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Resumo: Este artigo tem como intuito contribuir para o amplo debate a respeito 

dos fatores que contribuem para a equidade no ensino superior. Se propõe a trazer 

elementos para o debate sob a perspectiva econômica acerca da noção de justiça social e 

distributiva introduzida por John Rawls. O conceito de justiça apresentado por Rawls 

abrange também questões socioeconômicas, em que considera justa, somente aquela 

sociedade em que há a mitigação das desigualdades sociais. Dentro dessa perspectiva 

discute-se o papel das Ações afirmativas enquanto política promotora da justiça social e 

igualdade material. Particularmente, o presente trabalho contribui para a análise da 

Política de Cotas no Ensino Superior enquanto instrumento de combate às 

desigualdades e de inserção social de parcela da sociedade até então marginalizada. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal brasileira, fundamentada na Igualdade Formal, assegura 

que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A despeito disto, 

muitas vezes essa igualdade não se faz presente, por motivos diversos. Fica então a 

cargo do estado à busca pelo tratamento igualitário, a fim de combater as desigualdades 

que assolam as chamadas minorias. A história dessa parte da população brasileira 

(negros, mulheres, deficientes, estrangeiros...), é também a história da discriminação, da 

falta de oportunidades e da falta de tentativas de inseri-los de forma justa na sociedade.  

A necessidade de justiça para com a população marginalizada serve então para 

explicar a introdução de políticas públicas com medidas de ações afirmativas, já que 

vivemos em uma sociedade onde não estão garantidas as liberdades e oportunidades 

iguais para todos os cidadãos. Através destas políticas busca-se mitigar as diferenças 

estabelecidas durante séculos. Os negros, por exemplo, desde que foram libertos, não 

usufruíram de políticas de integração na sociedade. Segundo Carrera (2012), a 

população negra possui características históricas diferentes do restante da população, 

pois não desfrutou da sua liberdade conseguida a duras penas, já que ficou desamparada 

pelo sistema sócio-político.  

Esse processo histórico de exclusão das minorias sociais é uma herança que vem 

se perpetuando ao longo da história, um percurso que só pode ser interrompido se forem 

utilizadas políticas que visem descontinuar essa realidade social. 

As políticas de Ações afirmativas estão pautadas no reconhecimento das 

diferenças, somente após reconhecê-las é que podem ser adotadas medidas jurídicas de 

inserção, como por exemplo, a lei que exige cotas para candidatura de mulheres, 

visando sua maior participação no cenário político e a lei da política de cotas para 

negros no ensino superior, que tem como objetivo oferecer oportunidade de concorrer 

de igual forma com grupos até então beneficiados pelo processo histórico. Como cita 

Joaquim Barbosa, além do ideal de concretização da igualdade de oportunidades, 

figuraria entre os objetivos almejados com as políticas afirmativas o de induzir 

transformações de ordem cultural, pedagógica e psicológica, aptas a subtrair do 



imaginário coletivo a ideia de supremacia e de subordinação de uma raça em relação à 

outra, do homem em relação à mulher.  

Para Brandão (2010) as Ações Afirmativas têm a finalidade de efetivar a 

reparação das desigualdades sofridas por grupos excluídos histórica e socialmente, 

sendo que elas vêm amparadas por algumas características. Já para Joaquim Barbosa 

(2007), as Ações Afirmativas podem ser definidas como um conjunto de políticas 

públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com 

vistas ao combate à discriminação racial, de gênero, por deficiência física e de origem 

nacional, bem como para corrigir ou mitigar os efeitos presentes da discriminação 

praticada no passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade 

de acesso a bens fundamentais como a educação e o emprego. 

Dentre as políticas de ações afirmativas adotas pelo Estado Brasileiro destaca-se 

às políticas de combate às desigualdades raciais e sociais, sobretudo a política de cotas 

para o ensino superior adotada pela maioria das universidades públicas do Brasil. Tal 

política provocou diversos debates: se esta é constitucional e justa, se produz resultados 

significativos para o desenvolvimento social e se pode ser considerada como a melhor 

forma para resolver o problema. 

A discussão acerca deste tema tem se mostrado bastante conflituosa com 

inúmeras posições a favor e contrárias à política, contudo, o presente trabalho tem como 

foco principal uma análise das ações afirmativas fundada na justiça social e distributiva 

introduzida por John Rawls. O conceito de justiça defendido por Rawls abarca questões 

socioeconômicas em que considera justa somente aquela sociedade onde há a mitigação 

das desigualdades. Esse artigo se divide, assim, em três partes; a primeira aborda o 

contexto histórico vivenciado pela população brasileira marginalizada, a segunda parte 

discorre acerca da justiça social e distributiva encabeçada por John Rawls e por fim 

analisa baseada nessas ideias, a política de cotas no ensino superior como uma medida 

de ação afirmativa no combate às desigualdades sociais. 

 

 

 



1.1. O CONTEXTO HISTÓRICO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS 

Segundo Piovesan (2007) a discriminação ocorre quando somos tratados iguais, 

em situações diferentes, e como diferentes, em situações iguais.  Esse tratamento 

equivocado contribui para a manutenção das desigualdades sociais, na medida em que 

não reconhece a importância de produzir ações que efetivem a igualdade real e material. 

O Brasil ao longo de anos tem lutado contra as desigualdades sociais que aflige 

todo e qualquer cidadão que tenha seus direitos básicos negados. O país vem 

enfrentando a duras penas um grande legado de discriminação, principalmente se 

tratando dos negros. Por isso, quando aqui se fala de contexto histórico das 

desigualdades sociais, é impossível não se deparar com a questão do racismo e de 

quanto à escravidão influenciou na conjuntura econômica e social que hoje vivemos. 

Para se ter uma ideia desse contexto, o Brasil depois do continente africano é o 

lugar que habita o maior número de negros do mundo e não por acaso, pois foi o maior 

importador de negros para serem escravizados, em média quatro em cada dez negros 

que vinham nas embarcações, desembarcavam no Brasil (MARTINS apud LUZ, 2013). 

Foi também o último país a abolir a escravidão, não por mera vontade, mas 

principalmente por pressões políticas e econômicas oriundas da Inglaterra. Aos negros 

foi negado qualquer espécie de direito, de liberdade econômica e social, regiam sobre 

eles apenas o status de mercadoria, O escravo não tinha direitos civis, políticos ou 

econômicos, nem sequer o status jurídico de pessoa, mas sim o de um “bem semovente, 

como os bois e os cavalos” (MARTINS apud LUZ 2013).  

Pensamento que foi perpetuado e estava presente na mentalidade do povo 

brasileiro, mesmo após Lei Áurea, de que o negro não era gente, mas sim coisas, não 

tinham vontades e muito menos direitos. Após a abolição da escravatura os negros 

conseguiram a almejada liberdade, porém não uma liberdade completa, pois não tinham 

liberdade de competir de forma igual com a população branca, assim não é verdadeira a 

afirmação de que os negros estavam livres para competir, pesando sobre eles apenas a carga 

do passado escravagista. (LUZ, 2013). Pois além de não possuírem qualificação alguma 

para pleitearem uma vaga de emprego, ainda recaía sobre eles o peso do preconceito e 

do costume de serem encarados como propriedade.  



Por isso muitos dos que possuíam escravos mesmo após a libertação destes se 

negavam a remunerar lhes. É perceptível na história a insuficiência de tentativas de 

inserir essas pessoas na sociedade, dando-lhes oportunidades. Nenhuma medida 

governamental que impedisse o desamparo dessa população. O que lhes restou foram 

subempregos, a pobreza e se amontoar em lugarejos longe da cidade, ficando 

abandonados à própria sorte. 

A população negra deixou de ser escrava, mas não 

desfrutou de liberdade conseguida a duras penas, haja vista que 

restou desamparada pelo sistema sócio-político. Segundo, 

como forma de sobrevivência, a população negra teve que 

buscar ocupações precárias semi-remuneradas nas cidades e no 

campo, as quais pouco se distinguiam da mendicância. 

Terceiro, ela saiu das senzalas para morar nas perigosas 

encostas e áreas de alagamento, na distante periferia das 

cidades ou em casebres insalubres e irregulares. Finalmente, 

essa população teve que preservar sua cultura sob o peso da 

religião oficial na forma do sincretismo. (CARRERA, pg. 2) 

 

Como então o mercado poderia alocar essas pessoas, sem que houvesse uma 

política pública de incentivo e de integração social? A maneira encontrada foi não 

alocar. Um aspecto que chama atenção no processo de imigração da mão-de-obra da 

Europa refere-se ao caráter racial discriminatório. De acordo com José (2010) A 

tentativa de o Estado brasileiro estabelecer uma política de branqueamento da população 

brasileira, baseada em teorias antropológicas e sociológicas racistas do século XIX, como as 

defendidas por Silvio Romero, Nina Rodrigues e Oliveira Viana, que acreditavam que o 

Brasil seria um país desenvolvido se sua população fosse racialmente pura. Sem espaço no 

mercado de trabalho, restaram-lhes poucas oportunidades, os arrastando para uma realidade 

de pobreza e discriminação que se perpetuou durante anos. 

A despeito dos avanços sociais e reconhecimento dos direitos para parcela da 

população, historicamente marginalizada ao longo do último século, as desigualdades 

sociais e econômicas e a discriminação destes grupos ainda existem em nossa 

sociedade. De acordo com Carrera a discriminação racial no mercado de trabalho é uma 

das principais fontes de desigualdade de rendimentos no Brasil e, portanto, da pobreza 

dos indivíduos negros.  

O rendimento médio do trabalhador negro na Região Metropolitana de São 

Paulo é de 74% daquele auferido pelo trabalhador branco, enquanto que na Região 

Metropolitana de Salvador, que apresenta uma proporção de 80% de negros na força de 



trabalho, esta proporção é ainda menor, chegando a 60%. Essas diferenças são 

observadas não apenas para população negra, no mercado de trabalho a discriminação 

de gênero também está presente, situação que se agrava ainda mais quando se trata de 

mulheres negras. De acordo com o IPEA (2013), mulheres e negros tem rendimento 

médio mensal inferior ao gênero masculino e cor/raça branca. Homens brancos 

ganhavam em 2013 cerca de R$ 2.262,34 enquanto que homens negros ganhavam cerca 

de R$1.256,90  

FIGURA 1 - Diferença dos rendimentos médios reais entre brancos e pretos ou pardos, 
por região metropolitana – 2003/2014 (em reais, a preços de dez/14) 

 

FONTE: IBGE (2014) 

Em relação a 2003, o rendimento médio real do trabalho principal recebido por 

homens brancos cresceu 29,4%, enquanto a remuneração dos homens pretos ou pardos 

cresceu 56,3%. Belo Horizonte foi a Região Metropolitana onde o rendimento dos 

homens pretos ou pardos mais cresceu em relação a 2003 (60,8%); em Salvador, foi 

registrado o menor crescimento: 47,3%.  

Em doze anos, na Região Metropolitana de Salvador, o rendimento dos homens 

brancos apresentou queda de 2,5%, enquanto no Rio de Janeiro foi registrado o maior 

crescimento (52,0%). Entre as mulheres, o crescimento do rendimento auferido pela 

população branca foi de 36,3% no período de doze anos da pesquisa, enquanto a 

remuneração da população feminina preta ou parda cresceu 60,2%. Em Porto Alegre 

(78,3%) e em Belo Horizonte (70,5%) foram registradas as maiores elevações da 

remuneração da população preta ou parda feminina e a menor foi em Salvador (51,9%). 



Já para a população feminina branca, o maior crescimento foi verificado no Rio de 

Janeiro (60,5%) e o menor, em Recife (27,0%). Salvador apresentou queda de 1,9%. 

Figura 2 - Rendimento médio real habitualmente recebido no trabalho principal, segundo 
a cor ou raça, por região metropolitana (em reais, a preços de dez/14) * 

 

FONTE: IBGE (2014) 

* Médias das estimativas mensais 

Em 2014, os homens pretos ou pardos recebiam no trabalho principal, em média, 

o equivalente a 57,3% da remuneração dos homens brancos, percentual que em 2003 era 

de 47,4%. Entre as mulheres, a remuneração das pretas ou pardas em 2014 era, em 

média, 58,4% da remuneração das mulheres brancas; esta relação em 2003, era de 

49,7%. A partir de 2010 já é possível identificar uma queda na diferença dos 

rendimentos médios reais entre os homens brancos e pretos e pardos, no total das seis 

regiões metropolitanas como se observa no gráfico abaixo, ainda que esta tendência de 

queda não se verifique em cada região separadamente, no mesmo período. (IBGE, 

2014). 

Considerando-se apenas o ano de 2014, a Tabela 1 apresenta os salários médios 

reais por gênero e cor/raça. 



Tabela 1 - Rendimento médio real habitualmente recebido no trabalho principal, segundo 
o sexo e a cor ou raça, por região metropolitana em 2014 (em reais, a preços de dez/14) * 

 Total Recife Salvador 
Belo 
Horizonte 

Rio de 
Janeiro 

São 
Paulo 

Porto 
Alegre 

Homens 
Brancos 
 

2972,47 2312,66 3291,87 3151,97 3468,42 2908,13 2448,97 

Homens 
Pretos/Pardos 

1703,28 1502,85 1539,95 1800,48 1866,04 1662,14 1692,27 

Mulheres 
Brancas 

2170,29 1747,22 2252,7 2142,12 2585,22 2118,76 1841,66 

 
Mulheres 
Prestas/Pardas 

 
1267,81 

 
1111,74 

 
1171,67 

 
1265,21 

 
1396,44 

 
1255,63 

 
1338,42 

FONTE: IBGE (2014) 

* Médias das estimativas mensais 

A partir das ilustrações podemos perceber que além das pessoas negras serem 

menos remuneradas, há uma diferença também entre gênero, a mulher também tem 

remuneração menor que homem quando comparamos pela raça/cor, sendo as mulheres 

negras as que possuem menor remuneração.  

Tabela 2 - Média de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade, por sexo e 
cor ou raça - 2004/2013 

 2004 2013 
Sexo   
Homem 6,3 7,5 
Mulher 6,5 7,9 
Cor ou raça   
Branca 7,3 8,6 
Preta ou parda 5,2 6,8 

Fonte: IBGE (2014) 

Como vemos, no Brasil ainda está presente a desigualdade entre gênero, raça 

principalmente quando observamos o mercado de trabalho e o nível de educação da 

população. Uma das justificativas da implantação de medidas de ações afirmativas é a 

reparação histórica dessa realidade desigual, a necessidade de compensar o passado de 

discriminação e injustiça (GARCELON, 2015) A reserva de vagas na política para 

mulheres, nas universidades para negros e alunos de colégios públicos, são exemplos de 

políticas de ações afirmativas, que oferecem a possibilidade de grupos minoritários 

terem representatividade em espaços até então não ocupados. BARBOSA (2010) 

salienta que o efeito mais visível dessas políticas, além do estabelecimento da 

diversidade e representatividade propriamente ditas, é o de eliminar as “barreiras 

artificiais e invisíveis” que emperram o avanço de negros e mulheres, 

independentemente da existência ou não de política oficial tendente a subalternizá-los. 



Diante deste contexto, a implantação de políticas públicas que busquem corrigir, 

ou pelo menos reduzir, os efeitos da discriminação acumulada ao longo da história 

existentes até os dias atuais, torna-se elemento chave para a construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária. Partindo do ideal de que as pessoas devem possuir os 

mesmos direitos e usufruir de liberdade idêntica, se assim não acontecer o Estado 

precisa intervir para que isso ocorra. No caso particular da população negra, Bowen 

(1965) coloca que  

Não se apaga de repente cicatrizes de séculos proferindo simplesmente: agora 

vocês estão livres para ir onde quiserem e escolher os líderes que lhe 

aprouverem. [...] Não se pode pegar um homem que ficou acorrentado por anos, 

libertá-lo das cadeias, conduzi-lo, logo em seguida, à linha de largada de uma 

corrida, dizer “você é livre para competir com os outros”, e assim pensar que se 

age com justiça.  (BOWEN apud CARVALHO, 2012) 

 

A intervenção do Estado pela busca da equidade e da justiça social pode se dar 

de diversas maneiras, uma delas é através das políticas de ações afirmativas. Existem 

várias justificativas para implantação de política de ações afirmativas, que visam 

sobretudo diminuir o abismo existente entre minorias e grupos dominantes. Para Janelle 

Garcelon (2015). Embora os beneficiários e os métodos variem a depender de qual 

justificativa está sendo usada, a ação afirmativa geralmente visa dar oportunidades para 

indivíduos de grupos marginalizados que não poderiam ser oferecidas em certa 

conjuntura. 

 Garcelon (2015) ainda discorre sobre algumas justificativas usada na 

implantação de medidas afirmativas. Aborda primeiramente sobre a justificativa das 

ações afirmativas oferecer Melhores Modelos para indivíduos de grupos marginalizados. 

Modelos de sucesso em que podem se inspirar. Outra justificativa utilizada é a 

Necessidade de servir melhor as comunidades, esta, por sua vez defende que existe 

casos em que um membro do grupo dominante pode não ser capaz de atender 

adequadamente às necessidades dos membros do grupo marginalizado. Outra 

justificativa não menos importante é a Necessidade de diversidade, segundo ela, a 

introdução de medidas afirmativas aumenta a diversidade, criando assim um ambiente 

mais enriquecido, beneficiando todos os indivíduos e a sociedade como um todo.  

A necessidade de compensar um histórico de discriminação é outra justificativa 

muito utilizada. Garcelon (2015) argumenta que para compensar essa discriminação do 



passado, a ação afirmativa pode ser invocada para dar a membros de grupos 

marginalizados uma oportunidade que poderia ter tido se não fosse a discriminação. Por 

fim destaca que as ações afirmativas podem ser usadas para compensar a falha no 

fornecimento de igualdade de oportunidade. 

O conceito de que não se pode haver justiça real com tamanha desigualdade de 

oportunidades fundamenta as políticas de ações afirmativas. Mas de onde partiu esse 

fundamento? Que fatores levaram ao surgimento da ideia de igualdade pautada na 

justiça social? O que defende? E quais mudanças devem ser introduzidas para obtê-la? 

Esses são os aspectos que serão discutidos na segunda parte desse trabalho. 

2. JUSTIÇA SOCIAL E DISTRIBUTIVA: UMA ANÁLISE A PARTIR DE 

JOHN RAWLS 

De acordo com Bull (2001), a maior parte das discussões sobre justiça começa 

com uma interpretação da “Teoria da Justiça”, de John Rawls, publicada originalmente 

em 1971. Até então, a concepção de justiça e igualdade estava baseada em filósofos 

como Locke, Rousseau, que defendiam a igualdade formal, ou seja, todos são iguais 

perante a lei, independentemente do processo histórico a qual foi submetido o 

indivíduo. 

Contrariando essa postura de igualdade perante a lei, Rawls descreveu no seu 

livro que 

A Justiça é a primeira virtude das instituições sociais, assim como a verdade é a 

dos sistemas de pensamento. Por mais refinada e direta que seja, uma teoria 

precisa ser rejeitada ou revista se não for verdadeira; do mesmo modo, as leis e 

instituições, não importando quão eficientes e bem arranjadas, precisam ser 

reformadas ou abolidas se forem injustas. Cada pessoa possui uma 

inviolabilidade fundada na justiça, a qual nem mesmo o bem-estar da sociedade 

como um todo pode ignorar. Por esse motivo, a justiça nega que a perda de 

liberdade por parte de alguns seja justificada por um benefício maior partilhado 

por outros (Rawls, 3). 

Para Rawls, quando expectativas de pessoas que possuem as mesmas habilidades 

não são realizadas devido a raça, gênero ou classe social, tem-se uma sociedade injusta, 

que necessita de leis que promovam a igualdade real. 

De acordo com Garcelon (2015) a teoria da justiça de Rawls tem três princípios: 

liberdades básicas iguais, igualdade de oportunidade justa e o princípio da diferença.  O 

primeiro princípio relata que as liberdades básicas ajudam a capacitar o indivíduo para 



criar o que eles querem ser, permitindo-lhes participar da sociedade. O segundo 

princípio por sua vez, difere a igualdade formal de oportunidades, que só impede que 

limitações formais sejam colocadas, da justa igualdade de oportunidades que realmente 

fornece indivíduos com ferramentas fundamentais de sucesso. O terceiro e último 

princípio defende o agir para maximizar a posição mínima, ou seja, garantir melhores 

condições para os menos afortunados. Assim, para Rawls a presença destes três 

princípios produziria uma sociedade mais justa. Em conformidade com esses princípios 

está a noção de equidade, justiça distributiva e igualdade material. 

Mas o que cada um destes termos significa? Equidade é um conceito muito 

profundo que envolve não somente a igualdade perante a lei, indicada como igualdade 

formal, sobrepõe esse conceito na medida que engloba a igualdade material e de 

oportunidades. “Uma vez que todos estão numa situação semelhante e ninguém pode 

designar princípios para favorecer sua condição particular, os princípios da justiça são o 

resultado de um consenso ou ajuste equitativo. [...] A essa maneira de considerar os 

princípios da justiça eu chamarei de justiça como equidade” (RAWLS, 1981. Pág.33). 

De acordo com Silva Filho e Cunha (2013), a igualdade formal defendida incialmente 

tenta amainar o papel do Estado defendendo um jus naturalismo, ou seja, todo indivíduo 

nasce com direitos iguais, porém a igualdade formal não é suficiente para garantir a 

igualdade material, é necessário a intervenção do Estado para garantir e suavizar os 

problemas econômicos de concentração de renda e de poder, já que a sociedade carrega 

as distorções e as injustiças provenientes do processo histórico, deixar os cidadãos sobre 

a força natural do meio social e econômico não superam as desigualdades. 

A noção de justiça distributiva e igualdade material têm muito a ver com a noção 

de equidade apresentada por Rawls. Para compreendê-las melhor, é preciso mergulhar 

em algumas ideias desse autor. Para ele, uma sociedade só pode ser considerada justa se 

houver igualdade de oportunidades, como já foi dito, podendo todos concorrerem de 

igual forma. Os benefícios dessa sociedade devem ser distribuídos de preferência entre 

os menos privilegiados, assim para que ocorra a igualdade real e a justiça social faz-se 

necessário oferecer amparo aos desvalidos. Existem, segundo Rawls os better off, os 

agraciados, por nascimento, herança ou dom e os worst off, os mais necessitados, onde 

os primeiros deveriam renunciar parte dos seus bens em favor dos últimos, em favor de 

uma sociedade mais justa. 



Segundo Pinheiro (2013), o modelo de justiça proposto por Rawls é alicerçado 

na igualdade equitativa entre os homens que descreveu como o conjunto de condições 

materiais mínimas, pois a falta do mínimo existencial torna inviável o gozo das 

liberdades, é também baseado nas liberdades individuais, bem como na justa 

oportunidade. 

Assim, para que uma sociedade coloque em prática o modelo de justiça Rawls 

sugere que haja mecanismos que corrijam as falhas, para que ocorra de fato uma 

promoção da igualdade, em todos os aspectos: igualdade social de cada cidadão poder 

pleitear seu progresso tendo as mesmas oportunidades, e igualdade material, de que 

todos possuam os bens necessários e indispensáveis para o convívio em sociedade. Para 

essa última, há uma designação de justiça social e distributiva, que aborda a 

preocupação com a distribuição de renda.  

De acordo com Bull (2001), a teoria da justiça distributiva lida com a questão de 

como os recursos escassos devem ser administrados a fim de atender as necessidades de 

indivíduos de anseios distintos. Ou seja, tem como foco equacionar as necessidades em 

um mundo onde há rivalidade de classes, de raça, de gênero. Assim, é necessário haver 

uma distribuição que chegue o mais próximo possível da noção de justiça social, uma 

tentativa de se chegar a um nível que não haja o benefício de uns em detrimento de 

outros. 

  A partir da construção do modelo de justiça proposto por Rawls, alicerçado na 

igualdade equitativa entre os homens, nas liberdades individuais, bem como na justa 

oportunidade, é que se faz necessária a elaboração de políticas públicas, com a 

finalidade de assegurar a justa oportunidade aos menos favorecidos socialmente, 

estruturando a sociedade mediante ações afirmativas. (PINHEIRO, 2013)  

Os grandes defensores das políticas de ações afirmativas avaliam que é 

impossível haver equidade se as pessoas não se encontram no mesmo patamar 

principalmente em relação as condições socioeconômicas, o que só é possível se não 

lhes forem negados sobretudo o acesso à educação e qualificação. Assim, atuando como 

medida de ação afirmativa, capaz de oferecer oportunidades de acesso ao ensino 

superior, a política de cotas, consiste em reservar um número de vagas para negros, 

índios e pessoas de baixa renda, visando contrapor a herança histórica que reproduz 

desigualdades.  



A partir do momento em que os negros e outros grupos minoritários têm 

oportunidade de ingressar no ensino superior, espera-se que possam se qualificar de 

forma equivalente, ou pelo menos aproximada, aos demais indivíduos. O acesso à 

universidade via sistema de cotas, ao possibilitar a qualificação, permite aos grupos 

minoritários inserir-se no mercado de trabalho em condições mais competitivas aos não 

beneficiários desta política. O capital humano, conforme mostra a literatura econômica, 

mostra-se positivamente correlacionado às chances de ocupação e rendimentos mais 

elevados e, consequentemente, a padrão de vida melhor do que na ausência de uma 

política de cotas. 

Além do aspecto da equidade e justiça distributiva, trazidos por Rawls, a política 

de cotas conta com outros argumentos a favor de sua realização: os benefícios sociais da 

ampliação do acesso ao ensino superior. Além do retorno econômico que a educação 

gera para os indivíduos, é importante ressaltar o papel sobre crescimento e 

desenvolvimento econômico: indivíduos mais escolarizados permite ampliação da 

produtividade, do capital humano da sociedade, elemento essencial para o crescimento 

econômico, ao mesmo tempo sociedades mais educadas permite aos indivíduos 

conjuntos de possibilidades de escolha mais amplos, o que se reflete em menores 

índices de violência e melhores condições de saúde. 

Diante destas considerações, apresenta-se na próxima seção, a atual situação da 

população negra no Brasil e a implantação da política de cotas no ensino superior. 

3. ALGUNS ELEMENTOS PARA A DISCUSSÃO DAS AÇÕES 

AFIRMATIVAS 

Diante da noção de justiça social que preza sobretudo pela igualdade material e 

diante da história das mazelas enfrentadas pelas minorias sociais, vê-se a importância 

que uma política de Ação Afirmativa pode ter não só para aqueles que sofrem a 

desigualdade, mas para a sociedade como um todo. Vemos hoje por exemplo que 

mesmo com o passar dos séculos, ainda é visível a desigualdade e o preconceito sofrido 

especialmente pelo povo negro, provocado muitas vezes pela falta de oportunidades e 

pela falta de políticas que visem modificar esse cenário.  Carrera (2012) destaca que o 

trabalhador negro brasileiro tem menor nível de escolaridade que o do não-negro, além 

do que vem sendo discriminado, em termos de rendimento, desde que este se libertou da 



escravidão e buscou sua inserção no mercado de trabalho. De fato, o trabalhador negro, 

seja este do sexo masculino ou feminino, tem rendimento significativamente menor que 

o do não negro.  

Com relação ao nível superior, a Tabela 4 apresenta a distribuição das pessoas 

de 25 a 34 anos com ensino superior completo por sexo e cor ou raça no ano de 2013 

(IBGE, 2015). Nota-se que apenas 15,2% dos jovens adultos no Brasil tem nível 

superior completo. O percentual entre as mulheres desta faixa etária é superior ao 

percentual dos homens, 17,6 e 12,7%, respectivamente. Com relação à distribuição por 

cor ou raça, vê-se que o percentual de jovens adultos pretos ou pardos com nível 

superior é quase 3 vezes inferior ao dos brancos, 8,4% e 23,3%, respectivamente. 

Tabela 4 – Percentual de pessoas de 25 a 34 anos de idade com ensino superior 
completo, por sexo e cor ou raça, Brasil- 2013 

  Sexo Cor ou Raça 

 Total Homens Mulheres Branca Preta ou parda 
Brasil 15,2 12,7 17,6 23,3 8,4 

 

 

Esses são apenas alguns dados que mostram a discrepância em relação a negros 

e brancos na população brasileira. Destaquei os dados de mercado de trabalho e 

escolaridade não por acaso, mas para introduzir o assunto que permeia esse capítulo, as 

políticas de ações afirmativas. Aqui no Brasil é a partir da década de 90 que algumas 

propostas de políticas afirmativas começam a se consolidar, muito em consequência das 

lutas de movimentos sociais. Apesar de serem políticas variadas, quando se trata de 

política de ação afirmativa, a principal referência e a mais polêmica é a política de cotas 

para o ensino superior. (MAXWELL, 2006) 

A política de cotas ganha força no Brasil e se torna centro de vários debates após 

as principais universidades brasileiras adotarem essa política. Entre as críticas, podemos 

destacar as principais colocações. Destaca-se a visão sobre caráter constitucional dessa 

política. Segundo esta visão, a constituição de 1988 deixa claro que todo cidadão nasce 

com direitos iguais, assim a introdução dessa política pode ser encarada como um 

rompimento desse ideal no momento que discrimina o acesso à educação superior. 

Outro ponto é que tal política quebra com o conceito de meritocracia e igualdade 

quando seleciona e favorece um determinado grupo, além de reduzir a qualidade do 



ensino superior, devido ao ingresso de alunos com uma má formação. Nesse sentido 

Freire (2005) coloca que: 

Segundo dados do MEC, a evasão atinge mais brutalmente pobres, negros e 

nordestinos, desde o ensino fundamental. No ensino médio, o fenômeno se 

repete e prejudica a entrada de novos alunos na universidade. É questionável, 

portanto, que a simples reserva de vagas consiga democratizar o acesso à 

educação superior para grupos que, historicamente, vêm permanecendo à 

margem desse processo. [...] Instrumentos de promoção da cidadania e de 

recursos intelectuais são sempre bem-vindos, porém não há consenso, mesmo 

entre países que adotaram a ação afirmativa, sobre a eficiência de tal política de 

cotas. [...]. Nada pode substituir o regime de mérito. É preciso selecionar os 

melhores, escolhidos dentre todos os contingentes. (Freire, 2005) 

Em defesa das Ações Afirmativas, tem-se o argumento de que este tipo de 

política tenha caráter emergencial eficaz para reduzir desigualdades, além de contribuir 

para o crescimento e desenvolvimento econômico, na medida em que promove o acesso 

ao ensino superior de cidadãos, antes excluídos, intensificando assim a formação de 

capital humano. Segundo Barbosa (2007), as ações afirmativas impostas ou sugeridas 

pelo Estado, por seus entes vinculados e até mesmo por entidades puramente privadas, 

visam combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas 

também a discriminação de fato, de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade.  

Ainda de acordo com Barbosa (2007), de cunho pedagógico e não raramente 

impregnadas de um caráter de exemplaridade, as ações afirmativas têm como meta o 

engendramento de transformações culturais e sociais relevantes, na medida em que 

permite à sociedade reconhecer a utilidade e a necessidade da observância dos 

princípios do pluralismo e da diversidade nas mais diversas esferas do convívio 

humano.  

Recentemente, observa-se um número cada vez maior de trabalhos empíricos 

que procuram avaliar, identificar e estimar o impacto do sistema de cotas sobre o 

desempenho dos alunos e na qualidade das Instituições. Alguns estudos avaliam 

empiricamente o impacto sobre desempenho a partir da nota do ENADE, como Pereira 

(2013). A partir de dados sobre ingressantes na UFBA entre 2010 e 2012, Santos et all 

(2012) identificaram que o diferencial de desempenho contra os cotistas ocorre nas 

áreas de Matemática, Ciências Física e Tecnologia (área I), Ciências Biológicas e 

Profissões da Saúde (área II) e Filosofia e Ciências Humanas (área III). Nas demais 

áreas (Letras – área IV e Artes – área V). Resultados semelhantes foram encontrados 

por Cavalcanti (2014) a partir da estimação por Propensity Score Macthing (PSM). 



Ainda a partir de dados da UFBA, Silva Filho (2012) comparou dados de 

rendimentos dos primeiros ingressantes por cotas em 2005 com o rendimento no 

semestre seguinte à entrada (2005.2) e o primeiro semestre de 2009, e identificou um 

aumento significativo no contingente de estudantes cotistas na faixa de rendimento mais 

elevada – entre 7,0 e 10,0 pontos. Com relação à reprovação por falta, o autor encontrou 

que em 63,6% dos cursos os estudantes cotistas estiveram menos sujeitos a este tipo de 

reprovação. A despeito dos resultados encontrados, os trabalhos colocam a necessidade 

das políticas de permanência na Universidade como forma de subsidiar e incentivar 

melhor desempenho dos estudantes ingressantes pelo sistema de cotas. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É fato que as minorias sociais existem e sobrevivem a falta de representatividade 

e de ascensão social e econômica. Em um país com um contexto histórico de 

desigualdade e, sobretudo, de discriminação racial, temos visto no Brasil a necessidade 

de adoção de políticas que não só coíbam o ato de preconceito, mas políticas que visem 

modificar especialmente a estrutura social e a cultura de exclusão.  

Segundo a teoria de Rawls, para uma sociedade ser considerada justa, faz-se 

necessária a diminuição das diversas formas de desigualdades, e, para que isso ocorra, é 

indispensável a adoção de ações afirmativas em favor de minorias. (PINHEIRO, 2013) 

As políticas de ações afirmativas incluem diferentes tipos de estratégias e 

práticas destinadas a corrigir problemas históricos e atuais, como os enfrentados pela 

população brasileira. Dentre as várias justificativas para introdução das políticas de 

ações afirmativas, a de reparação das desigualdades é a que norteia os debates que 

ganharam relevância no país, logo após a implementação de cotas em universidades 

públicas, com o intuito de promover mais oportunidades a classes excluídas da 

sociedade, e mitigar assim os problemas voltados a desigualdade social. 

Nesse sentido, entende-se que a política de cotas para o ensino superior é 

permeada pela a noção de justiça social e distributiva apresentada por John Rawls, pois 

procura conduzir os cidadãos para um patamar de igualdade, dando-lhes as mesmas 

oportunidades, oportunidades essas que foram negadas durante o passado. A teoria da 

justiça distributiva lida diretamente com as questões da pobreza e da desigualdade 

social, de como as pessoas precisam se organizar para dividir os recursos escassos de 



modo que sejam atendidos ao menos os seus direitos básicos. É com essa noção de 

distribuição e diminuição de uma pobreza que se perpetua, que a política de cotas entra 

no cenário brasileiro para a construção uma país mais justo e igualitário. 

Muito há o que discutir a respeito de política de cotas, sobretudo se esta tem sido 

eficiente na promoção da equidade, e se tem produzido os efeitos desejados para a 

sociedade. É necessário também a continuidade de políticas de educação e de 

conscientização da população para a diminuição do preconceito, já que este continua 

independente do grau de instrução. Diante de toda das barreiras e das interrogações que 

se colocam frente a política de cotas, o que de fato se pode notar é a criação de um 

ambiente de estudo muito mais plural e diversificado, não atendendo apenas uma 

parcela pequena e privilegiada da sociedade. 

Há inúmeros questionamentos sobre a força e o efeito que essa política pode ter 

o cenário socioeconômico, porém o que se tem tentado através do conceito de justiça 

social, proporcionar a todos os cidadãos, sem distinção, é, produzir, trabalhar, estudar, 

viver sem inferioridade determinada pelas suas características físicas e pessoais. 

A partir da análise de Rawls sobre justiça, pode-se perceber que a equidade não 

pode confundir-se com a igualdade, sendo assim possível visto a análise feita, que há 

uma grande influência dos escritos de John Rawls, nas teorias contemporâneas de ações 

afirmativas, que visam nada mais que igualdade de condições ou de oportunidades. 

Oportunidades essas que se estendem ao acesso e a permanência nas universidades. Este 

trabalho é apenas um esboço e um tentativa de introduzir um estudo posteriormente 

mais detalhado e embasado acerca da justiça social e distributiva e como estas têm 

influência na definição e implantação de ações afirmativas, tendo como foco principal a 

política de cotas nas universidades públicas do Brasil. 
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