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Resumo:Este artigo tem por objetivo apresentar um relato de experiência na qual relaciona-se 

as políticas afirmativas para a igualdade racial, no que tange os impactos na vida acadêmica 

de uma mulher negra, relacionando a oportunidade e os desafios desta política que, muitas 

vezes não está relacionada apenas com o propósito da inserção à Universidade, ou seja, com o 

cumprimento de uma inserção ao ambiente acadêmico, mais de como legitimar e propor que 

este grupo, que na maioria das vezes está à margem ao acesso, da pesquisa e aprofundamentos 

teóricos, inclusive pela falta de reconhecimento e permanência neste ambiente, como 

experiência douradora e com o desenvolvimento de reconhecer-se no espaço. 

Palavras-chave: Ações Afirmativas. Sociedade. Poder Público. Igualdade Racial. 

Compromisso. 

 

Abstract: This article aims to present an experience report in which affirmative policies for 

racial equality are related to the impacts on the academic life of a black woman, relating the 

opportunity and challenges of this policy, which is often not related only to the purpose of 

insertion into the University, that is, with the fulfillment of an insertion into the academic 

environment, more than how to legitimize and propose that this group, which in most cases is 

at the margin of access, including the lack of recognition and permanence in this environment, 

as a gilding experience and with the development of recognizing oneself in space. 
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Introdução 

 

Este relato prende-se as questões das Ações Afirmativas sobre as cotas raciais nas 

universidades, tem como objetivo a análise crítica da implantação das políticas públicas de 

cotas para estudantes negros de escolas públicas, focado em abordar e contextualizar na 

inserção e permanência dos estudantes negros no ensino superior. 

Inúmeras mudanças ocorrem neste século, para garantir o acesso mínimo, na busca de 

promover a igualdade  racial e discutir as questões relativas à população negra pelas políticas 

públicas, enfrentamento ao racismo, a criação de mecanismos que assegurem o acesso dos 

negros e negras às diversas esferas da vida social, criada no Brasil pela Medida Provisória n° 

111, de 21 de março de 2003, convertida na Lei nº 10.678 a Secretaria Especial de Políticas 

de Promoção da Igualdade Racial, considerada um marco na institucionalização na agenda das 

políticas públicas. Dessa forma o objetivo deste artigo é relatar a experiência que ocorreu no 

ambiente acadêmico, no que tange os limites e desafios de sobreviver buscando uma 

identidade social e cultural, entre os muros da Universidade São Francisco. 

 

Marco Teórico 

 

Após sua criação, a Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR) utiliza como referência política o Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/2010), 

que orientou a elaboração do Plano Plurianual (PPA 2012-2015), resultando na criação de um 

programa específico intitulado "Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial”. 

Resultou também na incorporação desses temas em 25 outros programas, totalizando 121 

metas, 87 iniciativas e 19 ações orçamentárias, em diferentes áreas da ação governamental. 

 

Em 2003 comemoramos a criação da SEPPIR, que nasceu como uma secretaria 

especial, com a tarefa de realizar uma discussão dentro do governo acerca de 

questões relativas à população negra para promover políticas públicas, nas mais 

diferentes áreas, voltadas à promoção da igualdade racial, passando necessariamente 

pelo enfrentamento ao racismo, mas também pela criação de mecanismos que 

assegurem o acesso da população negra às diversas esferas da vida social. (SEPPIR, 

2016, p. 13). 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/2003/L10.678.htm
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O papel desempenhado pela SEPPIR é atuar em todas as etapas de construção de 

políticas de ações afirmativas em áreas como saúde, educação, trabalho, juventude e 

mulheres, entre outras, que são necessárias e fundamentais para a correção de desigualdades. 

São medidas essenciais e temporárias determinadas pelo Estado com a finalidade de aniquilar 

as desigualdades historicamente acumuladas de classes menos favorecidas. 

 

A inclusão através das ações afirmativas é sem sombra de dúvida, uma grande 

conquista dos últimos 13 anos. As cotas destacam-se nesse sentido. Além disso, a 

pauta nacional não pode mais ignorar que os cerca de 52% da população querem ter 

acesso aos bens econômicos e culturais. Isso não pode ficar mais represado. 

(SEPPIR, 2016, p. 78). 

 

No ano de 2012 o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que as ações 

afirmativas são constitucionais e políticas essenciais para a redução de desigualdades e 

discriminações existentes no país. Apesar da decisão do governo, a iniciativa privada e as 

organizações sociais sem fins lucrativos também são atores importantes neste processo, com 

atuação e suporte no processo. Lembrando que as políticas de ações afirmativas não são 

benefícios, mas se fazem necessárias quando percebe-se um histórico de injustiças e direitos 

que não foram assegurados. 

 

Nos anos que se seguiram, os movimentos passaram a se consolidar por meio de 

redes com abrangência regional ou nacional, firmando-se como sujeitos na 

formulação e monitoramento das políticas públicas. Nos anos 1990 desempenharam 

papel fundamental na resistência a todas as orientações do neoliberalismo de 

flexibilização dos direitos sociais, privatizações, dogmatismo do mercado e 

enfraquecimento do Estado. Nesse mesmo período, multiplicaram-se pelo país 

experiências de gestão estadual e municipal em que lideranças desses movimentos, 

em larga escala, passaram a desempenhar funções de gestores públicos. 

(PROGRAMA NACIONAL de DIREITOS HUMANOS (PNDH-3), 2010, p. 25).  

 

As políticas de ações afirmativas são um importante instrumento de reparação secular, 

para que seja possível corrigir, problemas sociais na superação do preconceito contra 

determinados grupos como as cotas para negros e índios nas universidades e leis de proteção 

às mulheres, idosos, entre outros grupos, específicos que são vítimas de discriminação, 
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violência, exclusão com o objetivo corrigir, superar e atenuar a desigualdade e promover mais 

equalização social. 

 

O acesso aos direitos fundamentais continua enfrentando barreiras estruturais, 

resquícios de um processo histórico, até secular, marcado pelo genocídio indígena, 

pela escravidão e por períodos ditatoriais, práticas que continuam a ecoar em 

comportamentos, leis e na realidade social. (PNDH-3, 2010, p. 64). 

 

O fato é que no Brasil os negros sofrem exclusão social, após a abolição da 

escravatura não foram tomadas medidas efetivas para sua inclusão social, escolarização, 

aquisição de condições de vida e trabalho dignas eles foram abandonados à própria sorte e 

relegados ao desprezo do restante da sociedade.  

Segundo Fernandes (2008), 

 

A legislação, os poderes públicos e os círculos politicamente ativos da sociedade se 

mantiveram indiferentes e inertes diante de um drama material e moral que sempre 

fora claramente reconhecido e previsto, largando-se o negro ao penoso destino que 

estava em condições de criar por ele e para ele mesmo. (FERNANDES, 2008, p. 

32). 

 

Ainda sobre a exclusão social dos negros e a abolição da escravatura; 

 

Com a abolição e a instauração da República os negros passaram a fazer parte de um 

novo modelo de sociedade: deixou de ser escravo para atuar no mercado de trabalho 

a fim de garantir a própria subsistência através do trabalho em que o conhecimento 

requerido era o advindo da prática escravocrata, e sem as mínimas condições e 

valorização dos estudos. “As ações programáticas formuladas visam a enfrentar o 

desafio de eliminar as desigualdades, levando em conta as dimensões de gênero e 

raça nas políticas públicas, desde o planejamento até a sua concretização e 

avaliação.” (PNDH-3, 2010, p. 64). 

 

O resultado desse processo ao longo do tempo acirrou a desigualdade entre brancos e 

negros no Brasil, levando-os a ocupar os piores espaços por falta de escolaridade e 

conhecimento formal. Ainda Fernandes (2008); 

 

Enquanto o branco da camada dominante conseguia proteger e até melhorar sua 

posição na estrutura de poder econômico, social e político na cidade e enquanto o 

imigrante trocava sucessivamente de ocupações, de áreas de especialização 

econômica e de posições estratégicas para a conquista de riquezas, de prestigio 

social e de poder, o negro e o mulato tinham de disputar eternamente as 

oportunidades residuais com os componentes marginais de sistema – com os que 
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“não serviam para outra coisa’ ou com os que “estavam começando bem por baixo”. 

(FERNANDES, 2008, p. 42). 

 

Para diminuir o preconceito social, as ações afirmativas é uma política de inclusão 

para proporcionar a convivência racial entre brancos e negros, é uma forma de tratar de forma 

desigual os desiguais, ou seja, é uma medida reparatória de redução da exclusão e da 

desigualdade que, de outra forma, não poderia ser solucionada. Atuando no sentindo de 

proteger e promover a inclusão de alguns grupos sociais que sofrem variados tipos de 

violência no cotidiano. 

 

Os pactos e convenções que integram o sistema internacional de proteção dos 

Direitos Humanos apontam para a necessidade de combinar estas medidas com 

políticas compensatórias que aceleram a construção da igualdade, como forma capaz 

de estimular a inclusão de grupos socialmente vulneráveis. Além disso, as ações 

afirmativas constituem medidas especiais e temporárias que buscam remediar um 

passado discriminatório. (PNDH-3, 2010, p. 65). 

 

Diante da constatação das desigualdades sociais e que houve negligenciamento de 

direitos fundamentais em virtude de condições desiguais de acesso à educação que ao longo 

do tempo gerou significativa diferença de desenvolvimento entre negros e brancos, as 

autoridades governamentais visando a isonomia as relações raciais com igualdade de direitos 

através de propostas de ações afirmativas visando a correção desta situação criando 

oportunidades diferenciadas de desenvolvimento aos grupos marginalizados. 

 

No plano nacional a missão da SEPPIR é assegurar os avanços das políticas de 

promoção da igualdade racial. O Brasil possui todas as condições para ser um país 

melhor. O país não pode abrir mão do que ele tem de mais rico, que não são os 

recursos naturais, como se pensa. A maior riqueza do Brasil é o seu povo. E o Brasil 

precisa investir mais no seu povo. O Brasil não pode investir apenas em parte do seu 

povo. O Brasil precisa ter um projeto com essa perspectiva, incorporando a 

igualdade racial como elemento crucial para o desenvolvimento humano: um projeto 

político do ponto de vista da população negra. (SEPPIR, 2016, p. 33). 

 

 A aceitação do Estado brasileiro para a criação da SEPPIR é reconhecer a necessidade 

de políticas para a erradicação do racismo e da pobreza em nosso país; 

 

Precisamos avançar também no nível educacional, atendendo inclusive o que diz o 

Plano Nacional de Educação (PNDE), na meta número 8, que devemos equiparar o 
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nível de escolaridade entre brancos e negros. O Brasil precisa realizar esse objetivo. 

Essas metas de igualdade racial não podem ficar no papel apenas. Precisamos 

implantar de forma definitiva o Estatuto da Igualdade Racial. Temos que consolidar 

um fundo de promoção da igualdade racial para melhor promovermos essas 

políticas. (SEPPIR, 2016, p. 33). 

 

  De fato, as ações afirmativas são instrumentos de combate às desigualdades presentes 

no âmbito social, mas a política de cotas raciais não fará isoladamente todas as mudanças para 

a efetiva inclusão social dos direitos humanos dignos de todo e qualquer ser humano, sem 

distinção de raça, cor, religião, sexo ou de qualquer outra natureza. É necessário que haja uma 

modificação de seu quadro econômico-social, considerando que a educação é um dever do 

Estado proporcionar aos cidadãos sem quaisquer distinções, uma ação afirmativa fundamental 

amparada pelo direito e acolhida pela sociedade. 

 

Contudo governantes e sociedade mantiveram-se indiferentes, até 2001, quando o 

Brasil assumiu, na Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação 

Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, o compromisso de elaboração e 

execução de políticas de combate ao racismo e a toda sorte de discriminações. 

(SILVÉRIO; SILVA, 2004, p. 26). 

 

 De fato, a educação é a chave para a diminuição das desigualdades e a promoção do 

bem-estar de todos, além de se dignificar os cidadãos para o trabalho e para universalizar 

materializar o acesso ao conhecimento, é dever do Estado proporcionar uma educação digna, 

igualitária e de qualidade onde todos sem exceção possam usufruir. 

 

A política de cotas raciais no Brasil: uma questão da desigualdade racial e educacional 

 

 A igualdade está garantida na Constituição brasileira conforme art. 5º “Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade”. No caso das cotas raciais, a igualdade se constitui como um 

elemento imprescindível para a democracia visa abarcar as demandas educacionais da 

população negra. 

A abordagem da sociedade sob a perspectiva de um sistema de classes que visa a 

redução dos conflitos inerentes a luta entre elas também vai perseguir o tema da 
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igualdade de condições para todos os indivíduos como sistema de ampliação do 

acesso às oportunidades oferecidas pelo mesmo sistema social. Essa relação 

também serve de base para as discussões em torno das chamadas “ações 

afirmativas”. O que se quer com essa “interferência” no social é que “os negros 

cheguem a uma situação de mais igualdade com os brancos”, entendendo igualdade 

de oportunidades, em primeiro lugar, a busca pelas mesmas chances de obter boa 

formação e educação escolar, para que se possa, posteriormente, usufruir das 

demais. (TEIXEIRA, 2003, p. 22-23). 

 

 Ainda Teixeira (2003, p. 23) “A busca por níveis mais elevados de educação formal 

também tem sido historicamente uma das lutas travadas pelo movimento negro no Brasil”. 

Essa discussão sobre a necessidade de adoção de políticas públicas contra a discriminação 

racial no Brasil vem de longas datas através de lutas por direitos civis, o movimento negro 

sempre lutou e buscou um maior espaço do negro na sociedade. “Às desigualdades soma-se a 

persistência da discriminação, que muitas vezes se manifesta sob a forma de violência contra 

sujeitos que são histórica e estruturalmente vulnerabilizados” (PNDH-3, 2010, p. 65).  

 A taxa de desigualdade racial no progresso educacional brasileiro ainda existe apesar 

da adoção de ações afirmativas. Para corrigir essa deficiência e reduzir as desigualdades às 

oportunidades educacionais é necessário a implementação de políticas públicas específicas 

para a população negra. Para Teixeira (2003, p. 25) “Muitos fatores parecem estar 

relacionados ao fato dos negros não estarem conseguindo ascender socialmente através dos 

níveis de escolarização na mesma proporção que os brancos”.  

 

O combate à discriminação mostra-se necessário, mas insuficiente enquanto medida 

isolada. Os pactos e convenções que integram o sistema internacional de proteção 

dos Direitos Humanos apontam para a necessidade de combinar estas medidas com 

políticas compensatórias que aceleram a construção da igualdade, como forma 

capaz de estimular a inclusão de grupos socialmente vulneráveis. Além disso, as 

ações afirmativas constituem medidas especiais e temporárias que buscam remediar 

um passado discriminatório. (PNDH-3, 2010, p. 65). 

 

 Como é possível observar no gráfico abaixo, de número 27, de acordo com o último 

sensu do IBGE (2010), a frequência escolar da população entre 15 e 17 anos apresenta um 

atraso entre brancos e pretos ou pardos aonde a diferença total chega a ser de 14%. A carência 

de estudos pode levar a inserção precária no mercado de trabalho e baixa remuneração e com 

maiores chances de desemprego. E até a exclusão do mercado de trabalho, já pela grande 

competividade nas organizações. 
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Fonte: IBGE (2010, p. 102). 

 

 Já na tabela abaixo pode-se observar que a desigualdade no ensino superior entre a 

população com mais de 25 anos tanto os homens brancos como as mulheres brancas a 

diferença percentual entre os homens negros ou pardos e mulheres negras ou pardas 

comparadas entre si chega a ser mais da metade: mulheres brancas 17,7% e homens brancos 

15,3% e as mulheres negras ou pardas 6,7% e homens negros ou pardos 4,5%. Como é 

possível observar entre os homens brancos e negros ou pardos a diferença é enorme, o 

percentual chega a ser três vezes maior. 

 

Fonte: IBGE (2010, p. 106). 
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O governo federal criou o sistema de cotas raciais no ensino superior para aumentar a 

demanda de alunos negros nas universidades a fim de superar as desigualdades históricas 

entre negros e brancos. 

Em 29 de agosto de 2012 foi sancionada a Lei 12.711 garantindo 50% das matrículas 

por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência e 

tecnologia a aluno oriundo integralmente do ensino médio público, em cursos regulares ou da 

educação de jovens e adultos.  A lei passou a ser aplicada de maneira gradual, com a 

perspectiva que de fato metade das vagas do sistema federal de ensino superior seja ocupada 

por estudantes de escola pública.  

Não é possível negar que a educação formal é uma das mais importantes vias para a 

mobilidade social e que o alcance de ocupações de prestígio no mercado de trabalho está 

relacionado com o grau de instrução. Uma baixa escolaridade limita o acesso e ascensão dos 

negros restringindo a uma série de ocupações, de liderança ou de cargos na alta gestão. 

Como já é sabido, o Estado tem o dever de prestar um serviço público de qualidade e 

gratuito de forma isonômica e impessoal.  

 

A Lei 10.639/03 é outro elemento que merece destaque nas políticas de promoção da 

igualdade racial, por buscar reverter as representações negativas da população negra 

e da população africana. Esta lei muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

determinando ser obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira no 

ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, assim como “o estudo da 

História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do 

povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil”, 

como estabelece a lei. (SEPPIR, 2016, p. 31). 

 

 A instituição das ações afirmativas para a inclusão social visando combater a 

desigualdade em grupos marginalizados historicamente pelo sistema vigente através da 

adoção das cotas nas universidades é uma maneira do Estado reconhecer o processo histórico 

de exclusão dos negros que não tinham condições reais de acesso ao ensino superior e de 

qualidade. 

 Avançar no âmbito das políticas públicas de promoção da igualdade racial 

reconhecendo os direitos dessa população é necessário criar mecanismos específicos voltados 
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para as ações afirmativas para o desenvolvimento da humanidade e acabar com a 

discriminação pertinente aos grupos em questão. 

  A reparação aos grupos marginalizados e excluídos através das ações afirmativas ao 

longo dos anos tem demonstrado ser uma medida eficaz e pontual, mas a compensação e 

efetivação dos direitos dos negros por espaços dignos na sociedade brasileira são 

fundamentais os avanços nas políticas públicas que podem mudar a história contribuindo para 

uma nova ordem econômica. “A história detém as provas da obrigação da sociedade e 

também da universidade para com os negros, o que assegura a autenticidade do seu direito de 

acesso à educação superior, por meio de ações afirmativas” (SILVÉRIO; SILVA, 2004, p. 

29). 

 A efetivação e o acesso dos direitos fundamentais para os grupos em desvantagens de 

forma qualificada aos bens e serviços disponíveis é um modo eficaz para começar a luta 

contra o racismo com ações práticas em que todos cresçam e se realizem enquanto seres 

humanos, cidadãos. A criação de indicadores que possam mensurar a implementação 

progressiva dos direitos elencados com as ações afirmativas como medidas eficazes no 

combate de toda a forma de discriminação juntamente com outras medidas que visam igualar 

esses entes diferenciados corrigindo a discrepância do acesso de negros e pobres no ensino 

superior promovendo a inserção da cidadania plena e aumentando a presença de pessoas que 

são maioria segundo o sensu IBGE (2010), que se auto declararam, para que possa participar 

e obter avanços na vida social acadêmica, o que promove acesso à inserção ao mercado de 

trabalho e melhoria na qualidade de vida e projeção social percebida pelos iguais. 

  

Procedimentos Metodológicos 

 

Para o aspecto metodológico a recuperação e aprofundamento bibliográfico pelo qual 

circunda a pesquisa, no que tange os principais conceitos que tratam de políticas públicas, 

sobre a promoção de igualdade racial, ressaltando-se ainda a política de cotas raciais no 

Brasil, uma desigualdade no processo educacional. A importância da utilidade da pesquisa 

documental na medida em que organiza informações que se encontram dispersas e muitas 

vezes separadas, e servindo como consulta em estudos futuros.  
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(...) deixar correr o olhar sem se fixar só numa pista, escutar tudo em redor sem se 

contentar só com uma mensagem, apreender os ambientes e, finalmente, procurar 

discernir as dimensões essenciais do problema estudado, as suas facetas mais 

reveladoras e, a partir daí, os modos de abordagem mais esclarecedores. (QUIVY; 

CAMPENHOUDT, 1998, p.83). 

 

 Dessa forma no aspecto que tange o relato de experiência ocorre na Instituição a 

Universidade São Francisco que faz parte de um programa de inclusão de negros e pobres nas 

universidades. A Educação de Afrodescendentes (EDUCAFRO) tem um programa voltado 

para jovens da periferia e de baixa renda, fundada por um grupo de professores 

inconformados com a falta de acesso dessa população nas universidades públicas, e mesmo 

nas universidades privadas com bolsas de estudos.   

  

Descrição do Contexto 

 

Mesmo com as políticas públicas, Leis e orientações adotadas e apresentadas existe, 

um período de maturação para que se transforme em processo e o mesmo seja praticado, pelas 

pessoas envolvidas e que neste caso façam parte do ambiente estudo. Destaca-se que a 

maioria das relações neste campo institucional se dará com pessoas que possuem preconceitos 

enraizados, no que tange suas relações e ambiente que viveu, pois se trata de um ambiente 

muito elitizado e extremamente competitivo.  

 

Procedimentos e situações observadas 

 

 Antes mesmo da obrigatoriedade das ações afirmativas a Universidade São Francisco 

já desenvolvia um trabalho social para inclusão de alunos de baixa renda em todos os cursos e 

campus das universidades. Em parceria com um curso pré-vestibular (EDUCAFRO) a 

universidade concede bolsas de estudos para alunos desses cursinhos situados nas periferias 

de todo o Brasil.  

 Diante de uma formação educacional de baixa qualidade proporcionada pelo Estado de 

São Paulo, muitos alunos não têm as mesmas condições de igualdade para concorrer a uma 
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vaga nas universidades públicas com alunos oriundos de uma formação em escolas 

particulares, o que os levam a buscar as instituições de ensino superior com bolsas de estudos. 

A universidade São Francisco assumiu o compromisso diante das desigualdades racial 

presente na sociedade brasileira oferecendo condições e oportunidades para os negros na 

educação superior.  Todos os cursos oferecidos pela universidade garantem a diversidade 

acadêmica com o número de vagas destinada para os alunos da EDUCAFRO. É notável a 

grande presença de negros bolsistas dentro da universidade isso mostra que as ações 

afirmativas vêm transformando o espaço acadêmico que ainda é privilégio de uma pequena 

parte da sociedade. Cabe destacar que apesar de lenta, a mudança é consiste e muito 

importante na desconstrução da desigualdade racial no campo do ensino superior. 

A inclusão de bolsistas negros na universidade mediante ao curso pré-vestibular 

EDUCAFRO faz parte de um dos princípios de ações afirmativas, mesmo que a concessão de 

bolsas de estudos acadêmicos seja uma tarefa do Estado. Essas oportunidades de bolsas de 

estudos são fundamentais para a inserção dos negros nas universidades, mas não podem ser 

interpretadas como garantia da continuidade e ascensão numa pós-graduação e até mesmo na 

conclusão do ensino superior.  Durante o período preparatório, os alunos participantes além 

das matérias bases para o vestibular tinham a formação de como ser um cidadão consciente 

das necessidades do seu bairro e região e como forma de retribuição, ser um multiplicador 

possibilitando a inserção de novos alunos nos cursos e universidades. Por ser formado por 

voluntários e pessoas beneficiárias da causa, o curso pré-vestibular da EDUCAFRO 

possibilitava o empoderamento e mobilidade social desses alunos, além do acompanhamento 

e apoio para se manter na universidade. 

 A EDUCAFRO primeiramente busca a inserção desses alunos nas universidades 

públicas, mas devido a sua formação defasada proporcionada pelo Estado, mesmo com o 

acompanhamento no curso pré-vestibular, muitos ainda não conseguem alcançar uma vaga em 

uma universidade pública, sobretudo que é um direito da população de baixa renda, mas na 

realidade, existe uma minoria inserida. 

 Como é possível compreender a vida acadêmica é muito mais que a sala de aula, é um 

espaço rico em oportunidades na produção do conhecimento e crescimento pessoal e 

profissional está disponível para todos e qualquer aluno, sem exceção. No entanto, a vivência 
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acadêmica interpõe trajetórias diferenciadas para os alunos negros e brancos devido às origens 

socioeconômicas e raciais, cultural e social, além da desigualdade racial presente na 

sociedade. 

 Para que haja a permanência, o desenvolvimento da capacidade e potencial nos 

estudos desses alunos oriundos de ações afirmativas, e também dar continuidade na sua 

formação, está faltando a oportunidade e condições adequadas para que exerçam o direito de 

ser um universitário que vai além da assistência estudantil.   As ações afirmativas são um 

avanço e uma possibilidade de mudanças no interior das universidades para a inserção e 

permanências dos negros nas universidades através de cotas raciais, mas é necessário que se 

faça as devidas mudanças, que se tenha um diálogo entre a universidade e a sociedade, pois o 

desenvolvimento educacional não acontece somente na universidade, mas através da relação 

desses indivíduos com o meio social.  

 Apesar das dificuldades e com muitas resistências, foi possível um impacto positivo, 

houve melhora nos estudos e maior confiança nas suas potencialidades, despertando o 

interesse e uma formação universitária de qualidade proporcionando o ingresso numa pós-

graduação stricto senso numa universidade particular considerada de primeira linha com 

direito a uma perspectiva acadêmica dentro da sua trajetória, promovendo assim maior 

inserção na pesquisa e promoção de legitimidade para demais pessoas que fazem parte deste 

grupo, que muitas vezes ainda permanecem à margem do ambiente acadêmico. 

 Pode-se dizer que a universidade é tida como um meio de acesso à cidadania, 

promovendo a inclusão social e no mercado de trabalho e ao mesmo tempo, mantém elevados 

níveis de exclusão social daqueles que não conseguem alcançá-la.  

 A adoção das ações afirmativas é apenas um programa de uma série de outras políticas 

públicas para garantir a inclusão e permanência da população negra e periférica nas 

universidades e no mercado de trabalho. Essa busca pela igualdade material entre os 

indivíduos desiguais deve ser encarada pelos governantes brasileiros como uma forma de 

extinção da opressão e do racismo na medida em que esses grupos marginalizados tenham a 

oportunidade de chegar aos mais elevados níveis de ascensão educacional e social garantindo 

a efetiva inclusão dessa população.  
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Considerações Finais 

 

Como resultado, foi possível concluir que mesmo com as políticas públicas, e 

adentrando às políticas de cotas raciais, existe um distanciamento enorme entre a adoção e a 

prática apresentada no relato de experiência. 

As ações afirmativas são um instrumento eficaz para a promoção e desconstrução das 

desigualdades raciais, mas, no entanto, é necessário que se façam ajustes nessas ações para 

que se promova o acompanhamento e permanência dos negros (inclusive para aqueles que 

estão nas periferias, ou mesmo que não se auto declararam por não ter consciência da 

importância deste acesso acadêmico) até a conclusão do ensino superior e consequente acesso 

em uma pós-graduação. Acredita-se que o desempenho educacional proporciona mudanças e 

transformações no cotidiano dos cidadãos e no meio em que está inserido. 

Os negros representam um grupo social vulnerável na sociedade e as políticas de cotas 

raciais nas universidades públicas oferecem uma alternativa válida para diminuir as 

desigualdades sofrias historicamente pelos negros e descendentes.    

Diminuir as desigualdades entre negros e brancos no ensino superior é um desafio para 

a União, os Estados e os Municípios, e a própria sociedade, mas para que isso aconteça há 

uma necessidade de maior qualidade no ensino básico. A educação se tornou um direito 

constitucional e as ações afirmativas foram responsáveis por um pequeno avanço na inserção 

dos negros nas universidades, mas o país ainda precisa avançar criar ferramentas e 

mecanismos mais sofisticados e adequados do que apenas vagas padronizadas proporcionando 

uma educação continuada.   

Dessa forma é possível concluir que as políticas públicas atuais não se mostram tão 

eficientes para reduzir ou eliminar as desigualdades raciais, mas para garantir a igualdade de 

acesso ao ensino superior, é necessário que haja medidas compensatórias para as pessoas em 

desvantagem social, pois na competição no exame pré-vestibular e na própria realização do 

mesmo, a maioria das pessoas que participam não saem do mesmo ponto de partida, seja ele 

pelo grau de instrução, treinamento, alimentação, orientação e legitimidade inclusive com 

acompanhamento de psicólogos, já que o exame é complexo para os candidatos preparados, é 

possível imaginar como será a experiência daqueles que não possuem treinamentos 
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necessários para estar neste ambiente.  Mas há muito para ser feito, porque o racismo e a 

discriminação continuam inferiorizando os negros no meio social, o que leva a utilização de 

ações afirmativas para a população negra como instrumento de justiça social e legitimidade. 
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