
INTRODUÇÃO 
 

O texto trata sobre a equidade sob a ótica dos direitos humanos e ações 

afirmativas no ensino superior. Para tanto foi  realizada  uma revisão de literatura 

em  periódicos Qualis A, teses e dissertações, e anais de eventos acadêmicos em 

uma  pesquisa intitulada  “Determinantes da Equidade no Ensino Superior: uma 

análise da variabilidade do resultado do ENADE dos cotistas e não cotistas”.  
 

Foram destacadas questões relacionadas às concepções teóricas a respeito da 

igualdade que dão base às políticas públicas voltadas a redução das desigualdades 

sociais, bem como, os efeitos das  políticas de ações afirmativas para a educação 

no ensino superior que ajudam no fortalecimento da democracia.  

   

 

METODOLOGIA 
 

Pesquisa Bibliográfica realizada em  periódicos Qualis A, Teses e Dissertações, e 

anais de eventos acadêmicos.  

   

RESULTADOS 
 

O sentido de Equidade provém da aprovação da justiça social devido o 

tratamento diferente dado aos sujeitos, pela busca da igualdade de resultados. 

Nesse intuito, as políticas de cotas dentro das universidades brasileiras tendem a 

desvencilhar-se da desigualdade entre grupos distintos, fundamentando-se no 

princípio da Equidade por maior igualdade. 

Outro aspecto relevante é que a Equidade está ligada a identidade, pois, as 

desigualdades são ligadas às diferentes identidades e não apenas às classes 

sociais,  cor e/ou gênero. 

As políticas de ações afirmativas visam corrigir e garantir o aceso e permanência 

nas universidades públicas brasileiras a um contigente de estudantes indígenas, 

negros e estudantes da rede pública de ensino. 

Muitos movimentos sociais tem se unido e  feito reivindicações em prol do 

direito a educação de qualidade sem distinções, fomentando e estimulando o 

debate, insistindo que o governo tenha uma atuação mais incisiva e que lhes 

assegurem tais direitos. 

Esse novo contexto social conduz a uma reflexão a respeito das necessidade das 

políticas de cotas estarem relacionadas a outras políticas de ações afirmativas, 

como suporte a permanência de estudantes e políticas universalistas. 

 

 
 

CONCLUSÃO 
 

Conclui-se que o conceito de Equidade aponta para a compreensão do termo 

como igualdade de oportunidades.  Nesse sentido, apenas o ingresso das classes 

menos abonadas nas universidade publicas brasileiras, não é  suficiente para uma 

de desigualdades que perpassam tempos longínquos. É preciso que as políticas 

universalistas, em conjunto com as ações afirmativas, sejam mais efetivas e 

deem condições para que os estudantes dos cursos de graduação consigam 

manter-se de forma digna na Universidade,  resgatando direitos sociais, 

garantindo uma educação superior de qualidade que lhes proporcione melhores 

oportunidades na vida. 
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RESUMO 
 

 O artigo tem como objetivo geral  discutir a equidade e os direitos humanos, bem 

como as políticas de ações afirmativas realizadas pelas universidades públicas do 

Brasil.  Para tanto, foi feita a  revisão de literatura sobre a temática que 

demonstrou que a  equidade aliada à justiça social passa a ser um instrumento 

valioso da seguridade dos direitos dos indivíduos de adentrar nas universidades 

públicas, através dos sistemas de cotas, sendo  promotora da igualdade e 

niveladora dos direitos a todos os cidadãos.   
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