivo trabalhar para o progresso, desenvolvimento social, cultural 
e educacional da comunidade de afrodescendentes brasileiros. Formada por profissionais liberais, artistas e 
personalidades, tem como base o Projeto Pererê-Pererê, que integra todas as ações da Afrobras e seu objetivo 
de formar, informar, inserir, integrar, valorizar e dar visibilidade aos afrodescendentes. Uma das ações do 
Projeto Pererê-Pererê é a campanha "Mais Negros nas Universiaddes", cuja meta é possibilitar o acesso do 
negro às universidades (que hoje é inferior a 2% do total de alunos). O objetivo da campanha é conseguir 
2000 bolsas de estudos, integrais ou parciais, nas universidades privadas do Estado de São Paulo, no período 
de três anos. 
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 Segundo a Folha de S. Paulo113: 

 

A quantidade de negros na Zumbi é exceção entre as universidade 

brasileiras. Segundo a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios, do IBGE) de 2002, pretos e pardos correspondem a cerca de 

45% da população. Os dados do questionário socioeconômico do Exame 

Nacional de Cursos (Provão), porém, mostram que eram pretos ou pardos 

24% dos estudantes dos 26 cursos analisados em 2003. 

Uma das estratégias para amenizar essa desigualdade tem sido os cursos 

pré-vestibulares comunitários. Um dos mais antigos é mantido pela ONG 

Educafro. Ele começou em 1993, por iniciativa da Pastoral do Negro da 

Igreja Católica, e tem hoje 250 núcleos, cada um com cerca de 50 alunos 

(pobres, mas não necessariamente negros), dez professores e seis 

coordenadores. O cursinho também tem parceria com universidades 

particulares, como a PUC-RJ, que concedem bolsas aos aprovados. 

Segundo o relatório de Desenvolvimento Humano da ONU de 2004, nos 

países em que essas políticas têm sido eficazmente executadas, as 

desigualdades entre grupos diminuíram. Mas as desigualdades entre 

pessoas se mantiveram estáveis ou aumentaram: nos EUA, ações 

afirmativas fizeram crescer a elite negra, mas não equilibraram os índices 

econômicos e de desenvolvimento dessa população em relação aos dos 

brancos. O relatório mostra ainda que ações inicialmente temporárias 

tornaram-se depois permanentes. Na Índia, a intenção era pôr fim a essas 

políticas assim que os grupos beneficiados melhorassem suas condições. 

Mas elas se tornaram autoperpetuadoras. 

 

Pesquisa publicada no jornal O Estado de S. Paulo114afirma que maioria da 

população apóia cota para negros:  

 

Pesquisa mostra apoio de mais da metade dos entrevistados. Mas a 

rejeição à idéia também é grande.  A política de cotas para negros nas 

universidades públicas conta com o apoio de 61,1% da população, 

                                                 
113Lima, Tatiana. Folha de S. Paulo. Diversidade além das cotas. 28. set. 2004. 
114Educando Notícias.  Disponível em: 
<http://busca.estadao.com.br/educando/noticias/2004/mai/13/179.htm.>. Acesso em: 3 abril  2005.  
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segundo o instituto de pesquisa Sensus, em levantamento para a 

Confederação Nacional do Transporte (CNT). O levantamento foi feito 

com duas mil pessoas em 165 municípios do País, entre os dias 7 e 9 

deste mês. 

Apesar do apoio, um contingente importante da população se posicionou 

contrariamente ao sistema. Foram 29,4% dos entrevistados, que 

afirmaram ser contra a reserva de vagas para estudantes negros. Outros 

9,6% não souberam opinar.  

 

Este mesmo jornal115 divulgou estudo sobre o desempenho acadêmico dos 

estudantes na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)  e revelou que os cotistas 

obtiveram notas mais altas em relação aos alunos que entraram da forma tradicional, sem o 

beneficio da cota, em 2003:  

 

(...) Entre os cotistas, o índice dos que atingiram rendimento de 7 a 10 foi 

de 49%; entre os não-cotistas, de 47%. Esses dados não são reconhecidos 

pela atual direção da Uerj, mas teriam sido coletados na gestão anterior, 

de Nilcéa Freire, que deixou a instituição em 2003.  

A diferença entre cotistas e não-cotistas é pequena, mas, para os 

defensores das cotas, mostra que os negros e pobres são mais empenhados 

do que os universitários oriundos da rede particular de ensino.Os alunos 

estavam na mesma sala de aula, com o mesmo professor ,e os pobres 

foram melhores. Isso acontece porque eles têm mais determinação, 

afirmou frei David Santos, diretor executivo da Rede de Pré-Vestibulares 

Educafro, que mantém 255 cursinhos para carentes, no Rio e em São 

Paulo. O relatório usou números coletados pelo Sistema Acadêmico de 

Graduação da Uerj na gestão de Nilcéa Freire.  

  

 A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) vai adotar o sistema de cotas no 

seu próximo vestibular para negros e índios que estudaram em escolas públicas. Será a 

primeira instituição pública do Estado de São Paulo a adotar a medida. 

                                                 
115 Jornal O Estado de S. Paulo.Disponível 
em:<.http://www.estadao.com.br/educando/noticias/2005/mai/11/115.htm> Acesso em 5 maio 2005. 
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A resolução foi anunciada na terça-feira, após a universidade ter alterado o seu edital e 

aumentado em 10% o número de vagas, que serão destinadas a esses alunos. 

No ano passado, o Conselho Universitário da Unifesp já havia decidido instituir as 

cotas. No entanto, neste ano, quando o edital foi publicado, essa prerrogativa não 

constava.116 

As cotas estavam definidas pelo conselho, mas dependiam de uma verba específica 

do Ministério da Educação para a manutenção desses alunos. Não adiantaria nada reservar 

as vagas e os alunos não terem condições de fazer o curso, afirmou o pró-reitor de Graduação 

da Unifesp, Edmund Baracat. 

Segundo o pró-reitor, a verba foi garantida pelo ministério e a universidade oferecerá um 

auxílio financeiro aos estudantes ingressantes por cotas, para ajudar na compra de livros, 

alimentação e transporte. Os aprovados terão as características físicas avaliadas na matrícula e 

terão de comprovar ter estudado em escola pública.  

Alunos e funcionários da ONG Educafro, ligada ao movimento negro, 

acorrentaram-se diante da Reitoria da Universidade de São Paulo (USP) para pedir uma 

política de cotas na instituição, de acordo com a notícia de O Estado de S. Paulo 117: 

 

Segundo a Educafro, a manifestação ocorreu em virtude de uma resposta 

negativa do reitor, Adolpho José Melfi, sobre a adoção das cotas, em 

reunião com a ONG há pouco mais de uma semana. O cursinho da 

Educafro tem cerca de 6 mil alunos negros e carentes na Grande São 

Paulo, e 1,2% dos que fizeram o vestibular este ano em instituições 

públicas tiveram êxito. 

 

 

Luiz Inácio Lula da Silva foi comedido ao discursar sobre as cotas para negros e 

alunos do ensino público. Ele não fez declaração pública em favor das cotas nas 

universidades, conforme desejavam os movimentos negros. Lula optou por uma postura 

menos incisiva, por falta de consenso na sociedade. Por enquanto a posição do governo é 

                                                 
116 O Estado de S. Paulo. Disponível em:  
<http://busca.estadao.com.br/educando/noticias/2004/set/01/29.htm.>. Acesso em: 2 out. 2004.    
117 O Estado de S. Paulo. Disponível 
em:<.http://busca.estadao.com.br/educando/noticias/2004/mar/01/203.htm>. Acesso em: 25 abr. 2005. 
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de cautela. O presidente falou na instalação da Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial. Suas palavras são comentadas pelo Estadão118: 

 

Mesmo sem mencionar diretamente as cotas, Lula deixou transparecer sua 

opinião favorável à medida, no discurso de instalação da Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. "A superação do 

racismo requer políticas públicas e ações afirmativas concretas." Em 

outro trecho, Lula defendeu que o "Estado brasileiro não deve ser neutro 

em relação às questões raciais".  

Segundo o secretário-geral da Presidência, Luiz Dulci, o presidente não 

quer que o governo aplique a política de cotas de forma "unilateral", por 

pressão dos movimentos negros. Lula acredita que se possa conquistar 

também o apoio da maioria dos brancos, se a medida for bem explicada, 

divulgando por exemplo que as democracias mais avançadas já adotam o 

sistema. Precisamos promover um debate amplo, avaliar os pontos 

positivos e verificar se há pontos negativos. 

 

O jornal O Estado de S. Paulo119 publicou matéria sobre o fator racial nas universidades 

públicas, salientando que a Suprema Corte americana aprovou que as universidades dêem 

preferência ao fator racial no processo seletivo dos alunos:  

 

Washington - A Suprema Corte dos EUA julgou a favor de permitir que 

as universidades norte-americanas dêem alguma preferência ao fator 

racial no processo seletivo dos alunos, estabelecendo que os EUA 

dependem em parte de líderes educados e que respeitem e entendam a 

diversidade étnica, mas indicou que a raça não deve ser o único fator de 

elegibilidade. Segundo a juíza Sandra Day O´Connor, "a difusão do 

conhecimento e oportunidade através de instituições públicas de educação 

superior deve ser acessível a todos os indivíduos à margem de sua raça ou 

grupo étnico. 

Em duas decisões divididas, o tribunal máximo destacou que é 

inconstitucional o uso de cotas raciais mas deixou espaço para que as 

                                                 
118O Estado de S. Paulo. Disponível em: 
<http://busca.estadao.com.br/educando/noticias/2003/mar/21/228.htm>. Acesso em: 20 abr. 2003.  
119 Idem. Acesso em:  9 ago. 2005. 
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universidades públicas do país - e por conseqüências outras instituições 

públicas e privadas - procurem formas de levar o fator racial em conta. 

O presidente George W. Bush elogiou a decisão: "Aplaudo a Suprema 

Corte por reconhecer o valor da diversidade racial nas casas de estudo de 

nossa nação. A diversidade é um dos maiores valores dos Estados Unidos. 

As decisões emitidas hoje procuram balancear a finalidade da diversidade 

educativa com o princípio do tratamento eqüitativo segundo a lei. Meu 

governo continuará promovendo políticas que ampliem a oportunidade 

educativa de todos os norte-americanos sem importar sua origem racial, 

étnica ou econômica", afirmou o presidente em declaração oficial.  

 

Foram abordados aqui alguns exemplos de como parte da imprensa se posiciona em 

relação às necessidades e possibilidades de se implementar tais políticas de ação 

afirmativa. O que viu foi uma imprensa tratando o assunto de forma muito fragmentada, 

em que o foco das discussões são as cotas e não as  políticas sérias de implantação,  ou ao 

menos discussão sobre ações afirmativas de uma forma mais abrangente e contextualizada 

com a realidade brasileira. A imprensa perde a oportunidade de dar visibilidade à 

discussão, pois o assunto está na pauta das discussões da sociedade brasileira faz alguns 

anos.  
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CONCLUSÕES 

 

A investigação realizada neste estudo sobre o debate das políticas educacionais, 

mais especificamente sobre as políticas de ação afirmativa para afro-brasileiros nas 

universidades federais e estaduais, possibilitou identificar algumas questões que podem 

propiciar uma compreensão mais abrangente sobre as especificidades que caracterizam as 

políticas educacionais na atualidade. O debate público é muito oportuno e relevante e 

interessa a muitas pessoas, quando se constata que aproximadamente 45% da população 

brasileira é constituída de pretos e pardos. Não se pretendeu esgotar o assunto, só tão 

somente alcançar o objetivo deste trabalho, que foi investigar o debate sobre essas 

questões.  

Em sociedades desiguais, em termos de distribuição de bens e direitos, como é o 

caso da brasileira, as demandas apresentadas pelos grupos minoritários confirmam a teoria 

de que políticas universais neoliberalistas somente perpetuam as desigualdades. A 

sociedade brasileira foi construída em cima de políticas excludentes para esses grupos 

minoritários, haja vista ser o Brasil um País que saiu de um regime escravagista. É 

necessário, então, que o Estado saia do seu berço esplêndido, da sua sumária comodidade,  

e combata de uma forma  afirmativa a exclusão racial e social dos afro-brasileiros.  

A Constituição Federal de 1988 apresenta o Estado brasileiro com uma função  

reguladora dos problemas da exclusão de grupos menos favorecidos. Esta ação não está só 

presente em relação aos negros, mas com referência às mulheres, deficientes físicos e 

outros grupos minoritários. As políticas de inclusão adotadas nesse texto constitucional 

aparecem ora como inclusão cultural, ora como propostas mais progressistas - e isto ocorre 

com as ações afirmativas -, ora como políticas mais gerais de combate às desigualdades.  

No caso dos afro-brasileiros - que vinculavam o direito à diferença ao direito de 

serem tratados como iguais na aquisição de direitos, bens e recursos públicos - houve uma 

resistência da sociedade em legitimar equiparações jurídicas e políticas ao grupo, porque 

era claro que este grupo estava legitimado por ter suas diferenças protegidas. Por outro 

lado, era questionável um tratamento diferente para compensar as atrocidades cometidas 



 

 

101

 

por motivo de raça, mesmo porque as pessoas negam e se gabam de não existir diferenças 

raciais na sociedade brasileira, fato este muito questionável. 

A Constituição não enfrentou a questão da exclusão das minorias de uma forma 

direta e reservou os direitos a grupos de mulheres e deficientes físicos. Mas, e os negros? 

Assim como a redistribuição de renda depende da adoção de uma política redistributiva 

pelo Estado, qualquer possibilidade de compensação pela posição subalterna a que foram 

alocados historicamente os afro-brasileiros, também depende de políticas públicas de ação 

afirmativa, como a determinação de um sistema de cotas de vagas para afro-descendentes 

em instituições de ensino do País. Os negros, que compõem a maioria dos pobres, precisam 

de ações mais legitimadas pela política, na esfera jurídica inclusive, para ser 

implementadas. Estimulam debates políticos e desejam envolver a sociedade em reflexões 

includentes. É forçoso confrontar as mais diversas opiniões com vontade e coragem 

política para que as mudanças aconteçam. 

A modalidade de ação afirmativa mais polêmica neste início do século XXI é, com 

certeza, a reserva de vagas para negros nas universidades públicas brasileiras. Desde 2003, 

quando a Uerj, a Uenf e a Uneb adotaram tal sistema, a discussão e reflexão sobre as 

distintas experiências se instaurou em todas as universidades e fóruns públicos sobre o 

ensino superior. Essa ação é positiva e fez com que outras universidades públicas de vários 

Estados do País começassem a debater e a definir as vagas para negros em seus processos 

de seleção de novos alunos. 

O importante é que a política de reserva de vagas para negros em universidades do 

Brasil está apenas começando. O fortalecimento das relações institucionais, formas de 

cooperação e compartilhamento de experiências é um passo decisivo rumo á superação das 

dificuldades encontradas neste problema: a exclusão de negros e pobres do sistema formal 

de ensino. 

O ponto crucial está justamente na maneira de como enfrentar a situação, que se 

encontra dividida entre saídas mais universalistas, voltadas para a melhoria do ensino 

médio e básico, ou mais focadas,  que têm apostado nas cotas, dada a urgência da questão.  

 Percebe-se que as discussões sobre as políticas de ação afirmativa ainda são 

acanhadas e muito inexpressivas. O que se debate é a questão das cotas raciais numéricas 
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em que a diversidade étnica, racial e cultural é posta em segundo plano ou mesmo ignorada 

dando destaque e a uma pretensa homogeneidade populacional.  

Os frágeis debates sobre o tema nos grandes jornais brasileiros trazem opiniões das 

mais diversas correntes, contra e a favor das ações afirmativas. Mais contra do que a favor. 

A maioria dos editoriais dos jornais é tendenciosa e mal informada. O debate na realidade 

nunca aconteceu e freqüentemente são apresentadas duas opiniões: contra e a favor, sendo 

que nas contra as cotas sobressaem no noticiário. Personalidades da política, intelectuais 

engajados e a opinião da população  ajudaram na difícil tarefa de analisar tais posições no 

Brasil, em especial, num momento tão delicado para a política brasileira, quando as 

denúncias de corrupção, cassação de mandatos, renúncia de vários ministros, deputados e 

líderes de bancadas partidárias estão ocupando, todos os dias, as páginas dos jornais. O 

assunto das cotas, que até o início de 2005 ainda aparecia - mesmo que timidamente - nos 

jornais  hoje fica em quarto plano, pois a polêmica da vez é a condução da política de uma 

forma mais global, em que se discute a ética dos  governantes. Parece que não se evoluiu  

nesta questão de ética; então, como serão discutidas, de uma forma compromissada e 

digna, as políticas de ação afirmativa? 

O assunto das cotas é um problema de justiça, mas não se pode tratar a questão 

afirmativa só sob o olhar jurídico. O instrumental jurídico pode e deve cumprir um papel 

relevante para o avanço da civilização, contudo não deverá ser o único. Os movimentos 

sociais, a política e os debates públicos-filosóficos devem cumprir sua missão de 

transformar a história da sociedade brasileira. 

A ação afirmativa é um sonho dos afro-descendentes e de todos os que acreditam na 

igualdade de oportunidades e se envolvem nesta luta. A questão racial cria ambientes 

favoráveis para a comunhão entre direito e política. Dois afro-descendentes que viveram e  

lutaram pelo ideal da igualdade entre os homens, devem ser citados: Martin Luther King, 

grande líder negro americano, que lutou pelos direitos civis dos cidadãos, sobretudo contra 

a discriminação racial,  e Nelson Mandela, nascido na África do Sul, que dedicou sua vida 

à luta contra a discriminação racial e as injustiças contra a população negra.  

Luther King, na véspera de sua morte, três de abril de 1968, fez um discurso à 

comunidade negra, no Tenesee, Estados Unidos. Ele disse: 
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Temos de enfrentar dificuldades, mas isso não me importa, pois eu estive 

no alto da montanha. Isso não importa. Eu gostaria de viver bastante, 

como todo o mundo, mas não estou preocupado com isso agora. Só quero 

cumprir a vontade de Deus, e ele me deixou subir a montanha. Eu olhei 

de cima e vi a terra prometida. Talvez eu não chegue lá, mas quero que 

saibam hoje que nós, como povo, teremos uma terra prometida. Por isso 

estou feliz esta noite. Nada me preocupa, não temo ninguém. Vi com 

meus olhos a glória da chegada do Senhor. 

 

 No dia seguinte foi assassinado por um homem branco. Durante muitos anos, 

Martin Luther King lutou para acabar com a discriminação racial em seu País e ganhou o 

Prêmio Nobel da Paz. Sempre procurou fazer valer e lembrar a todo o princípio 

fundamental da Declaração da Independência Americana que diz: "Todos os homens são 

iguais".  

Nelson Mandela eternizou a frase: “A luta é minha vida”. Mandela foi o fundador 

da Liga Jovem do Congresso Nacional Africano, em 1944, e traçou uma estratégia que foi 

adotada anos mais tarde pelo Congresso na luta contra o apartheid. A partir daí ele foi o 

líder do movimento de resistência à opressão da minoria branca sobre a maioria negra na 

África do Sul. No dia do seu julgamento no Congresso africano, quando foi condenado a  

28 anos de prisão, ele asservou: “O ideal da minha vida é o ideal da igualdade;  imagino 

que todos os homens sejam iguais no sentido de terem as mesmas chances e as mesmas 

oportunidades,  e por esse sonho sou capaz de viver, mas também de morrer”. 
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