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Este artigo traz um breve relato sobre as condições pelas quais 
se deu a implantação da universidade no Brasil e, como estas, 
contribuíram para a marginalização do negro(a) na educação 
formal, em todos os níveis. A política de cotas para negros na 
universidade pública apresenta-se como uma estratégia para 
tentar diminuir as desigualdades sociais que ao longo dos 
séculos vêm atingindo os afro-descendentes. Por outro lado, 
a discussão sobre as cotas deve ir além do direito ao negro a 
uma parcela mínima de vagas no ensino superior. A discussão 
deve ter como base as formas como se dão às relações sociais 
e como estas são regidas pela prática de poder. A partir deste 
pensar, é necessário se criar mecanismos para inclusão das 
crianças negras, amarelas, índias e brancas, na mesma pro-
porção, nos bancos escolares, seja educação infantil ou outros 
níveis, escolas estas que devem ser qualificadas.
Descritores: Cotas, Negros, Universidade.

This article brings a brief account about the conditions for the 
which felt the implantation of the university in Brazil and, as 
these, they contributed to the marginalization of the black in 
the formal education, in all the levels. The politics of quotas 
for blacks in the public university comes as a strategy to try 
to reduce the social inequalities that along the centuries are 
reaching the Afro descending. On the other hand, the discus-
sion on the quotas should go besides the right to the black to 
a minimum portion of vacancies in the higher education. The 
discussion should have as base the forms as they feel to the 
social relationships and as these they are governed by the 
practice of power. Starting from this to think, it is necessary 
to grow up mechanisms for the inclusion of children’s black, 
yellow, Indians and white, in the same proportion, in the 
school banks, be infantile education or other levels, schools 
these that should be qualified.
Descriptors: Quotas, Black, University.

Este artículo aborda una breve descripción sobre las condicio-
nes por las cuales fue  implantada la Universidad en Brasil y, 
como éstas, contribuyeron para la marginalización del negro(a) 
en la educación formal, en todos los niveles. La política de 
cuotas para los negros en la universidad pública se presenta 
como una estrategia para intentar reducir las desigualdades 
sociales que a lo largo de los siglos vienen sufriendo los afro-
descendentes. Por otro lado, la discusión de las cuotas debe 
ir mas lejos que los derechos del negro a una porción mínima 
de lugares en la educación universitaria. La discusión debe 
tener como base las formas como se dan las relaciones socia-
les y como éstas son regidas por la práctica de poder. A partir 
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de este pensamiento, es necesario crear mecanismos para 
incluir a los niños negros, amarillos, indios y blancos, en la 
misma proporción, en los bancos escolares, sea la educación 
infantil o en otros niveles, siendo que estas escuelas deben 
ser calificadas.  
Descriptores: Porciones, Negro, Universidad. 

BREVE RELATO HISTÓRICO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE NO BRASIL

Anísio Teixeira  aponta que o resgate da história pode ser como 
um motor, capaz de proporcionar ações para atenuar os ma-

lefícios provocados pelo ser humano à sua  própria espécie1.
O ensino em universidade, no Brasil, foi criado por determina-

ção do Governo Federal em 1920, embora este tipo de ensino já 
existisse anterior a esta data. As escolas superiores brasileiras tinham 
o caráter de oferecer uma formação profissional, mas herdaram do 
passado as funções de educar o ser humano para a cultura geral 
e desinteressada. No Brasil, a educação de maneira geral sofreu 
a influência do ensino jesuítico que se baseava em um currícu-
lo substancialmente clássico, estruturado sob as diretrizes de uma 
cultura geral, seguindo assim o modelo da universidade medieval.  
Este fato gerava duas alienações na educação brasileira:

“A primeira grande alienação é que o ensino, voltado para 
o passado, nos leva ao desdém pelo presente. A segunda alie-
nação é que toda a cultura transmitida era européia. (...) E nisto 
tudo, o Brasil era o esquecido. A classe culta brasileira refletia 
mais a Europa e o passado do que o próprio Brasil: estávamos 
mais inseridos na verdadeira cultura ocidental e até na antiga 
– latina e grega – do que em nossa própria cultura1.” 

Podemos compreender com base na citação referida, que 
tanto os povos indígenas, nativos da terra brasileira, quanto os 
“ex-escravos” e descendentes destes, estavam excluídos desta 
universidade. Esta exclusão se caracterizava, sobretudo, pela 
indiferença da própria universidade em relação a estes povos e 
pela sociedade que os mesmos constituíam.

Os alunos que freqüentavam as universidades brasileiras 
eram filhos de famílias abastadas, estudavam período integral, 
dedicavam-se à escola, à biblioteca e a todas as oportunidades 
que a universidade oferecia1. 

Tomando também como referência o ensino nas escolas pú-
blicas, no século XIX, no Brasil, podemos verificar que nestas 
o(a) negro(a) também se mantinha à margem:

“O Decreto no 1.331, de 17 de fevereiro de 1854, estabele-
cia que nas escolas públicas do país não seriam admitidos escra-
vos, e a previsão de instrução para adultos negros dependia da 
disponibilidade de professores. O Decreto no 7.031-A, de 6 de 
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setembro de 1878, estabelecia que os negros 
só podiam estudar no período noturno(...)1.” 

Assim, a implantação da universidade 
brasileira seguiu o movimento de exclusão 
social, cultural e educacional que já vinha 
envolvendo os(as) negros(as) e também os 
índios desde o ciclo básico escolar. Estes 
são alguns poucos exemplos de como o(a) 
negro(a) foi posto à margem da sociedade, 
fundamentalmente, no que diz respeito ao 
direito a educação. 

IDENTIFICANDO AS COTAS PARA 
NEGROS NA ATUALIDADE
Atualmente, na sociedade brasileira, esta-
mos nos deparando com políticas voltadas para ações afirma-
tivas, dentre elas, as cotas para afro-descendentes entrarem na 
universidade. Podemos entender as cotas como uma estratégia 
utilizada para tentar diminuir a desigualdade social expressa 
pela descriminação sofrida pelo(a) negro(a) ao longo dos sécu-
los. Porém, esta ação afirmativa não poderá estar dirigida para 
a reparação dos atos malditos que causaram tantos prejuízos 
aos escravos e aos seus descendentes.  

As cotas não poderão reparar estes atos por vários motivos: 
a escravidão, no contexto das relações humanas é um ato irre-
parável. Portanto, não há e não existirá cota que consiga pagar 
os prejuízos psíquicos, espirituais, materiais, sociais, econô-
micos e outros irrelatáveis, mas sentidos pelos escravos e seus 
descendentes (em) e (por) suas próprias peles.  

As cotas para os negros entrarem na universidade também 
não poderão ser entendidas como um mecanismo para identifi-
car o(a) negro(a) apenas como vítima das atrocidades realizadas 
pelos brancos e, por isto, merecedor de uma parcela ínfima de 
vagas na universidade. Podemos sim, afirmar, que os negros fo-
ram vítimas das atrocidades realizadas pelos brancos europeus 
e que na relação de senhor x escravo o poder foi exercido so-
bre este último em forma de violência, opressão e dominação. 

O(a) negro(a) atualmente, pode ser situado como um Ser 
que apesar das desigualdades discriminatórias, ainda evidentes 
e mantidas em vários aspectos de sua vida, de alguma forma, 
está se organizando em movimentos, associações. Este fato po-
derá abrir horizontes para proporcionar algumas outras estra-
tégias, além das cotas, voltadas à redução  das desigualdades 
sociais. Assim, é possível que as cotas sirvam na verdade para 
dissolver as desigualdades do presente, e não as do passado.

Michel Foucault2 aborda as principais formas pelas quais 
se estabelecem às relações de poder entre os seres humanos, 
o que facilita a compreensão das propostas que visam dimi-
nuir as desigualdades que podem desembocar em discrimi-
nações. Para este autor, as relações sociais se estabelecem 
por meio do exercício de poder, o que poderá gerar efeitos 
positivos e negativos.

O poder não tem localização “segura”: 
de um lado estão os que detêm o poder e 
de outro os que são alijados deste. O autor 
focaliza as práticas ou as relações de poder 
em todos os espaços que se estabelecem às 
relações humanas2.

“Rigorosamente falando, o poder não 
existe; existem sim as práticas ou relações 
de poder. O que significa dizer que o po-
der é algo que se exerce, que se efetua, 
que funciona. E que funciona como uma 
maquinaria, como uma máquina social 
que não está situada em um lugar privile-
giado ou exclusivo, mas se dissemina por 
toda estrutura social2.” 

Dessa maneira, podemos inferir que todo 
ser humano estabelece relações de poder:

“Qualquer luta é sempre resistência dentro da própria rede 
do poder, teia que se alastra por toda a sociedade e a que nin-
guém pode escapar (...)2”.

Desta forma, é possível inferir que o exercício do poder é uma 
força intrínseca às relações humanas. Portanto, faz-se necessário 
refletir se haverá algum momento histórico em que o ser humano 
não estará submetendo o seu semelhante, em espécie, a uma posi-
ção de discriminação refletida pelas desigualdades estabelecidas.

FECHANDO COM ALGUMAS PISTAS...
As discussões atuais sobre as políticas das cotas são importan-
tes até mesmo para provocar a elevação da auto-estima do(a) 
negro(a), que por vários séculos foi soterrada pelos tantos adjeti-
vos desqualificantes, atribuídos também as características físicas 
destas pessoas. Por outro, é possível que o exercício pleno da 
cidadania pelo negro, almejando espaços de controle social po-
deria ampliar políticas sociais para além das cotas e da educação 
da qual o negro e outros grupos sociais parecem carecer. Santos 
& Santos apontam que um exemplo positivo de controle social e 
que vem sendo ampliado a cada ano é o orçamento participativo 
municipal... Informações são recolhidas, trocam-se experiências, 
realizam-se pesquisas, congressos e eventos participativos, para 
uma maior isonomia na distribuição de bens e serviços3.  

Assim, a inserção do negro nestes espaços de participação 
e controle social, nas mais variadas áreas de políticas públicas 
pode ser uma possibilidade de ampliar a abertura das necessi-
dades do negro, inclusive na educação.

Estes aspectos devem ultrapassar a questão do direito ao 
afro-descendente, a uma parcela mínima de vagas no ensino 
superior e, que abarquem o conhecimento formal como direi-
to a todos. Esta idéia  poderá ser concretizada, se inicialmente 
for incluídas as crianças negras, índias, amarelas e brancas, na 
mesma proporção, nos bancos escolares, da educação infantil 
a outros níveis, com escolas qualificadas.          ■

“A IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
BRASILEIRA SEGUIU O MOVIMENTO 

DE EXCLUSÃO SOCIAL, CULTURAL 
E EDUCACIONAL...”

1. Teixeira A. Educação e universidade. Rio de Janeiro, editora UFRJ, 1998, 93-4
2. Focault M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro, 10º ed., Editora Graal, 1992, 14
3. Santos GS, Santos AS. Visitando conceitos e alguns aspectos da prática ligada ao controle social em saúde. Saúde Coletiva. v.2, n.6, .63-6, Junho 2005.
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A importância das cotas para negros

EDITH PIZA  - Doutora em Psicologia Social pela PUC-SP; Pós-Doutora pela USP-SP

O artigo de Eunice Almeida da Silva sobre cotas para negros nas 
universidades brasileiras traz para discussão à questão do poder. 
Como se exerce o poder em nossa sociedade, quem estabeleceu 
e ainda estabelece as normas, definindo quais os segmentos so-
ciais que podem ou não partilhar do poder, através da educação. 
Cotas não significam reparação, mas resposta positiva a uma de-
manda pelo direito de avançar no conhecimento, bem como de 

auxiliar o conhecimento a avançar. Poderia ser igualmente um 
elemento fundamental para reformular o conceito de mérito, pois 
a universidade é feita mais pelo empenho de seus alunos do que 
por qualquer outro mérito. 
Mérito é concedido pelos que detêm o poder. E, como esclarece 
a autora do artigo, o poder é exercício, é ação. Poder, como raça, 
são signos vazios. 

MÁGDA ISABEL DO NASCIMENTO  - Mestre em Ciências Sociais – Universidade Federal de São Carlos

“A escola freqüentada pelo aluno negro pertencente a famí-
lias mais ou menos pobres, seja ela pública ou particular, 
diurna ou noturna, é de pior qualidade do que aquela fre-
qüentada pelos alunos brancos e amarelos ”
As políticas públicas de inserção da população negra no âm-
bito político, social, econômico, educacional e cultural de-
nominadas cotas, restitui as discussões acerca do “lugar” do 
negro na sociedade brasileira. Em conseqüência, fomos im-
pedidos em nossa  trajetória histórica de construirmos uma 
rede de solidariedade entre nós e desse modo, fomos impos-
sibilitados de ascensão social. “Em 1990, segundo o IBGE, 

12,1% dos brancos eram analfabetos. Mas este número cres-
cia para 30,1% no caso dos pretos, e para 29, 3% no caso 
dos pardos.”
Analisando o caráter eficaz  e controlador da escravidão 
sobre o negro, é lícito pensar que as políticas públicas que 
hoje estão em debate, são ínfimas diante de todo o lucro 
absorvido pela nação com o trabalho escravo. Não nos es-
queçamos que é justamente o negro que faz todo o trabalho 
braçal nesse período, e em seguida continuará como mão de 
obra desqualificada, pois à ele foi negado o direito de cida-
dão: escola, saúde, lazer, moradia  e trabalho digno

MAFOANE ODARA - Psicóloga pela USP, consultora e pesquisadora em relações raciais e de gênero do Centro de Estudos das Relações de 
Trabalho e Desigualdades e bolsista da Fundação Carlos Chagas na área de juventude e políticas públicas

Discutir as relações raciais, em especial as cotas, principal modali-
dade das ações afirmativas, na dimensão institucional, não é uma 
tarefa fácil. Não só porque é um tema complexo, mas principalmen-
te porque obriga a refletir do lugar e da naturalização dos espaços 
ocupados por negros e brancos, à medida que revela o incômodo 
de uma parcela privilegiada historicamente ao debater o tema.
Silva apresenta em seu artigo uma breve reflexão acerca do debate so-
bre as políticas de cotas nas universidades e a importância dessa me-
dida quando ressalta que “é possível  que as cotas sirvam na verdade 
para reduzir as desigualdades do presente, e não as do passado”. 
Ao mesmo tempo, são necessários esclarecimentos sobre alguns mi-
tos que rondam o debate sobre as cotas. Essa medida é uma das 

modalidades de ações afirmativas e ela permite ir equilibrando as 
desigualdades existentes na educação, imediatamente, enquanto se 
busca melhoria substancial do ensino público. 
Ricardo Henriques, atual Secretário da SECAD – Secretaria de Edu-
cação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC, apontou 
em seus estudos pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística que tanto brancos quanto negros evoluíram escolarmente no 
último século, mas a diferença entre os dois segmentos permanece 
a mesmo há quase 100 anos. Reconhece, portanto, que as cotas são 
as medidas emergenciais mais importantes de serem adotadas para 
quebrar esse ciclo de desigualdades e o silêncio em torno da opres-
são vivida por negros no Brasil.

A autora responde... A sociedade do conhecimento e as cotas para negros
Os comentários feitos sobre este artigo são de grande rele-
vância, sobretudo, se tomarmos como base as idéias de Har-
greaves. Este autor faz uma reflexão sobre a importância do 
momento atual atender a necessidade de uma reforma edu-
cacional ampla. Com este intuito diz que a sociedade em 
que hoje vivemos, pode ser considerada como sociedade de 

conhecimento e esta se caracteriza, sobretudo, por produzir 
economias do conhecimento1 que são estimuladas e movidas 
pela criatividade e pela inventividade. Se estamos neste  pa-
tamar de reivindicações de mudanças no campo educacional, 
a discussão sobre as cotas para negros entrar na universidade, 
parece óbvia.

O diálogo como propósito das cotas

O poder e as cotas para os negros

Diálogos sobre o artigo: Além das cotas para negros na Universidade
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