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O que são as cotas raciais?

- As cotas raciais são ações afirmativas aplicadas em alguns países, como o Brasil, a fim de 
diminuir as disparidades econômicas, sociais e educacionais entre pessoas de diferentes 
etnias raciais. Essas ações afirmativas podem existir em diversos meios, mas a sua 
obrigatoriedade é mais notada no setor público – como no ingresso nas universidades, 
concursos públicos e bancos.

- As cotas raciais são uma medida de ação contra a desigualdade num sistema que 
privilegia um grupo racial em detrimento de outros – esses, oprimidos perante a 
sociedade. Ao contrário do que diz o senso comum, cotas raciais não se aplicam somente a 
pessoas negras. Em várias universidades, por exemplo, existem cotas para indígenas e seus 
descendentes, que visam abarcar as demandas educacionais dessas populações. 
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Como as cotas funcionam?
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Por que as cotas raciais existem?
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Por que as cotas raciais existem?

- Algumas pessoas explicam as cotas raciais por meio do conceito da equidade aristotélica. 
Aristóteles, o filósofo grego criou uma teoria que consiste em: tratar desigualmente os 
desiguais para se promover a efetiva igualdade. Se duas pessoas vivem em situações 
desiguais e forem concorrer nas mesmas condições, concretamente a desigualdade será 
perpetuada. As ações afirmativas seriam uma maneira de colocar essas pessoas no mesmo 
patamar de concorrência.

- A desigualdade no Brasil abrange o âmbito econômico, social e, principalmente, o da 
educação e das oportunidades. Negros e pardos representam 53,6% de toda a população 
brasileira e, mesmo sendo maioria, está numa minoria de espaços considerados 
importantes, como chefias de empresas e outros cargos de relevância social. Apenas 12% 
da população preta e 13% da parda têm ensino superior. Entre os brancos, o número é 
31%. A diferença no nível de escolaridade se reflete também na renda. Conforme dados de 
2015 do IBGE, o salário da população preta e parda equivale a 59,2% da população branca. 
Em se tratando da mulher negra: seu salário equivale a 35% ao de um homem branco, 
segundo dados do PNAD 2014. O quadro da desigualdade social entre negros e brancos 
ocorre em função dessa diferença de oportunidades. Essa questão porém, está 
historicamente relacionada à escravidão.
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Como as cotas surgiram no Brasil?
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Como as cotas surgiram no Brasil?

- Em 1997, apenas 1,8% dos jovens entre 18 e 24 anos que se declararam negros havia 
frequentado uma universidade, segundo o Censo. As políticas públicas em torno do direito 
universal de acesso ao ensino, principalmente superior, começaram a ser reivindicados, 
então, pelo movimento negro.

- Quando a questão das cotas para estudantes negros chegou ao Supremo Tribunal Federal, 
em 2012, foi votada como constitucional por unanimidade. Mas foi em 2000 que, por conta 
de uma lei estadual, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) foi a pioneira em 
conceder uma cota de 50% em cursos de graduação, por meio do processo seletivo, para 
estudantes de escolas públicas.

- Depois da UERJ, a Universidade de Brasília (UnB) se propôs a estabelecer as ações 
afirmativas para negros no vestibular de 2004. A instituição foi a primeira no Brasil a 
adotar as cotas raciais. De lá para cá, várias universidades e faculdades vêm adotando 
sistemas de ações afirmativas para os vestibulares e exames admissionais.

- A consolidação das cotas aconteceu principalmente com a lei nº 12.711, de agosto de 
2012, conhecida também como Lei de Cotas. Ela estabelece que até agosto de 2016 todas 
as instituições de ensino superior devem destinar metade de suas vagas nos processos 
seletivos para estudantes egressos de escolas públicas. A distribuição dessas vagas 
também leva em conta critérios raciais e sociais, pois considera fatores econômicos.
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Cotas raciais: o que diz quem é contra e quem
é a favor da medida?

Ao longos dos anos, as cotas raciais foram objeto grande e interminável debate. 
Entenda as principais alegações de quem é favorável e quem é contrário a elas.
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A favor

- Sociedade brasileira é racista: para defender as cotas raciais, 
vários grupos do movimento negro alegam que pela sociedade 
ser racista, eles não terão oportunidade de estudo e empregos 
bons, por um motivo simples: existe um sistema de opressão 
que privilegia um grupo racial em detrimento de outros.

- As oportunidades de negros e brancos são muito desiguais 
no país: argumento que já puxa também a conversa sobre 
questões históricas e o entendimento de que a população 
negra foi escravizada no Brasil por muito tempo e a 
escravatura abolida há pouco (em termos históricos). O Estado 
também não concedeu políticas a fim de dar oportunidades 
mínimas de sobrevivência – moradia e emprego – a essa 
população. Dessa maneira, apenas seis gerações depois, 
entende-se que a disparidade de oportunidades de uma 
menina negra e de uma menina branca tende a ser muito 
grande no país, por exemplo.
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A favor - Preocupação do Estado em democratizar mais o acesso à 
universidade e em incluir a população negra nesse processo: 
Em reportagem do Jornal Nexo, constata-se que a lógica das 
cotas é a inclusão: quanto mais as pessoas negras acessarem 
as universidades e permanecerem lá, tiverem formação 
universitária e oportunidade de boa inserção no mercado de 
trabalho, maiores serão as chances de que as próximas 
gerações de brancos e negros seja menos desigual em termos 
de oportunidades. A partir desse cenário, poderia ser pensado 
no fim das cotas, pois…

- Trata-se de uma medida profilática de inclusão, porém 
necessária: O movimento negro, além de reivindicar cotas 
raciais, pede também pela melhoria do ensino de base 
(primário, fundamental e médio). De acordo com pesquisa do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), demoraria 
por volta de 50 anos para que a educação de base fosse de 
qualidade. Argumenta-se que uma bandeira não exclui a outra: 
ainda é requerido ensino de qualidade, mas não se pode 
esperar tanto tempo pelo ingresso mais justo nas 
universidades. As cotas são medidas emergenciais 
temporárias que devem existir até as disparidades de 
oportunidade diminuírem.
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Contra
- Meritocracia: os grupos contrários à instituição de políticas 
afirmativas para negros afirma que elas são uma forma de 
tornar o caminho mais fácil e que as pessoas não chegaram ao 
cargo ou vaga na universidade por mérito e capacidade 
própria.
- Possibilidade de fraude: É muito difícil definir quem tem 
direito a essas políticas, porque raça é um conceito social e não 
biológico. Atualmente, a política é dada por meio do critério da 
autodeclaração da pessoa negra, indígena ou parda. Porém, 
algumas pessoas defendem que sejam criadas comissões 
avaliadoras que utilizem critérios objetivos e subjetivos para 
decidir quem teria direito às cotas.
- “A Constituição de 1988 estabelece a igualdade entre todos 
os brasileiros”: Existia a polêmica da constitucionalidade, em 
razão de a Constituição de 1988 estabelecer a igualdade entre 
todos os brasileiros independente de “raça” e “cor”, por 
exemplo. Por outro lado, as cotas já foram avaliadas em 2012 
no STF como constitucionais.
- Menor grau de cobrança para ingresso das universidades: 
alguns críticos às cotas afirmam que por – normalmente – a 
nota para ingresso abaixar para cotistas, que isso pioraria a 
qualidade do ensino superior. Argumentam que o ingresso de 
pessoas com ensino básico “mais deficiente” iria aumentar 
ainda mais as diferenças dentro da sala de aula e a dificuldade 
de professores nivelarem a turma.
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Balanço das cotas raciais no Brasil: houve 
mais inclusão?

- Em dados objetivos, sim. Em 1997 era 1,8% da população negra que ingressou no ensino 
superior. Em 2011, saltou para 11,9% – ou seja, houve um aumento de quase 1000%. Em 
2014, 30,9% das vagas em institutos federais e 22,4% nas universidades foi destinada a 
pretos, pardos e indígenas – 1/3 e 1/4 do total de vagas, respectivamente.

- O salto no número de ingressos se deve às cotas raciais e também à capacidade dos 
estudantes. Segundo dados do Sistema de Seleção Unificada, a nota de corte para os 
candidatos convencionais a vagas de medicina nas federais foi de 787,56 pontos. Para os 
cotistas, foi de 761,67 pontos. A diferença entre eles, portanto, ficou próxima de 3%.

- Segundo o Instituto de Pesquisas Aplicadas (IPEA), a taxa líquida de matrícula de jovens 
de 18 a 24 anos – que mede o número de matriculados no nível esperado de ensino para 
aquela faixa etária – mais que quintuplicou entre os negros. No Boletim Políticas Sociais: 
acompanhamento e análise nº 19, também do IPEA – criado por ocasião da programação 
em torno do Ano Internacional dos Afrodescendentes no ano de 1992 – apenas 1,5% dos 
jovens negros nesta faixa etária estavam na universidade. Em 2009, eram 8,3%. A 
frequência dos jovens negros na universidade, que correspondia a 20,8% da frequência 
dos brancos em 2002, passou a corresponder a 38,9% em 2009.
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Balanço das cotas raciais no Brasil: houve 
mais inclusão?

- Por serem recentes, é bastante difícil coletar dados qualitativos e realizar estudos de 
todas as universidades em relação às cotas raciais. Porém, a Universidade de Brasília, a 
primeira a ter cotas raciais, fez estudos e uma análise sobre a aplicação e os resultados das 
ações afirmativas. Os dados nacionalmente integrados que mensurem a permanência de 
cotistas, em números e termos qualitativos, ainda não foram sistematizados.
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