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R e s u m o  
 
 

A presente Dissertação de Mestrado intitulada - Políticas Afirmativas de 

Educação Superior no Brasil: uma análise sobre as formas de aceitação/negação do 

negro na Universidade do Estado da Bahia UNEB - faz parte da experiência de 

formação continuada, no nível de Pós-Graduação/ Mestrado em Serviço Social, na 

Universidade Federal de Pernambuco UFPE, ao longo do período de abril de 2004 a 

dezembro de 2005.  

 

 

Nosso objeto de estudo é a política de ações afirmativas na UNEB, enquanto 

estratégia de aceitação/negação do negro na universidade, na atualidade. Daí nossa 

pesquisa ter como objetivo a análise dessa política de ações afirmativas na UNEB, 

enquanto estratégia de aceitação/ negação do negro na universidade. 

 

 

Este debate surge no Brasil, no Século XXI, a partir da matriz ideológica dos 

direitos humanos. No início do milênio aconteceu a III Conferência Mundial de 

Combate ao Racismo, Xenofobia, em Durban na África do Sul, nesta, o Estado 

Brasileiro passa a reconhecer suas obrigações e responsabilidades jurídicas, para com a 

população negra e predominantemente pobre do País, resolvendo adotar ações 

afirmativas. 
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Para a consecução do estudo, seguimos a presente estrutura: No Capítulo I, 

buscamos compreender as raízes históricas da desigualdade social brasileira, dando 

ênfase ao significado histórico da escravidão moderna negra, à resistência negra contra 

a escravidão e à discriminação e desigualdade social brasileira na década de 90, um 

olhar de gênero, classe e etnia. 

 

 

No capítulo II, faremos uma articulação entre as políticas afirmativas de 

educação superior e a matriz ideológica dos direitos humanos que constituíram a gênese 

das políticas de ações afirmativas. 

 

 

No capítulo III, falaremos da experiência em curso na UNEB, com referência ao 

nosso objeto de estudo que é a política de ações afirmativas na UNEB, enquanto 

estratégia de aceitação/ negação do negro na universidade, na atualidade. 

 

 

Nossa análise por se tratar de um estudo de caso, tem baixo poder de 

generalização. No entanto, como se trata de uma investigação pioneira tem a 

possibilidade de levantar questões a serem retomadas em pesquisas futuras. Sendo 

assim, nossa análise não tem caráter conclusivo e sequer exaustivo. 

 

Palavras – chaves: Políticas Afirmativas; Aceitação/Negação do negro(a); Raça e Etnia. 
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A b s t r a c t  
 

   

The present Dissertation of Master's degree entitled - Affirmative Politics in 

University Education in Brazil: an analysis on the procedures of acceptance or denial of 

university entry of the black people in the State University of Bahia UNEB - is part of 

the experience of continuous professional development, in a post graduate / Master’s 

degree in Social Service, at the Federal University of Pernambuco UFPE, along the 

period of April of 2004 to December of 2005.    

 

 

Our object of study is the politics of affirmative actions in UNEB, as it becomes 

a strategy in the process of acceptance or denial of the black people in the university, at 

the present time. It is therefore for that reason that our research has, as objective, the 

analysis of the politics of affirmative actions in UNEB, as a strategy for either 

acceptance or denial of the black people in the university.   

 

 

This debate comes about in Brazil in the 21st Century, starting from the 

ideological roots of the Human Rights. In the beginning of the millennium there was the 

II World Conference of Combat to the Racism, Xenophobia, in Durban in South Africa, 

in which the Brazilian State starts to recognize its obligations and juridical 

responsibilities to the black and predominantly poor population of the country, thus 

deciding to adopt affirmative actions.   
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In the chapter I, for the attainment of the study, we used the following structure: 

we tried to understand the historical roots of the Brazilian social inequality, giving 

emphasis to the historical meaning of the black people’s modern slavery, their 

resistance against slavery and prejudice, as well as the Brazilian social inequality in the 

decade of 90, looking at it in terms of gender, class and race.   

 

 

In the chapter II, we will make a link between the affirmative politics of 

university education and the ideological roots of the Human Rights that constituted the 

genesis of the politics of affirmative actions in the first place.   

 

 

In the chapter III, we will speak of the experience in course in UNEB with 

reference to our study object, which is the politics of affirmative actions in UNEB, as a 

strategy for either acceptance or denial of the black people in the university, at the 

present time. 

 

 

Our analysis, being as it is a case study, has little room for generalization. 

However, as it is a pioneer investigation, it can raise issues, which will in turn be 

addressed by future research. Being it so, our analysis does not have a conclusive 

character nor will the subject be, in these pages alone, exhausted in all its aspects.  

 

Keywords: Affirmative action; Acceptance/Denil of black people; Race and Ethnicity 
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Introdução 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Todos serem iguais perante a lei.  

não significa serem iguais perante a economia.” 

(João Ubaldo Ribeiro) 
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I n t r o d u ç ã o  
 
 

A presente Dissertação de Mestrado intitulada — Políticas Afirmativas de 

Educação Superior no Brasil: uma análise sobre as formas de aceitação/negação do 

negro na Universidade do Estado da Bahia UNEB — faz parte da experiência de 

formação continuada, no nível de Pós-Graduação/ Mestrado em Serviço Social, na 

Universidade Federal de Pernambuco UFPE, ao longo do período de abril de 2004 a 

dezembro de 2005.  

 

 

 Nosso objeto de estudo é a política de ações afirmativas na UNEB, enquanto 

estratégia de aceitação/negação do negro na universidade, na atualidade. Daí nossa 

pesquisa ter como objetivo a análise dessa política de ações afirmativas na UNEB, 

enquanto estratégia de aceitação/negação do negro na universidade. Para tanto, 

seguimos alguns pressupostos ideo – políticos: 

 

 

 Comprometimento com a garantia e ampliação dos direitos civis, políticos e 

sociais da classe trabalhadora, enquanto mediações importantes para o fortalecimento da 

luta por uma sociedade emancipada, para além do capital. Assim sendo, entendemos 

que a luta social deve incluir a política de ações afirmativas para os negros, uma vez que 

os estamos reconhecendo como alvo preferencial das desigualdades sociais, presentes 

na sociedade brasileira, há séculos. Daí, precisarmos tratar, de forma diferenciada, 

aqueles que são iguais, porque membros da espécie humana. Porém, diferentes porque 

portadores de particularidade histórica vinculada à marca da discriminação, do 
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preconceito e violência de classe, de raça/etnia e de gênero. 

 

 

Voltando um pouco ao passado, especificamente ao ano de 2003, quando fomos 

alunas do Curso de Especialização em Direitos Humanos, realizado pela Universidade 

Federal da Paraíba - UFPB, em parceria com o Movimento Nacional de Direitos 

Humanos - MNDH relembramos que, naquela ocasião, iniciamos o estudo sobre as 

ações afirmativas na UNEB, sob a orientação da Professora Doutora Maria de Fátima 

Gomes de Lucena. Tal processo foi fruto do convênio entre o Departamento de Filosofia 

e Ciências Humanas da UFPB e o Departamento de Serviço Social da UFPE. Tendo 

caráter pioneiro.   

 

 

A escolha do tema encontra motivação na nossa história de vida e militância, em 

especial, nos episódios que se referem à nossa formação educacional. Em nossa família, 

há pelo menos quatro gerações, somos todos negros. Meu pai foi o primeiro a cursar o 

terceiro grau completo (Engenharia Civil), fato ocorrido 82 anos após a abolição oficial 

da escravatura. Minha mãe é auxiliar de enfermagem e professora primária. Eu e minhas 

três irmãs (duas assistentes sociais, uma administradora de empresas e uma estudante de 

História), fomos educadas em ambiente no qual circulavam informações sobre várias 

áreas do conhecimento.  

 

 

Fizemos um importante investimento em nossa biblioteca, freqüentamos 

seminários, participamos de manifestações públicas a favor da dignidade humana. 
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Enfim, nossa formação teve como base valores vinculados a justiça e igualdade entre os 

povos, o que nos garante uma visão crítica sobre a realidade em que vivemos. Isto, 

ironicamente, nos colocou na posição dos negros (1%) que concluem o curso superior 

no Brasil. 

 

 

Sabemos que, para o parágrafo anterior existir, houve esforços individuais e 

coletivos. Nada aconteceu por mera soma de acasos e sim em meio a muita luta, pois 

estamos no Nordeste brasileiro, uma das regiões mais pobres de um país onde a pobreza 

é predominantemente feminina e negra. A tomada da consciência nos chama para o 

enfrentamento dos embates sociais, políticos, econômicos e ideológicos, através do 

Movimento Negro em Olinda e da prática profissional no Serviço Social. 

 

 

Afirmamos que o objetivo da nossa pesquisa se vincula à compreensão histórica 

de como e porquê o negro, na organização das práticas sociais, se torna alvo 

preferencial das desigualdades sociais. Sendo assim, se faz necessária a análise sobre a 

chamada questão social contemporânea. 

 

 

Para tanto, utilizamos a Teria Social em Marx. O método dialético se configura, 

nessa perspectiva, como um caminho que busca o conhecimento da realidade, de forma 

crítica, tendo como objetivo contribuir para a sua transformação. Assim, “conhecer, 

compreender os fenômeno (...) não é tarefa fácil porque, para Marx, há uma distinção 

entre as coisas tal como aparecem e tal como são na realidade, a forma de manifestação 

 17



das coisas e a sua real constituição, ou uma diferença entre aparência e essência” 

(ANDREY, 1988, p.422). 

 

 

Nesta pesquisa, buscamos compreender as formas de aceitação/negação do 

negro na UNEB, através da análise da política afirmativa de educação superior. 

Realizamos uma pesquisa do tipo qualitativa, através do uso de entrevistas semi-

estruturadas, que “é um dos principais meios que tem o investigador para coletar dados, 

devendo-se partir de questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que 

interessam à pesquisa e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogações” 

(TRIVIÑOS, 1990, p.45). No entanto, buscamos também elementos de análise 

fundamentados nos dados quantitativos, como censos, levantamentos, tabelas, etc. 

 

 

As entrevistas foram feitas junto a informantes como a Reitora da UNEB, 

membros do Conselho Universitário da UNEB, bem como o um estudante oriundo da 

política de ações afirmativas de educação superior. Além desses dados coletados, foram 

agregadas informações obtidas através de entrevistas feitas junto ao Movimento Negro e 

à Comissão de Vestibular da UNEB. Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa 

com ênfase no estudo de caso. Por sua vez, também consultamos relatórios de pesquisa, 

atas, resoluções e pareceres da UNEB. 

 

 

Concordamos com Minayo (1996), ao afirmar que: “a pesquisa qualitativa na 

área da Educação e Saúde possibilita inflexões socioeconômicas, políticas e ideológicas, 
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relacionadas ao saber teórico e prático” (MINAYO, 1996:27). 

 

 

  A investigação teve com espaço a UNEB - Campus I. A escolha desta 

Universidade se justifica pela mesma estar situada no Nordeste brasileiro e por ter a 

experiência de quatro anos de aplicação da política afirmativa de educação superior. 

 

 

A coleta das informações se deu através de um conjunto de procedimentos 

agrupados em dois momentos.  

 

 

Em 2003, viajamos à Salvador e procedemos da seguinte forma: 

 

 

No primeiro momento visitamos entidades do Movimento Negro, buscando 

depoimentos sobre o sistema de políticas afirmativas de educação superior. Procuramos 

entrevistar diretores e representantes a fim de ampliarmos a compreensão sobre o 

processo de organização e de intervenção destas entidades na reprodução social.  

 

 

No segundo momento, visitamos a Comissão de Vestibular da UNEB, quando 

houve a realização das entrevistas, inclusive com a Reitora. Estivemos também 

verificando os dados de freqüência e rendimento escolar, o que auxiliou a apreensão da 

realidade estudada. 
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Em 2005, procedemos da seguinte forma: 

 

 

Realizamos visitas às entidades do Movimento Negro, buscando depoimentos 

sobre o sistema de políticas afirmativas de educação superior. Procuramos entrevistar 

diretores e representantes do Movimento citado, a fim de ampliarmos a compreensão 

sobre o processo de organização e de intervenção destas entidades na questão da 

educação e da desigualdade social.  

 

 

Visitamos, também, a Comissão de Vestibular da UNE, para coleta de dados 

diretos via entrevista e, indiretos, verificando os dados de freqüência e rendimento 

escolar, o que auxiliou na apreensão da realidade estudada. Entrevistamos também o 

Professor Valdério Silva, um dos responsáveis pelo parecer sobre a política de reserva 

de vagas a alunos afro-descendentes, na UNEB. 

 

 

Para a consecução do estudo, seguimos a presente estrutura: No capítulo I, 

buscamos compreender as raízes históricas da desigualdade social brasileira, dando 

ênfase ao significado histórico da escravidão moderna negra, à resistência negra contra 

a escravidão e à discriminação e a desigualdade social brasileira na década de 90, um 

olhar de gênero, classe e etnia. 
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No capítulo II, faremos uma articulação entre as políticas afirmativas de 

educação superior e a matriz ideológica dos direitos humanos que constituíram a gênese 

das políticas de ações afirmativas. 

 

  

No capítulo III, falaremos da experiência em curso na UNEB, com referência ao 

nosso objeto de estudo que é a política de ações afirmativas na UNEB, enquanto 

estratégia de aceitação/ negação do negro na universidade, na atualidade. 

 

 

Evidenciamos que a questão das políticas afirmativas não pode ser discutida no 

campo do senso comum, e sim no entendimento das raízes históricas de reprodução da 

desigualdade social brasileira. Daí, a necessidade de se politizar o debate. 

 

 

É importante ressaltar que a presente Dissertação, embora não tenha caráter 

exaustivo nem conclusivo, poderá servir de fundamentação para posteriores estudos 

sobre o tema, a serem realizados por militantes e pesquisadores interessados em debater 

sobre políticas afirmativas de educação superior. 
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Capítulo I 
 
 
 
 
 
As Raízes Históricas da Desigualdade 
Social Brasileira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“É mais fácil desintegrar um átomo  

do que acabar  com o preconceito.” 

(Albert Eisten) 
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1.1 O significado Histórico da Escravidão Moderna Negra: em tela o caso 

brasileiro 

 

Ao longo de mais de cinco séculos, os negros e negras no Brasil, resistem 

historicamente, criando e recriando continuamente variadas formas de lutas e de 

organização para fazer valer sua dignidade. 

 

 

Para efeito desta Dissertação de Mestrado, estaremos preocupados em debater o 

período pós-escravidão, tendo em vista, que já existe no Brasil, estudos relevantes sobre 

o período que compreende desde a “descoberta” até o ano de 1888, ano em que ocorreu 

a abolição da escravatura. 

 

 

No entanto, para compreendermos a complexidade da situação social dos negros 

no Brasil hoje, é necessário levarmos em conta, os aspectos concernentes ao passado de 

escravidão negra, fato determinante para o surgimento dos atos discriminatórios em 

nosso País. A escravidão não é um fenômeno novo na história da humanidade. As 

civilizações antigas já escravizavam os povos considerados inimigos ou bárbaros. O 

Livro do Primeiro Testamento bíblico relata a história de subjugação do povo hebreu 

aos reis egípcios. Os gregos, na sua organização social, também conviviam com a 

escravidão. 
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A constatação acima, nos provoca para iniciarmos um debate sobre o significado 

histórico da escravidão moderna, tendo como alvo preferencial os negros africanos, 

utilizando vários tipos de violência, tais como: física, sexual, psicológica e o seqüestro 

como meio para atender a um comércio altamente lucrativo. O tráfico de seres humanos 

também favoreceu a acumulação de capital nas principais metrópoles européias. 

 

 

Sabemos que, no Brasil, País em que houve o domínio português, do Século 

XVI ao XIX, a escravidão negra foi um marco histórico que se estendeu por mais de 

três séculos. Ainda com a singularidade de ter sido a última nação do mundo que 

concretizou a abolição da escravatura, no ano de 1888.    

 

 

Inicialmente, os colonizadores portugueses tentaram escravizar a população 

nativa, denominada por eles de indígena. Porém, não conseguindo alcançar o propósito 

estabelecido, recorreram ao tráfico negreiro, comércio de alto valor lucrativo para os 

mesmos. A maior parte dos negros vindos para o Brasil era originária de países 

africanos como Angola, Nigéria, Moçambique, Senegal e Congo. 

 

 

De acordo com Klein (1987): “Há estimativas de que, entre os Séculos XVI e 

XIX, somente para a América, vieram aproximadamente vinte milhões de escravos. 

Cerca de um quinto desses escravos veio para o Brasil. Ou mais precisamente, o tráfico 

negreiro desembarcou no Brasil 4.009.400 escravos.” (KLEIN, 1987, p.13). 
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Os negros vinham destinados ao trabalho nas lavouras de açúcar ou aos afazeres 

domésticos. Freqüentemente sofriam maus tratos, açoites, torturas, assassinatos e 

mutilações. Dessa maneira, eram considerados meros instrumentos de trabalho, uma 

mercadoria de propriedade dos senhores. Luiza Tucci Carneiro (1994), ao refletir sobre 

esta fase, afirma: “[...] As condições insalubres em que viviam e os maus tratos a que 

eram submetidos, favoreciam a manifestação de doenças e os surtos de insanidade” 

(CARNEIRO, 1994, p.16). 

 

 

Outro fator importante deve-se ao fato de que os escravos eram a maioria da 

população, em vários momentos da vida colonial e em regiões diversas do País. Assim, 

as revoltas tornavam-se muito temidas pelos senhores de escravos. Para prevenir 

rebeliões, evitavam ter escravos da mesma origem, para que estes não conversassem 

entre si. Essa separação por origem ocasionava rompimento de laços familiares, afetivos 

e culturais.  

 

 

O Brasil estava na rota do sistema escravista, uma vez que, os portugueses, 

desprovidos de população abundante que pudesse explorar com eficácia o grande 

território, recorreram à mão de obra escrava africana. Estes africanos eram considerados 

seres sem alma. Dessa forma, concordamos com Assis (1983), quando afirma: 

 

 

“O negro foi introduzido no Brasil a partir do Século XVI, devido à escassez de mão de obra, às 

necessidades do colono branco, aos interesses de alguns que tinham no tráfico negreiro, um comércio 
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altamente lucrativo, bem como aos interesses da Coroa, pois o tráfico negreiro era fonte de renda para o 

Tesouro Real. A escravidão moderna foi a forma ideal que o capitalismo comercial encontrou para a 

exploração da periferia, isto é, para a exploração das colônias. Logo, o escravismo moderno é um 

escravismo capitalista” (ASSIS, 1983, p.177). 

 

 

Assim, todos os anos, milhares de africanos, originários de regiões africanas 

como Angola, Nigéria, Moçambique, Senegal e Congo, entre outros, ingressavam em 

território brasileiro, os quais se tornaram sustentáculos da economia luso-brasileira 

durante quatro séculos. 

 

 

Ressaltamos que, em vários momentos da vida colonial, os escravos eram 

maioria da população. De acordo com Furtado (1999): 

 

 

“Pela metade do Século XIX, a força de trabalho da economia brasileira estava basicamente 

constituída por uma massa de escravos que talvez não alcançasse dois milhões de indivíduos. Qualquer 

empreendimento que pretendesse realizar teria de chocar-se com a inelasticidade da força de trabalho. O 

primeiro censo demográfico, realizado em 1872, indica que nesse ano existia no Brasil, 

aproximadamente, 1,5 milhão de escravos. Tendo em conta que o número de escravos no começo do 

Século, era de algo mais de um milhão, e que nos primeiros cinqüenta anos do Século XIX se importou, 

muito provavelmente mais de meio milhão, deduz-se que a taxa de mortalidade era superior à natalidade” 

(FURTADO, 1999, p.117). 

 

 

As duras condições de trabalho e a má qualidade da vida do escravo em terras 

brasileiras determinavam altas taxas de mortalidade entre os cativos. Os senhores de 
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escravos, no Brasil, optaram, preferencialmente pela reprodução de sua escravatura 

através da aquisição de negros africanos em idade produtiva, pois a exploração intensa 

da mão de obra escrava era compensada pelos lucros obtidos com a exportação dos 

gêneros por eles produzidos. 

 

 

Além disso, os navios negreiros transportavam principalmente homens adultos, 

sendo menor à quantidade de mulheres e crianças a bordo dos mesmos. Neves (1996) 

constata que: 

 

 

“A ganância dos mercadores de escravos fazia com que a longa travessia do Atlântico fosse um 

verdadeiro sofrimento para os negros, devido à sobrecarga de ‘mercadoria’ comercializável, à falta de 

água, cujos reservatórios eram substituídas por negros, à escassez de víveres, às péssimas condições de 

higiene e à promiscuidade que facilitavam a proliferação de moléstias” (NEVES, 1996, p.08). 

 

 

Depois de uma longa viagem, nas condições acima citadas, os africanos eram 

encaminhados aos depósitos próximos aos portos, onde permaneciam até serem 

comercializados. No Estado da Bahia, um dos “depósitos de negros” era o Mercado 

Modelo, justamente situado na zona portuária de Salvador. Atualmente, este local se 

configura num espaço de visitação pública. 

 

 

Os escravos negros no Brasil, e nas Américas central e do norte, onde existia o 

sistema escravista, eram comercializados para atender tarefas que exigiam esforço 

físico, tanto no campo como na cidade. No campo, os negros desempenhavam, 
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essencialmente, tarefas ligadas ao trabalho na terra ou atividades domésticas. Nas 

cidades, além das atividades domésticas como lavadeiras, cozinheiras, cocheiros, amas, 

mucamas, eram carregadores de gente e de objetos, e atuavam ainda, como sapateiros, 

alfaiates, carpinteiros e ferreiros, dentre outras ocupações. 

 

 

Entendemos que a construção da imagem social do negro foi intimamente ligada 

a trabalhos braçais, domésticos, manuais. Ou seja, a mentalidade escravista se 

impregnou em nossa sociedade por séculos, sendo aquela em se afirmam que “isto é 

trabalho para negro”. Por outro lado, as atividades ligadas às profissões de nível 

universitário estão naturalmente ligadas ao “branco”, sendo comum encontrarmos uma 

hegemonia “branca” na universidade. Dessa forma, concordamos com Inocêncio 

(1999): 

 

 

“por haver uma hegemonia da intelectualidade branca que reduz e minimiza as seqüelas do 

racismo é que o embate no campo das idéias tornou-se um confronto absolutamente desequilibrado, 

deixando, obviamente, militantes e acadêmicos negros que querem intervir no debate dentro da 

universidade, em significativa desvantagem”. (Inocêncio, 1999, p.12). 

 

 

Os negros que trabalharam na lavoura tinham em média, cinco anos de vida útil, 

Quando chegavam aos 30 anos, estavam fisicamente desqualificados para atividades 

pesadas, devido ao excesso de trabalho na agricultura e às condições de vida a que eram 

submetidos. Com bastante freqüência, Os negros no Brasil - Colônia sofriam açoites, 

maus tratos, torturas, mutilações e assassinatos. Os mesmos eram considerados meros 
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instrumentos de trabalho, uma mercadoria de propriedade dos senhores. Concordamos 

com Marx (1890), quando afirma no Livro I do Capital: 

 

 

“O capital se interessa exclusivamente pelo máximo de força de trabalho que pode ser posta em 

atividade. Atinge esse objetivo encurtando a duração da força de trabalho, como um agricultor voraz que 

consegue uma grande produção exaurindo à terra a sua fertilidade (...) a produção capitalista, que é 

essencialmente produção de mais valia, absorção de trabalho excedente, ao prolongar o dia de trabalho, 

não causa apenas a atrofia da força de trabalho, a qual rouba suas condições normais, morais e físicas de 

atividade e do desenvolvimento. Ela ocasiona esgotamento prematuro e a morte da própria força de 

trabalho”. (MARX, Livro I do Capital, 1890, p.301). 

 

  

Ser escravo, aos moldes da escravidão moderna, implicava um status jurídico 

que reduzia o negro africano a simples objeto, passível de comercialização e de 

utilização como bem entendesse seu proprietário. 

 

 

Marx (1890), no Livro I do Capital, faz a seguinte analogia: “O senhor de 

escravos compra um trabalhador como compra um cavalo. Ao perder um escravo, perde 

um capital que tem de substituir por meio de novo dispêndio no mercado de escravos. A 

medalha, entretanto, tem um reverso.” (MARX, 1890, p.110). 

 

Continua com o exemplo de Cairnes:  

 

 

“Os campos de arroz da Geórgia e os pântanos do Mississipi podem exercer fatalmente sua ação 
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destruidora sobre a constituição humana, mas, esse desperdício de vida humana não é tão grande que não 

possa ser reparado pelas criações de população negreira, de Virgínia e Kentucky. Considerações 

econômicas, identificando o interesse do senhor com a preservação do escravo, poderiam assegurar a este 

um tratamento humano, todavia, com o funcionamento do tráfico negreiro, elas mudam de sentido: o que 

passa a interessar é apenas extrair o máximo de trabalho escravo, pois a duração é menos importante que 

a sua produtividade quando pode ser substituído por outro escravo importado das zonas negreiras. É, por 

isso, máxima nos países escravistas que importam escravos, que a economia mais eficaz consiste em 

extrair de gado humano a maior quantidade possível de trabalho no menor tempo possível. A vida dos 

negros é sacrificada da maneira mais impiedosa justamente nos trópicos, onde os lucros anuais igualam 

todo capital das plantações. A agricultura das Índias Ocidentais, há séculos fonte de riquezas fabulosas, 

tem sacrificado milhões da raça africana. É em Cuba, cujas rendas se contam por milhões e cujos 

senhores de engenho são verdadeiros nababos, que atualmente vemos a classe dos escravos ser mais 

maltratada, alimentada de maneira mais grosseira, sujeita a trabalhos mais penosos, mais esgotantes, sem 

interrupções, sendo parte dela diretamente destruída cada ano pela tortura lenta da estafa e da privação do 

sono e do repouso” (MARX, in Cairnes, 1.c, p.110 e 111) 

 

 

 

Continuando a crítica, a partir da citação de Cairnes, Marx (1890) argumenta: 

“Mudemos os nomes, em lugar de Kentucky e Virgínia, Irlanda e os distritos rurais da 

Inglaterra, Escócia e País de Gales; em lugar da África, Alemanha (...) o mercado de 

trabalho em Londres está sempre superlotado de alemães e outros candidatos à morte, 

para trabalhar na panificação. (MARX, 1890, p.303). 

 

 

O debate que Marx traz a partir de Cairnes, fala da transição do capitalismo 

mercantil para o capitalismo industrial. O mundo do trabalho sofre profundas mudanças 

no início do Século XVIII. No entanto, o trabalho continua explorado, a mão de obra 
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servil e escrava passam a ser mão de obra assalariada. 

 

 

Todo este contexto de dominação nos faz refletir sobre o fato de que a 

escravidão foi um processo devastador da condição humana dos negros, favorecendo, 

assim, a insurreição e a luta contra a escravidão. Esta luta, no caso brasileiro veio 

acompanhada da resistência negra contra as diversas formas de discriminação. 

 

 

1.2 A resistência negra contra a escravidão e a discriminação étnica. 

 

 

Iniciamos este tópico nos perguntando por que a necessidade de ações 

afirmativas para os negros? Tentaremos buscar na história de luta do povo negro no 

Brasil os condicionantes que revelam a necessidade destas ações afirmativas no nosso 

País. 

 

Para compreendermos a complexidade da situação social em que os negros 

encontram-se, atualmente, na sociedade brasileira, é necessário nos remetermos ao 

passado, pois a partir dele observaremos os condicionantes que determinaram o 

surgimento dos atos discriminatórios em nosso País. Além disso, também é 

imprescindível observar como ocorreram atos constantes de resistência contra a 

discriminação por parte da população negra, as maiores vítimas deste processo. 

 

 31



 

Carneiro (1994), ao analisar o cotidiano do ex-escravo, afirma: “As condições e 

as oportunidades de trabalho oferecidas pouco diferem de uma escravidão disfarçada. 

Apesar de livres por lei, os negros e seus descendentes continuavam vivendo na 

condição de servo ou de criado.” (CARNEIRO, 1994:16). 

 

A abolição trouxe avanços nos termos dos direitos civis, pois, os negros estavam 

livres, mas no que tange a vida em sociedade eram considerados desqualificados para o 

trabalho na indústria. Podemos dizer que na sociedade brasileira, o “racismo”, 

direcionado à população negra, é um fato tão verdadeiro e intrínseco que o uso de frases 

como “a coisa está preta”, “negro é o teu passado”, “negro da alma branca”, entre 

outros, são atitudes comuns em nosso cotidiano. Por diversas vezes nós as 

pronunciamos e nem nos damos conta de que estamos exercendo “racismo”, o que pode 

ser explicado pela proliferação de ideologias que estimulam a discriminação racial, há 

séculos, disseminadas, em nosso país. São ideologias tão eficazes, profundas e nocivas à 

sociedade que fazem com que as vítimas tornem-se culpadas de sua situação. Ou seja, 

aos negros é posta à culpa do “racismo”, mascarando, assim, a “face” do culpado. 

 

 

No Brasil, é complexo e polêmico discutir sobre “racismo” e discriminação 

“racial”, por se ter um alto índice de miscigenação por um lado e, por outro, pela 

valorização da chamada “democracia racial”. No entanto, os brancos vivem em 

melhores condições de vida que índios e negros.  
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A afirmação de que no Brasil não existe “raça” pura, e sim, um “caldeirão de 

cor”, faz com que os negros se classifiquem como pardos, pretos, morenos claros e 

escuros. Isto resulta da ideologia do branqueamento que politicamente fragmentou este 

grupo, dificultando sua organização e identidade.  

 

 

Ao contrário dessa ideologia, consideramos como negros, os pardos, os morenos 

e os pretos que conservam, ainda, uma forte herança negra em suas vidas, no que se 

refere, principalmente, aos âmbitos culturais, físicos, religiosos etc. Entendemos como 

Carril (1997) que: “ser negro não corresponde somente à cor da pele, mas envolve um 

aspecto ideológico.” (CARRIL, 1997:66). 

 

 

Neste sentido, faz-se necessário tecermos considerações sobre o conceito de “raça” humana. 

Concordamos com Nascimento (2000) ao afirmar que: “do ponto de vista da natureza ninguém é melhor 

ou pior por causa de seus traços ou cor de pele. O racismo é unicamente social, fruto da ignorância e da 

opressão”. (NASCIMENTO, 2000, p.97). 

 

 

Lucena1 (2005), ao refletir criticamente sobre o conceito de raça, revela a 

complexidade da palavra. Concordamos com suas argumentações:  

 

                                                 
1 A referência: anotações de aulas da Professora Doutora Fátima Lucena, no Curso de Pós-Graduação em 
Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, em 2005. 
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“Não existe raça. Existe espécie humana: Homo Sapiens sapiens. O conceito de raça foi 

construído historicamente para legitimar a dominação de classe sobre os diferentes: aqueles que não eram 

brancos, europeus, colonizadores, donos do poder. Biologicamente falando, somos todos quase cópias uns 

dos outros. O que nos diferencia verdadeiramente não são os genótipos e sim os fenótipos. Daí, quando 

precisamos de transfusão de sangue e de transfusão de órgãos, não perguntamos qual a melanina da pele, 

o formato do nariz, da boca, o tipo de cabelo, o tamanho da bunda. Procuramos apenas garantir a 

compatibilidade do sangue e do órgão do doador! Existem etnias para explicar grupos sociais que se 

identificam através de ancestrais comuns. A raça é uma construção histórica para dominar aqueles 

considerados, preconceituosamente, como “inferiores”, “classes perigosas”, “rebeldes”, dentre tantas 

denominações carregadas de discriminação/ violência. A raça também pode ser usada pelo Movimento 

Negro como forma de auto-afirmação da luta contra a violência sobre homens e mulheres  descendentes 

daqueles que construíram a riqueza do Brasil durante mais de trezentos anos: os africanos escravizados. 

Neste caso, é também uma construção histórica, embora  o sentido seja positivo, não cabendo formas de 

preconceito e sim, de afirmação positiva do negro e da negra. No lugar de raça, podemos usar a idéia de 

que somos todos iguais, porque somos Homo Sapiens sapiens, na universalidade. Na singularidade, 

somos diferentes. Na particularidade, nos encontramos nas nossas semelhanças. O real é a síntese de 

múltiplas determinações, nos dizia Marx. Todo singular faz parte do particular e ambos compõem o 

universal. Por esse caminho ontológico do ser social, na Dialética em Marx, certamente encontraremos as 

respostas para a negação do estranhamento/ alienação e afirmação da necessidade da construção de uma 

humanidade emancipada.”  

 

 

Ressaltamos que a população negra representa 45,4% da sociedade brasileira, de 

acordo com o último Censo do IBGE (2000), sendo a segunda maior do mundo, depois 

da nigeriana. Entendemos que, em mais de trezentos anos de dominação “branca”, seria 

impossível uma não assimilação dos valores impostos pelos detentores do poder. 
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Ninguém quer ser identificado com o considerado feio, sujo ou pobre. Este 

comportamento ocasiona uma negação da própria história.  

 

 

As fugas, os suicídios, a realização dos cultos africanos (praticados 

ocultamente), a capoeira, entre outras práticas foram, inicialmente as formas de 

resistência utilizadas pelos negros. Mas foram os Quilombos, (organizações que 

concentravam negros, mestiços e índios que viviam de acordo com suas culturas), a 

forma de resistência mais importante do período colonial.  

 

 

A existência dos quilombos é registrada desde o Século XVI até nossos dias, nas 

áreas chamadas de “Terras de Pretos”, onde sobrevivem seus remanescentes. Os quilombos 

significaram uma alternativa política, social, cultural e econômica ao sistema escravocrata 

existente na época. Localizavam-se em áreas de difícil acesso, de modo a dificultar a ação 

dos colonizadores, que tinham o intuito de dizimar esse tipo de sociedade. 

 

 

O mais importante e famoso quilombo foi o de Palmares, situado na atual 

fronteira entre Pernambuco e Alagoas, com cerca de 20.000 habitantes. Palmares durou 

de 1597 a 1694. Essa resistência deveu-se, principalmente, ao seu difícil acesso. O 

quilombo localizava-se em uma região de serras, coberta por florestas, sobrevivendo, 

assim, por longo tempo ao ataque dos colonizadores. Zumbi foi o grande líder de 

Palmares, assassinado em 20 de novembro de 1695, após a queda deste quilombo, 
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incendiado por um grupo de bandeirantes. Desse modo, tornando-se o grande símbolo 

da luta negra na atualidade. No aniversário de sua morte, comemora-se o Dia da 

Consciência Negra.  

 

  

No decorrer dos anos, as fugas de escravos no Brasil foram mais freqüentes. O 

capitalismo que aqui se desenvolvia rapidamente, o que tornou necessária uma extensa 

quantidade de mão-de-obra livre. Como a escravidão era incompatível com este modelo 

de produção, o Brasil passa a receber pressões externas (interesses industriais) e internas 

(movimentos abolicionistas) para extinguir a escravidão. Um anúncio do correio 

paulistano de, (15/04/1874)2, sobre fuga de escravos, ilustra este momento: 

 

 

“Fugiram em dias de março do corrente anno, da fazenda de José Fernando d’Almeida Barros do 

município de Piracicaba, os escravos: Pantaleão, alto, fulo, nariz afilado, boa dentadura, bahiano, fala 

macia, 30 annos. Fernando, preto, baixo, corpulento, boa dentadura, bahiano, 25 annos mais ou menos. 

Estes escravos foram trazidos ha pouco tempo, pelo sr. Rafhael Ascoli; levaram alguma roupa fina e blusa 

de baeta vermelha, e offerece-se uma boa gratificação a quem os prender e entregar a seu senhor ou em S. 

Paulo ao sr. José Alves de Sá Rocha.” 

 

 

Os movimentos abolicionistas surgem com o propósito de promover a libertação 

de escravos, para tanto, colocam a escravidão negra no centro dos debates políticos 

brasileiros. A literatura e a imprensa passam a interessar-se pelo problema, debatendo os 

malefícios trazidos pela mesma. A criação de duas leis fortalece ainda mais o processo 

                                                 
2 Fonte: Documentos da escravidão no Brasil / Maria de Fátima Rodrigues das neves - São Paulo: 
Contexto, 1996. (textos e documentos 6) 
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abolicionista, são elas: a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário. A Lei do Ventre 

Livre foi aprovada em 1817, ficando instituído que os filhos de escravos nasceriam 

livres. Logo após, foi aprovada a Lei do Sexagenário que emancipava os escravos 

negros com mais de sessenta anos, mas para que os senhores não tivessem perdas, 

indenizações deveriam ser pagas pelo governo. 

 

 

Participaram do movimento abolicionista personagens como: Luiz Gama, 

Joaquim Nabuco, André Rebouças, Castro Alves, entre outras personalidades, que 

contribuíram através da literatura e da política para o fim da escravidão. Todas as lutas 

culminaram com a aprovação da Lei Áurea, pela Princesa Isabel, em 1888. 

 

 

Isto posto entendemos que o movimento abolicionista foi de grande importância, 

segundo nos relata a história oficial. No entanto, os marcos de resistência contra a 

escravidão foram, sem dúvida, os quilombos, pois são eles a grande referência dos 

movimentos e organizações dos negros, nos quais se embasaram para dar continuidade 

às suas lutas. 

 

 

 

Reafirmamos que as lutas negras têm início no Brasil - Colonial com a formação 

dos quilombos, como foi dito anteriormente. Com o período pós-abolição, organizações 

e entidades negras originam-se para reivindicar os direitos de “cidadania” dos negros e 

denunciar as atrocidades que são cometidas contra os mesmos. 
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Surge no Brasil, em 1910, a imprensa negra, com a finalidade de veicular 

informação e acontecimentos sociais da comunidade negra. Entre os jornais estavam o 

‘Sehort’, o ‘Bandeirante’, o ‘Menelik’, o ‘Alfinete’, o ‘Tamoio’, entre outros. Estes 

jornais caracterizavam o protesto negro contra uma sociedade excludente, 

demonstrando, ainda, a coragem e a dificuldade em realizar um trabalho neste âmbito, 

num contexto em que a abolição havia ocorrido há tão pouco tempo. 

 

 

A partir de 1931, é criada, em São Paulo, a Frente Negra Brasileira (FNB) e seu 

jornal, ‘A Voz da Raça’. Esta buscava a inclusão do negro na sociedade, ou seja, não 

pretendia qualquer mudança na estrutura da sociedade e tinha uma ideologia, que 

defendia a vitória do negro quando conseguisse se firmar nos diversos níveis da ciência, 

ao mesmo tempo em que reivindicava os direitos de “cidadania” dos mesmos. 

 

 

Em 1944, é criado por Abdias do Nascimento o teatro experimental do negro, 

com vistas a garantir, aos artistas negros, espaços para atuar e encenar suas próprias 

peças de teatro e, em 1945, é realizada a Primeira Convenção do Negro brasileiro. 

 

  

Avançando um pouco no tempo, temos a aprovação da Lei Afonso Arinos, em 

1951, que pune atos de discriminação racial em lugares públicos, sendo, nesta 

perspectiva, admitida oficialmente à existência do racismo no Brasil. Segundo TUCCI 
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(1994), esta lei surgiu a partir do alarde feito pela imprensa sobre a recusa de um hotel 

de luxo em São Paulo, em hospedar Katherine Dunham, dançarina negra norte-

americana.  

 

 

Outro fator extremamente importante no processo de luta contra o “racismo” foi 

o surgimento, em 1978, do Movimento Negro Unificado (MNU), que reuniu 

movimentos e entidades negras de todo o País, fato este consolidado num ato público, 

em São Paulo, com a participação de três mil pessoas. 

 

 

Foi neste período, final de 70 e início de 80, do Século XX, que ocorreu a 

abertura política no Brasil, ocasionando o ressurgimento dos movimentos sociais no 

contexto nacional, reorganizando-se e expandindo suas atividades, anteriormente 

silenciadas pela ditadura. Os movimentos negros conseguem renascer após um período 

de enfraquecimento. Na década de 80, entidades e movimentos negros resolvem, em 

conjunto, comemorar em 20 de novembro (dia da morte de Zumbi dos Palmares) o Dia 

da Consciência Negra. 

 

 

 

Este fato pode ser considerado como o começo de uma série de conquistas 

sociais e legais, alcançadas através de esforços conjuntos que beneficiam os negros e 

outros movimentos sociais. Entre estas conquistas encontram-se diversas leis com o 

intuito de inibir atos discriminatórios, passeatas reivindicatórias, como a Marcha de 
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Zumbi, em 1995, e o centenário da abolição, em 1988. 

  

As lutas negras contra a escravidão e o racismo são seculares, tendo como 

principal fato histórico a formação do maior e mais importante quilombo de que já se 

teve notícia: Palmares. Como já dissemos, tinha como líder Zumbi, símbolo da luta pela 

libertação, morto no Recife, no ano de 1695. Vale ressaltar que seus ideais permanecem 

vivos até os dias de hoje.  

 

 

Uma organização negra que está no campo da resistência é a Djumbay, palavra 

que significa acontecimento, em yorubá. O Jornal foi fundado em março de 1991, com o 

objetivo de informar seus leitores sobre as realizações artístico-culturais desenvolvendo 

a arte e cultura negra no clube Atlântico, em Olinda, Pernambuco. 

 

 

Após a superação de dificuldades operacionais e financeiras, o jornal Djumbay 

ressurge como informativo da comunidade negra pernambucana esperando, com isto, 

viabilizar ações concretas na formação de uma consciência crítica, com a proposta de 

propagar a luta contra as desigualdades “raciais”. É, ainda, uma organização não-

governamental que tem suas publicações veiculadas em todo Brasil e em alguns países 

da Europa e da África. 

 

O Núcleo de Identidade Racial (N.I.R.), localizado nas Casas da Cidadania em 

Olinda/PE é, por sua vez, um projeto apoiado pelo Djumbay, tendo um grupo de 

profissionais diversificados. É, ainda, propositivo de políticas públicas em todas as 
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áreas, ou seja, não se restringe apenas à população negra. 

 

 

Possui o ideal de capacitação e informação que busca concretizar suas propostas 

através do curso de mensageiro jurídico, do laboratório de auto-ajuda para vítimas de 

discriminação e mostras de vídeo sobre cidadania com identidade racial. Pretende, 

também, captar subsídios para a construção de uma biblioteca com material teórico 

sobre a problemática, devido à grande dificuldade de se encontrar material bibliográfico 

referente à mesma. 

 

 

As universidades também são locais que o NIR pretende alcançar através de 

gestões para a formação de núcleos de Estudos Afro-brasileiros, com vistas a subsidiar 

com informações cada curso sobre a gestão negra, incorporado nas capacitações e em 

trabalhos estudantis em todas as áreas, Propõe, ainda, a integração no currículo de 

assuntos referentes aos negros. 

 

 

O NIR é, segundo seus membros, uma atividade inovadora, pois não existe 

trabalho neste âmbito no Estado de Pernambuco, prestando auxílio psicológico, social e 

jurídico às vítimas do racismo. Sendo assim, o Serviço Social do NIR, ao definir seu 

trabalho, busca defender os direitos dos negros, dando ênfase ao fato dos mesmos se 

afirmarem na diferença sem que isto seja sinônimo de inferioridade. 
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O NIR ainda pretende, com seu trabalho, auxiliar na modificação da mentalidade 

que inferioriza o outro, a fim de dar oportunidade à nova geração de não sofrer atitudes 

de discriminação. 

 

 

As dificuldades enfrentadas no movimento são várias, entre elas enfatiza-se a 

questão da violência. Como exemplos, são mencionados os vários casos de meninos e 

meninas de rua que foram queimados e que, na sua grande maioria, eram crianças 

negras. Tal situação agrava-se ainda mais a partir do momento que não se consegue 

veicular amplamente essas informações para a população. Além disso, o Estado não 

toma atitudes concretas para coibir a violência e, na ótica do Movimento Negro, o 

Estado deve isso à população negra brasileira. 

 

 

No Estado da Bahia, o Movimento Negro, na década de 70, do Século XX, tem 

como marco importante no que tange à sua organização. Nasce o Movimento Negritude, 

anunciando a consciência racial entre as camadas negro-mestiças do Estado da Bahia. A 

primeira expressão dessa consciência são os blocos afro-carnavalescos que começam a 

se organizar em torno da auto-valorização do negro. 

 

 

Na criação do Ilê Aiyê, 1974, está o ponto de partida desse movimento de 

redefinição do espaço dos negros em Salvador. O Ilê Aiyê nasceu no Bairro da 

Liberdade, reduto proletário, eminentemente, mestiço. O Sr. Oswalrísio (2005), membro 

fundador do Ilê Aiyê afirma, em entrevista para esta Dissertação: 
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“Que os pretos da Liberdade foram os primeiros a manifestar sinais de consciência de negritude, 

procurando demonstrá-la através de sua linguagem e, sobretudo, pela sua capacidade de organização. 

Mobilizados em torno do carnaval, elaboraram um tipo de música que, a partir da batida matriz ijexá, deu 

origem a uma variedade de ritmos percussivos, responsáveis pela ascensão da música afro em Salvador”.  

 

 

 A principal característica do Ilê Ayiê, que de imediato demarca sua diferença, é 

o fato de ser um bloco de negros, onde a presença dos brancos é rigorosamente vetada. 

Segundo os membros fundadores do Bloco, a exemplo de Vovô, se trata de uma postura 

política. O Ilê Aiyê busca demonstrar a grandeza do universo negro a fim de modificar a 

auto imagem do negro em Salvador, celebrando a etnicidade da Mãe África, em seus 

múltiplos aspectos, principalmente os culturais. Na mesma linha do Ilê Ayiê, surgiram 

ouros blocos como Araketu, Olodum, Muzenza, Male Baê, etc, que buscam, 

politicamente, explicitar o conflito “racial” na cidade de Salvador. 

 

  

Uma das conquistas mais importantes do Movimento Negro foi à Marcha Nacional, 

realizada em 1995, ano este da comemoração dos 300 anos de Zumbi dos Palmares. Sua 

grande repercussão facilitou sua integração ao Programa Nacional de Direitos Humanos, 

através de um capítulo sobre o negro, no que se refere à democratização de informações, 

educação, cultura, comunicação, saúde, religião, terra e mercado de trabalho. 

 

 

No ano de 2005, no mês de novembro, ocorreu a Marcha Zumbi +10 em 
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Brasília. Uma década depois da Primeira Marcha Zumbi contra o Racismo pela 

Cidadania e pela Vida, o movimento negro ficou dividido na hora de realizar a 

caminhada. A Marcha Zumbi +10 aconteceu em duas datas diferentes — 16 e 22 de 

novembro de 2005 — por falta de acordo entre as lideranças. Apesar da divisão, as 

mobilizações compartilham mais do que o nome: querem reparação pelas injustiças 

históricas e a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. 

 

 

De acordo com Maria Izabel da Silva3  

 

  

 “Infelizmente não foi possível unificar o movimento, as entidades todas do movimento negro, 

por conta da concepção da Marcha”, afirmou a coordenadora da Comissão Nacional contra a 

Discriminação racial da Central única dos Trabalhadores (CUT) e responsável pela Marcha do dia 22. 

Nós, do dia 22, estamos sendo chamados pelo povo do dia 16 de governistas, chapas brancas. Dizem que 

vamos a Brasília não para fazer reivindicação do povo negro, mas para aplaudir Lula. “Em resposta Maria 

Izabel disse que o objetivo da Marcha do dia 22 é fazer uma avaliação das ações governamentais e da 

sociedade civil para a redução do racismo nos últimos dez anos e definir ações para a próxima década.” 

 

 

  

 

No balanço dos últimos dez anos, os organizadores das duas Marchas 

concordam que houve avanços, mas ressaltam que ainda é preciso mais ações efetivas 

no combate a desigualdade racial. A criação da Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) é entendida como uma conquista. Outra 
                                                 
3 Informações do site www.casadeculturadamulhernegra.com.br 
. 
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conquista, foi à ampliação do Movimento Negro em todo País, inclusive nas cidades do 

interior, este aumento deve-se a participação da juventude e das mulheres, estas são 

atualmente, o segmento mais representativo do Movimento Negro. 

 

 

Entendemos que o aprofundamento do debate sobre discriminação racial foi um 

dos principais avanços da última década. A implementação das cotas para estudantes 

negros nas universidades públicas e, ainda, a promulgação da lei 10.639, que tornou 

obrigatório no currículo escolar o ensino da História da África e dos negros no Brasil. 

As duas Marchas reivindicam a implantação desta lei. 

 

 

Acreditamos que este tipo de atitude, só faz com que o Movimento Negro retroaja 

em questões que historicamente, têm se apresentado como uma das maiores dificuldades 

de avançarmos na luta social, que são a divisão, subdivisão, fragmentação do Movimento. 

Entendemos que estas práticas sociais atendem aos valores do capitalismo 

contemporâneo, expressos na individualidade, e na sobrevivência dos grupos mais fortes. 

 

 

Estas atitudes marcham na contra corrente da emancipação humana, uma vez 

que buscam em soluções paliativas, momentâneas e ilusórias, a solução para os graves 

problemas da desigualdade social brasileira e do mundo.  

 

 

Sobretudo, reafirmamos que o Movimento Negro significa um avanço relevante 
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à organização da população negra, na busca de tornar realidade os direitos garantidos 

pela Constituição de 1988. 

 

 

Destacamos que os grupos e movimentos negros deram sua contribuição à 

construção da democracia com o legado de resistência à opressão e, sem dúvida, 

continuarão contribuindo até o dia em que a emancipação humana seja possível, para 

além da ordem do capital. 

 

 

Daí, enfatizarmos, em seguida, a desigualdade social brasileira na década de 90, 

sob os enfoques de gênero, de classe e de etnia. 

 

 

1.3 A desigualdade social brasileira na década de 90, um olhar de gênero, de classe e etnia. 

 

 

  Ao longo desta Dissertação, estaremos analisando os dados relativos à 

desigualdade social brasileira. Assim sendo, um olhar de gênero, de classe e de etnia, 

relacionado a esta demanda histórica e social, passa a ter maior evidência nos anos 90, 

no Brasil. 

 

  

A Constituição Federal do Brasil, de 1988, contém todo um capítulo sobre o 

direito à educação, à cultura e ao desporto, não restringindo o seu exercício em função  
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do gênero, de classe e da etnia. 

 

 

Estabelece em seu Artigo 205 que a educação é direito de todos e dever do 

Estado e da família. O principal objetivo da formação educacional é o pleno 

desenvolvimento das pessoas, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

 

  

O Artigo 206 enumera os princípios norteadores da educação, enfatizando a 

necessidade de ser garantida a igualdade de condições para o acesso e a permanência no 

estabelecimento de ensino. Frente ao exposto, iremos nos reportar às iniciativas 

históricas que afetam o mundo da produção, do trabalho e das políticas públicas 

brasileiras. 

 

 

Assim, nos anos 40-60, do Século XX, o sistema capitalista buscava sua 

expansão tendo como suporte as políticas estatais e, dentre elas, as medidas de políticas 

sociais fomentadoras do consenso social, via propostas de medidas redistributivas e 

compensatórias de renda. 

 

 

A crise dos anos 70, do Século XX, inaugura, nos países centrais e periféricos, 

ajustes e reformas do capital. Tem como eixos: a mudança na forma de produzir e a 

flexibilização/desregulamentação dos direitos sociais, criando um novo perfil do 
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trabalhador. 

 

 

Nos países centrais, enfraquecem-se os pilares do Welfare State, uma vez que a 

acumulação flexível associada às idéias neoliberais, propõe um Estado mínimo. O 

projeto neoliberal tem como um dos objetivos estabelecer um consenso quanto às 

mudanças necessárias para superação da crise econômica, de caráter estrutural. 

 

 

Na década de 80, do Século XX, o discurso sobre a crise gerencial do Estado 

orienta a inserção de países centrais e periféricos no ordenamento internacional, 

engendrado pelas agências financiadoras, que postulam o afastamento do Estado da 

dimensão produtiva e dedicação às funções de controle e minimização da pobreza. 

 

 

A década de 90 assistiu aos reflexos da crise estrutural do capital e das tentativas 

de se criar estratégias de reestruturação produtiva. Para tanto, fez-se necessária à 

hegemonia da proposta neoliberal, enquanto fundamento ideo-político de legitimação da 

ordem do capital, em sua etapa monopolista.  

 

 

Os defensores da tese neoliberal afirmam que os indivíduos têm um “direito 

natural” à liberdade de agir, pensar e de se apropriar dos bens da natureza. Acreditando 

numa sociedade em que as oportunidades são iguais para todos, o que possibilita o 

acesso à riqueza a partir do esforço individual, ao mesmo tempo em que culpabiliza o 

 48



individuo pelo seu fracasso. 

 

 

Nesse contexto, as políticas sociais, primordialmente as de saúde, educação, 

emprego e renda, são atingidas diretamente, bem como seus usuários.  A nova ordem 

internacional estimula a redução do papel do Estado, impondo uma minimização das 

funções do mesmo. Por outro, lado reforça o ao chamado “livre jogo do mercado 

máximo e do Estado mínimo”.  

 

 

Nesta nova fase do capitalismo, se faz necessária uma reestruturação do 

processo produtivo, no qual a automação e a robótica são privilegiadas, propiciando o 

fenômeno denominado desemprego estrutural. Assim sendo, expandem-se, cada vez 

mais, o setor informal, a terceirização dos serviços, num quadro geral de precarização 

da força de trabalho. 

 

 

Este quadro social de barbárie expressa o quanto o capitalismo se baseia na 

exploração do trabalho, na produção da desigualdade. O Brasil sofre estas seqüelas, 

analisadas, através dos dados que se seguem abaixo, com ênfase na questão étnica, 

objeto de nosso estudo: 

 

 

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: 2003), 

54% da população brasileira se declara de cor branca e 45,4% de cor parda e preta. Em 
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1999, a população negra correspondia a 73 milhões de pessoas no Nordeste e a cerca de 

25 milhões de pessoas na região Sudeste.  

 

 

Diversos estudos assinalam que a intersecção da categoria raça/cor com outras, 

tais como gênero e classes sociais, evidencia fortes contrastes nas vivências de homens 

e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres, na sociedade brasileira. Estes contrastes 

incidem transversalmente nas esferas da vida social, refletindo no acesso à educação, 

saúde, qualidade de vida, inserção no mercado de trabalho, acesso à informação, à 

justiça, etc. 

 

 

Assim, quando o Índice de Desenvolvimento de Gênero - IDG se agrega às 

variáveis de raça e etnia, as diferenças ficam ainda mais visíveis. Os homens brancos 

estão em 41◦ lugar, enquanto os homens negros estão em 104◦ lugar, isto é, 63 pontos 

abaixo. Por outro lado, as mulheres brancas estão em 69◦ lugar e as mulheres negras 

estão 45 pontos abaixo, alcançando o 114◦ lugar, o menor índice entre os quatro grupos.  

 

 

Conforme análise elaborada pelo IPEA, cerca de 34% da população brasileira 

vivia, em 1999, em famílias com renda inferior à linha de pobreza, e 14% em famílias 

com renda inferior à linha de indigência. Em números absolutos, são 53 milhões de 

brasileiros pobres, dos quais 33,7 milhões são negros. Há também 22 milhões de 

indigentes, sendo que 15,1 milhões são negros. Os negros representam 70% dos 10% 

mais pobres do país. 
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Os diferenciais raciais de esperança de vida chegam a atingir de 5 a 6 anos a 

menos de esperança de vida para as mulheres e homens negros, respectivamente 

comparados com a esperança de vida de 71 anos para as mulheres brancas. A população 

negra brasileira tem expectativa de vida de 64 anos, 6 anos inferior à da população branca. 

 

 

Em 1999, o PIB nacional era de US$ 730.4 bilhões e a renda per capita estimada 

em US$ 4.350. Contudo, se esses números colocam o Brasil entre os dez países mais 

ricos do mundo, não revelam a desigualdade da distribuição de renda que está encravada 

em sua estrutura. 

 

 

Mulheres negras, homens negros e os demais grupos considerados minoritários 

(portadores de deficiência, idosos, migrantes, homossexuais etc.) são os que se encontram 

em condições mais precárias, recebendo os menores salários e sujeitos a diferentes tipos 

de discriminação. Além de deixar marcas objetivas e subjetivas na vida dos envolvidos, 

tudo isso desumaniza a sociedade e faz com que seja afirmada a barbárie. 

 

 

Na educação superior, embora a legislação brasileira assegure a equidade e a 

universalidade, o País está longe de garantir seu acesso igualitário e de qualidade. A 

universidade continua sendo um privilégio de poucos, pois o IBGE (1999) constata que 

apenas 2,2% de negros estão na universidade pública, dos quais apenas 1% consegue 
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concluir o curso superior. 

 

 

É bem verdade que, se o indicador de “anos médios de estudo” também 

apresentou sinais de crescimento nos anos noventa, o aumento registrado foi em torno 

de 1 ano a mais de estudo para a população como um todo. Manteve-se, no entanto, o 

patamar de 2 anos de estudo que separa , em média, negros de brancos. As mulheres 

negras encontram-se em condições ainda mais desfavoráveis no campo educacional 

mesmo sendo, hoje, crescente a sua presença na universidade.  

 

 

As pequenas mudanças entre 1980 e 1991 não alteraram, porém, a pirâmide 

social: homens estão bem representados nos níveis de docência universitária, ocorrendo 

o inverso com as mulheres, evidenciando uma forte discriminação de gênero. E mais, a 

educação universitária reproduz, hegemonicamente, uma cultura patriarcal, machista e 

bastante autoritária.  

 

 

Os dados sobre o acesso da população negra ao ensino superior permitem-nos 

supor que o baixo nível educacional dos negros inicia-se na pré-escola e perdura por 

longos anos, não conseguindo identificar-se com os parâmetros e limitações da 

educação formal estabelecida. Os mesmos impulsionam o grande percentual de evasão e 

repetências dos alunos brasileiros, como descreve Oliveira (1988):  

 

 

“A grande porcentagem dos alunos expulsos da escola – os meninos de rua – faz parte de uma 
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população que historicamente resistiu à opressão e não aceita a escola com seus significados, não se vêem 

representadas nela a população negra e mestiça que, consciente e inconscientemente, reprova a escola e 

não mais acreditam na sua eficácia para a ascensão social”. (OLIVEIRA, 1988, p.36). 

 

                                                                                                                                                     

Aliada a essas questões, não devemos deixar de enfatizar o crescente 

sucateamento da escola pública no Brasil, num quadro geral de crise estrutural e de 

predomínio da ideologia neoliberal. Concordamos com Lucena e Duarte4 (1999), 

quando afirmam:  

 

 

“A crescente expansão de cursos superiores privados está dentro dessa lógica neoliberal que 

cultua o Estado mínimo e defende o mercado. Essa nova concepção de ensino superior implica na origem 

de uma universidade de resultados, que Chauí denomina de universidade operacional, “aquela que realiza 

ou concretiza as virtualidades da universidade funcional e da universidade de resultados” (LUCENA E 

DUARTE, 1999). 

 

 

Os fatos relacionados à discriminação étnica, precisam ser superados, para se 

poder constituir uma das formas de proporcionar o resgate dos valores do próprio grupo, 

sendo este um dos princípios das entidades de direitos humanos na atualidade. Dessa 

forma nos aportaremos à matriz ideológica dos direitos humanos para alicerçar o debate 

sobre as ações afirmativas, em especial as voltadas para a população negra. 

 
 
 
 
 
                                                 
4 Relatório de Pesquisa: “Trabalho, Formação Profissional e Serviço Social”. Maria de Fátima Gomes de 
Lucena e Solange Mota Duarte. Departamento de Serviço Social, Universidade Federal de Pernambuco, 
1999.  
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Capítulo II 
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As Políticas Afirmativas  
de Educação Superior e a Matriz 
Ideológica dos Direitos Humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“A lei não pode fazer com que você me ame,  

mas pode fazer com que você não me elimine.” 

(Martin Luther King) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2.1 Os Documentos dos Direitos Humanos, Proclamados pela Burguesia no Século 

XVIII. 
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A pretensão deste capítulo é de estabelecer um debate sobre os condicionantes 

da realidade de atuação e efetivação dos direitos humanos, nos marcos da desigualdade 

social. Tratar da matriz ideológica dos direitos humanos neste capítulo é importante 

porque a Constituição Federal do Brasil de 1988 rege-se, em suas relações 

internacionais, pela prevalência dos direitos humanos, tendo como fundamento precípuo 

a dignidade da pessoa humana.  

 

 

Seguindo a tendência das constituições contemporâneas, a Constituição da 

República Federativa do Brasil, de 1988, incorpora ao seu direito interno a normativa 

internacional de proteção, tornando o Direito Internacional e o Direito Interno um todo 

indivisível. Os tratados internacionais de direitos humanos possuem sua aplicação 

imediata assegurada pela Constituição Federal brasileira em seu Artigo 5º Parágrafo 1°. 

A Constituição atribui aos tratados de direitos humanos hierarquia de norma 

constitucional e, aos demais tratados internacionais, hierarquia infraconstitucional 

(Artigo 102, III, b), configurando-se um sistema misto disciplinador dos Tratados. 

 

 

Nesse sentido, poderia ser dito que é possível a alusão imediata dos Tratados e 

Convenções dos quais o Brasil é signatário. No entanto a Emenda Constitucional nº 45, 

de 8 de dezembro de 2004, adicionou no Parágrafo Terceiro do Artigo 5°o seguinte: “os 

tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em 

cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. 
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O que queremos demonstrar com as informações acima descritas, é que o Direito 

burguês, se utiliza de dispositivos e normativas para legitimar sua lógica dentro da 

ordem internacional estabelecida nos Pactos e Convenções internacionais, no sentido de 

criar obstáculos aos interesses particulares e privados da classe dominante. Tudo isto, 

contraditoriamente, envolve as lutas da classe trabalhadora por direitos, sem os quais 

estarão em risco as condições de frear, mesmo que minimamente, à barbárie do capital 

sobre as condições de reprodução social dos trabalhadores. 

 

 

Para que a humanidade tenha chegado a este estado de coisas, existiu um 

processo histórico de gênese e legitimação ideológica dos direitos humanos, podendo 

ser assim entendida.     

 

 

Inicialmente, é válido lembrar que do ponto de vista do Ocidente, a idéia do 

surgimento dos direitos humanos se confunde com o advento do próprio Direito. Alguns 

autores, a exemplo de Aristóteles irão se remeter à Grécia Antiga, no que tange ao 

modelo de organização da “polis” (cidade grega). Outros, como Rousseau irão dizer que 

os direitos humanos são oriundos da Europa do século XVI. 

 

  

Quando falamos em termos documentais, os direitos humanos se originam na 

Modernidade, através das seguintes declarações: a) Declaração de Direitos (BILL OF 

RIGHTS); b) Declaração de Independência dos Estados Unidos e os Direitos do 
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Cidadão e, c) Declaração de Direitos da Revolução Francesa. 

  

 

Estas Declarações são o marco da ascensão da burguesia e apresentam, como 

ponto de interseção, a premissa de que “todos os homens nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos”. Daí, ser importante destacar os aspectos relevantes dos três 

documentos: 

 

 

  A Bill of Rights ou Declaração de Direitos (1689) 

 

 

A Declaração de Direitos da Inglaterra acontece em meio a um longo processo 

de disputas entre a aristocracia e a burguesia inglesa contra seus reis. No que se refere à 

sucessão do trono e aos conflitos religiosos, percebe-se que a religião e o poder tomam a 

centralidade da questão. De acordo com Comparato (2001), podemos entender o 

processo de sucessão do trono inglês, assim: 

 

 

Carlos I foi condenado à morte pelo Parlamento, após tentar restabelecer o 

catolicismo como religião oficial. Após a dinastia de Crommwell, Carlos II, ao se 

articular com Luiz XIV da França, dispensando o parlamento inglês e ratificando a 

posição de seus consangüíneos sobre a religião católica, motiva uma rebelião que 

culmina na sucessão do trono. Em decorrência, todo este movimento levou à formação 

de uma monarquia parlamentar. 

 58



 

 

Na Declaração de Direitos, a “garantia institucional” da pessoa humana quer 

dizer que, ao criar uma divisão de poderes cuja função, em última análise, é de proteger 

os direitos fundamentais da pessoa humana, estaria fortalecendo a instituição do júri e 

reafirmando alguns direitos do cidadão. Agora, o poder de decidir sobre a vida dos 

cidadãos não estava nas mãos da monarca e sim do Parlamento.  As “garantias 

institucionais” limitavam os poderes governamentais em prol das liberdades individuais. 

 

 

Esta declaração de direitos, de acordo com, Trindade (1998) “implementou a 

liberdade de imprensa, a livre iniciativa econômica, desvencilhou-se de restrições 

anteriores, e logo se desenvolveram outras reformas que permitiram a acumulação 

privada de lucro eregir-se em meta dominante  das políticas governamentais” . 

(TRINDADE, 1998, p.52) 

 

 

A Declaração de Independência dos Estados Unidos e os Direitos do Cidadão 

(1776). Para PINSKY (2002), a Revolução Americana foi pioneira na formulação dos 

direitos humanos pela primeira vez, os homens, aspiravam aos princípios da cidadania 

burguesa. Apesar dos avanços nos termos legais, índios, negros e escravos estavam fora 

do processo. 

 

Um dos resultados da Revolução Americana foi uma Constituição conservadora, 

mantida sob uma elaborada estrutura de equilíbrio entre os três poderes: executivo, 
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legislativo e judiciário. Segundo Comparato (2001): “A importância histórica da 

Declaração de Independência está no fato de ser o primeiro documento político que 

reconhece, a par da legitimidade da soberania popular, a existência de direitos inerentes 

a todo ser humano, independentemente das diferenças de sexo, raça, religião, cultura ou 

posição social”. (COMPARATO, 2001, p.5) 

 

 

De acordo com Trindade (1998) as “Declarações” e a Constituição Americana, 

tratavam apenas de direitos civis e políticos, uma vez que, não havia o reconhecimento 

de direitos sociais. Mesmo os direitos civis e políticos enumerados teriam, malgrado o 

“universalismo” que perpassava as “Declarações”, teriam que percorrer uma longa 

jornada pela frente até começarem a ser estendidos a homens mais pobres, escravos,  

índios e às mulheres. 

 

 

Concordamos com TRINDADE, no sentido dessa Declaração não ser um 

documento uniforme, uma vez que, dependia em sua essência, de legitimidade para que 

pudesse avançar. Trata-se da positivação do direito, dando uma sustentação legal à 

Independência dos Estados Unidos. 

 

 

Tal documento se inspira em fundamentações de ordem liberal, permitindo, 

assim, a compreensão da forma de organização da sociedade norte - americana e os 

valores éticos que a sustentam. Quanto aos direitos das ditas “minorias”, eles tiveram 

que ser conquistados, paulatinamente, num processo de luta social. 
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Revolução Francesa (1789). 

 

 

A causa do movimento revolucionário foi a revolta contra os interesses das 

classes dominantes do Antigo Regime. Uma realeza sem contato com a plebe uma 

nobreza atrevida e ociosa, um clero de costumes dissolutos, eis alguns dos motivos que 

levaram à Revolução. Assim, Bussinger (1997), informa:  

 

 

“Essas reformas eram exigidas principalmente pela burguesia que enriquecera no decorrer do 

século, tornando-se economicamente muito importante, mas que detinha o status político equivalente à 

sua condição econômica e cultural (...) em síntese a burguesia emergente defendia o liberalismo 

econômico e a liberdade civil e fiscal” (BUSSINGER, 1997, p.25), 

 

 

Os revolucionários liberais incorporavam os ideais de liberdade e a defesa dos 

direitos do homem no seu aspecto universalista. 

 

 

 

A revolução teve três fases: 1ª Fase – De 1789 a 1792 (Implantação da 

Monarquia Moderada) 
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Luiz XVI convoca a Assembléia dos Estados Gerais, numa tentativa de 

solucionar a crise. No entanto, as três categorias sociais não se entendem, então a 

burguesia e a plebe proclamam a Assembléia Nacional com a intenção de elaborar uma 

Constituição para a França. Agrava-se a situação para o Rei. Em 04 de agosto, a 

Assembléia Nacional, norteada pelos ideais de pensadores como Voltaire, Montesquieu 

e Rousseau, aprova a abolição dos privilégios de classe e proclama os Direitos do 

Homem e do Cidadão, declarando os célebres princípios de liberdade, igualdade perante 

a lei, e fraternidade. O rei perde totalmente a confiança do povo. 

 

 

2ª Fase – De 1792 a 1794 (Governo Radical Republicano) 

 

 

A Convenção Nacional se instala através de eleições e declara abolida a realeza, 

proclamando a República. Mas, no seio da Assembléia, acirra-se a luta pelo poder. A 

situação social continua difícil, acontecem distúrbios de toda ordem. Implanta-se a fase 

do terror. O grande líder desta época, Robespierre é guilhotinado. Também nesta fase 

são guilhotinados Luiz XVI e Maria Antonieta. Ocorre no período a separação política 

entre Igreja e Estado. 

 

 

3ª Fase – De 1794 a 1799 (Implantação do Governo Conservador Republicano) 

 

 

A burguesia toma o poder, é elaborada uma nova Constituição com o objetivo de 

 62



anular os grupos revolucionários de tendências radicais e os que ainda lutavam pela 

restauração da monarquia. Foi um período de acentuada crise financeira, inflação 

galopante, corrupção e estagnação que se encerra com golpe do18 Brumário. A 

burguesia afastava o perigo da anarquia, consolidando sua estabilidade. 

 

 

Podemos entender que ao assumir o poder, a burguesia não permitiu o avanço 

dos direitos sociais. Os burgueses eram os novos “donos” do poder, pois já possuíam  o 

poder econômico, lhes  faltando o monopólio político. No que se refere à população 

explorada, esta continua a sua luta pela garantia de conquistas de direitos civis, políticos 

e sociais. De acordo com Tonet (1997) “A Revolução Francesa, representa o 

rompimento definitivo por que não dizer total – das barreiras econômicas, políticas, 

sociais e ideológicas que impediram a caminhada universalizante do capital. 

Desnecessário dizer que se trata de um processo complexo e de modo nenhum linear”. 

(TONET, 1997, p.12) 

 

 

E, concordamos com Tosi (2001), quando constata: 

 

 

“Apesar da afirmação de que “os homens nascem e são livres e iguais” um a grande parte da 

humanidade permanecia excluída dos direitos. As várias Declarações de Direitos dos  colonos norte 

americanos, não consideravam os escravos como titulares de direitos tanto quanto os homens livres. A 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa não considerava as mulheres, como 

sujeitos de direitos iguais aos dos homens. Em geral,  nestas sociedades, o voto era censitário e só podiam votar 

os homens adultos e ricos; as mulheres, os pobres e os analfabetos não podiam participar da vida política. Com 
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efeito, neste período, na Europa, ao mesmo tempo em que proclamavam-se os direitos universais do homem, 

tomava um novo impulso o movimento de colonização e de exploração dos povos extra-europeus.  Assim 

grande parte da humanidade ficava excluída do gozo dos direitos”. (TOSI, 2001, p.7). 

 

 

Os Direitos Humanos foram proclamados sob o lema da igualdade, liberdade e 

fraternidade, não combinando com atraso, pobreza e miséria. Dessa forma, as 

revoluções burguesas do século XVIII, provocaram profundas mudanças nas esferas do 

trabalho, da reprodução social e da ideologia.  

 

 

Assim sendo, a burguesia consolida seu poder enquanto, classe dominante, que 

segundo Marx e Engels (1848) caracterizavam-se como a: “classe dos capitalistas 

modernos, proprietários dos meios de produção social, que empregavam o trabalho 

assalariado. Por proletários entende-se a classe dos trabalhadores assalariados modernos 

que, privados dos meios de produção próprios, se vêem obrigados a vender sua força de 

trabalho para poder existir”. (MARX e ENGELS, 1848, p.3). 

 

 

Na Idade Média, com a expansão do mercado consumidor, surge à manufatura, o 

trabalho torna-se parcializado, ou seja, o produto não é mais feito por uma única pessoa, 

mas por vários grupos de pessoas, ao mesmo tempo. Naquele período, denominado fase 

comercial do capitalismo, o comerciante manufatureiro dono da matéria-prima e 

responsável pelo pagamento dos salários obtinha o lucro através das trocas das 

mercadorias manufaturada. 
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Na segunda metade do século XVIII, pesquisas científicas aperfeiçoam as 

máquinas. Ocorre, então, na Inglaterra, a Revolução Industrial, provocando profundas 

mudanças na cotidianidade européia, reestruturando todo contexto do trabalho existente 

no mundo. Nasce então, a grande fábrica, a indústria capitalista. 

 

 

O processo de transformação social subordinou o campo à cidade, gerando os 

grandes centros urbanos e toda problemática da urbanização/industrialização. A busca 

do lucro fez com que os detentores dos meios de produção expropriassem/explorassem 

as massas trabalhadoras, vistas enquanto vendedoras de sua força de trabalho, como 

mercadorias. 

 

 

Assim sendo, a sociedade burguesa, se pauta nas relações monetárias, na 

exploração aberta brutal e direta de trabalhadoras e trabalhadores. Erguendo, assim, sua 

base de sustentação, através dos meios de produção e de troca. Ocorre o agravamento da 

questão social, na medida em que se abre um “fosso” entre os mais ricos e os pobres, 

ficando delimitado o espaço entre as classes sociais, fato que perdura até os dias atuais. 

 

 

 

A perspectiva liberal-burguesa, defendida pelos revolucionários, sob o discurso 

dos direitos humanos, é alvo de críticas, a exemplo de Karl Marx, conforme o que se 

segue. 
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2.2 A Crítica Histórica de Marx às Revoluções Burguesas 

 

 

A principal crítica socialista aos direitos humanos terá nas reflexões de Marx, 

sua maior expressão, questionando a noção de homem universal a que estes direitos se 

referem. O homem universal não passa de uma abstração, vazia de significado no plano 

da realidade. Ao contrário os direitos da pessoa humana devem estar compassados com 

seu tempo, referindo-se ao homem concreto, e socialmente determinado por sua origem 

de classes, condição e meio social, sexo, etnia, religião e cultura. Concordamos, com 

Baron (2003): 

 

  

“O Estado liberal repousa sobre a malsã ficção de uma pseudo-igualdade que inocenta a 

desigualdade real. Daí seu caráter alienado. Daí também as estratégicas tarefas que o Estado desempenha 

em auxílio do processo de acumulação capitalista: ocultação da dominação social, evidente nas formações 

sociais que precederam à sociedade burguesa; invocação manipuladora do “povo, em sua inócua 

abstração, para legitimar a ditadura classista da burguesia; separação entre economia e política, a primeira 

consagrada como assunto privado ao passo que a segunda se restringe aos assuntos próprios da esfera 

pública, definida de acordo com os critérios da burguesia, reforçando com todo o peso da lei e da 

autoridade o “darwinismo social” do mercado. Devemos a Marx o mérito de ter submetido a doutrina e a 

prática do liberalismo a essas críticas. (BORON, 2003, p.104). 

 

 

O século XIX marcou a consolidação do Estado liberal e o desenvolvimento das 

forças produtivas. Os direitos e garantias dos indivíduos tão enfaticamente defendidos 

 66



pelos liberais, no entanto, não correspondiam à realidade concreta de homens não 

proprietários dos meios de produção. Estes, apesar de livres e juridicamente iguais  aos 

homens proprietários, se sujeitavam a ser explorados para poder sobreviver. 

 

 

A questão social e a dinâmica do processo produtivo ganham novos contornos, 

nas sociedades do século XIX, e dão argumentos para a crítica aos direitos formais de 

caráter individualista, que norteavam estas sociedades. Ainda hoje, nos perguntamos: 

direitos humanos são para quem? Quem efetivamente tem o gozo dos mesmos? Neste 

sentido e concordando com  Boron (2003), quando afirma que:  

 

 

“A crítica do jovem Marx ao Estado Liberal e, poderíamos acrescentar, ao liberalismo 

democrático, é de uma contundência demolidora. Um estado, e uma democracia, que fingem ignorar as 

diferenças de classe e de condição social (ao declará-la não políticas em sua organização legal e 

institucional, mas às quais na prática permitem que atuem a seu modo na sociedade civil (...)o cidadão no 

estado liberal democrático é a personificação completamente mistificada, na medida em que os atributos e 

direitos que a institucionalidade jurídica lhe designa carecem de sustentação real”.(BORON,2004,p.102) 

 

 

Marx vai demonstrar que os direitos humanos proclamados por norte-americanos 

e franceses são, na realidade, expressão dos anseios e interesses da classe burguesa.  

Assim, Strauss e Cropsey, (1993), afirmam que:  

 

  

“Os direitos proclamados na declaração de 1789, são, de fato, direitos de expressão formal cujo 

contradito se encontra presente na realidade vivida cotidianamente pela ampla maioria dos homens. 
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Foram direitos definidos pelo molde do homem burguês, daí suas insuficiências para contemplar a 

emancipação social do conjunto dos homens e mulheres indistintamente. A liberdade e a igualdade 

prometidas a todos os homens convertem-se em uma ilusão da emancipação política. A santidade desses 

direitos, que escritores como Locke, consideravam o fundamento para garantir a liberdade, e assim, a 

humanização dos homens, é rechaçada por Marx, que considera a afirmação de tais direitos a fonte e a 

expressão da desumanização do homem.” (STRAUSS E CROPSEY, 1993,p.757). 

 

 

E desumanizados foram e estão sendo mulheres, negros, indígenas, crianças 

moradoras de rua e favelas, homossexuais, entre outros grupos, em nome do bem estar 

de uns poucos.  

 

 

No plano real, seu gozo está condicionado àqueles que podem aproveitar as 

oportunidades de desenvolvimento completo de suas capacidades humanas, está 

condicionado, ainda, à agressividade dos homens que, em nome dos seus direitos 

“inalienáveis e imprescritíveis”, transformam os outros homens em meios seus, sem 

qualquer sentimento de culpa, pois consideram como a ordem natural das coisas. 

 

 

 

 

 

 

2.3 A Conferência, contra o Racismo, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, Em 

Durban na África do Sul.  
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O século XX é marcado por duas grandes guerras mundiais, cujo “pano de 

fundo” são os interesses econômicos, políticos e sociais. A conseqüência imediata do 

pós-guerra foi o surgimento da chamada guerra fria, sob o confronto de dois blocos  

bélicos, um liderado pelos Estados Unidos da América e outro pela União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

 

 

Neste contexto, surge, então, a necessidade de se desenvolver um esforço na 

tentativa de reconstrução dos direitos humanos como: “paradigma e referencial ético a 

orientar a ordem internacional contemporânea tendo como tema central a dignidade 

humana”. (CEDAW, 2003, p.08) 

 

 

A fim de se evitar que uma outra guerra germinasse, em 26 de junho de 1945, foi 

criada a ONU, a partir das seguintes intenções5: 

 

 

“Um organismo internacional, criado através de um tratado internacional, chamado Carta das 

Nações Unidas. Surgiu no pós-guerra, tendo por objetivo contribuir para desenvolver relações entre as 

nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos, e 

tomar medidas para fortalecer a paz universal. Também é seu objetivo conseguir cooperação internacional 

para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para 

                                                 
5 Referência: Notas de sala de aula, do Professor Doutor Luciano Maia, no III Curso de Especialização 
em Direitos Humanos, na Universidade Federal da Paraíba. 
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promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem 

distinção de raça, sexo, língua, religião ou outra.”  

 

 

Em 10 de dezembro de 1948, foi proclamada a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. Esta se baseia no princípio de igualdade formal, sendo esta geral, 

abstrata e genérica. Diante de tal insuficiência faz-se necessário: “conferir, a 

determinados grupos, uma proteção especial e particularizada em face à sua 

vulnerabilidade”, uma vez que, a visibilidade dos novos sujeitos de direitos se dá apenas 

ao homem, ocidental, adulto, heterossexual e dono de patrimônio. 

 

 

Nascem, assim, os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, dos quais 

destacamos os seguintes:  

1. Carta das Nações Unidas 1945; 

2. Declaração Universal dos Direitos Humanos 1948; 

3. Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 1966; 

4. Convenção Internacional para Eliminação das Discriminações Raciais 1965, 

incorporadas ao Direito Brasileiro em 1969; 

5. Segundo Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional de Direitos Civis para 

Abolição da pena de Morte 1989;  

6. Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação a contra 

Mulher, em fevereiro de 1979; 

7. Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas 

e Degradantes, 1984;  
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8. Convenção Relativa aos Povos Indígenas e Tribais em países Independentes 

1989; 

9. Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, 1989; 

10. Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 1966. 

 

 

Instrumentos na Esfera da Organização dos Estados Americanos (OEA) 

1. Carta da organização dos Estados Americanos 1948; 

2. Convenção Americana de Direitos Humanos 1969; 

3.  Convenção de Belém do Pará 1994; 

4. Protocolo referente a Abolição da Pena de Morte 1990; 

5. Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura 1985; 

6. Protocolo Adicional a Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 

Matéria de Direitos Econômicos 1988.  

 

 

Instrumento na Esfera da Organização da Unidade Africana 

1. Carta Africana dos Direitos e dos Povos 1981. 

 

 

Instrumento na Esfera da União Européia  

1. Convenção para a proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades 

Fundamentais 1950. 

 

 

 71



Um dos acontecimentos internacionais mais importantes do final do século XX foi 

a III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial e Xenofobia 

(anexo) exemplo, das iniciativas de abordagem da questão racial.  

 

 

Atualmente existe quem afirme, e concordamos que pelo menos dois terços dos 

conflitos do mundo têm motivação econômica e étnica.  A III Conferência, realizada em 

Durban, África do Sul em 2001, refletiu a preocupação, pelo aspecto de estabelecer 

medidas de recusa ao racismo no Brasil e a reparação aos dez milhões de africanos e 

africanas que foram submetidos à tortura, estupro, escravidão, perseguição religiosa, 

exploração e que ainda hoje sofrem com o fenômeno do racismo estrutural, que 

continuam caracterizando nossa sociedade.   

 

 

A Conferência de Durban recomenda que os países signatários proponham e 

executem ações afirmativas no Brasil, a educação concentra 44,2% das iniciativas de 

ação afirmativa para negros no país. Dados do Afro (Centro de Estudos Afro-

Brasileiros) contabilizam a existência, desde 1999, de pelo menos 208 iniciativas 

governamentais e não-governamentais de ações afirmativas para os negros. 

 

 

Foi consultada, A Secretaria Especial de Políticas da Promoção da Igualdade 

Racial, convém ressaltar que a mesma não tinha uma listagem das ações afirmativas 

desenvolvidas no País, segundo o Movimento Nacional de Direitos Humanos. 

 

 72



 

  Não há dados consolidados sobre os anos anteriores, mas especialistas, governo 

e as ONGs, estão juntos e apontam um aumento das ações afirmativas depois da 

Conferência das Nações Unidas contra o Racismo, a Discriminação, a Xenofobia e a 

Intolerância Correlata, realizada em setembro de 2001 em Durban, na África do Sul. 

 

 

Em nosso País, de acordo com o Centro de Estudos Afro-orientais (CEAO), 

entre as iniciativas de ação afirmativa para negros, estão as de geração de trabalho e 

renda (18,7% do total). Projetos mistos de educação e trabalho representam 1,7%. 

Também existem iniciativas nas áreas de direitos humanos (13,3%), informação (7,2%), 

cultura (5,5%) e legislação (4,5%), entre outras. As ONG´s são as principais promotoras 

das ações, coordenando 36,5% dos programas.  

 

 

Um quarto dos projetos é de iniciativa governamental (União, Estados e 

municípios), e parcerias entre governo e ONGs promovem 9,1% deles. 

Também têm se multiplicado as iniciativas em universidades, muitas das quais públicas. 

O programa Políticas da Cor, do Laboratório de Políticas Públicas da UERJ 

(Universidade do Estado do Rio de Janeiro), com apoio da Fundação Ford, financia 

outros 27 projetos de ação afirmativa no ensino superior, sendo 17 em universidades. 

Há ainda projetos de sindicatos, partidos e empresas.  

Alguns órgãos federais, como o Supremo Tribunal Federal - STF e os ministérios da 

Justiça e do Desenvolvimento Agrário, implementaram portarias determinando reserva 

de vagas para contratar servidores negros.
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A Conferência de Durban, para o Movimento Negro Brasileiro assume 

importância fundamental, para o plano do debate sobre as ações afirmativas para os 

negros, em todos os segmentos da vida, pois declara entre ouros aspectos que:  

 

 

O Estado brasileiro passa a reconhecer suas obrigações e responsabilidades 

jurídicas, pelos fatos do passado e pela omissão do presente, e por todo tipo de violência 

física e simbólica que venha a atingir os grupos étnicos historicamente afetados. A 

conseqüência de Durban compreende a elaboração de uma Declaração e um Plano de 

Ação, a ser adotada pelos países membros das Nações Unidas, incluindo as ações 

afirmativas. 

 

 

No Brasil, foi criada Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial - 

SEPPIR, mostrando a intenção do atual governo em garantir avanços nas políticas 

sociais para os negros no país. A criação destes espaços reflete as lutas desenvolvidas 

pelo movimento negro nos diversos campos da vida humana, seja nos conselhos de 

direito, nos governos e nos movimentos sociais.  

 

 

O Brasil através do Decreto n°. 1.904 de 13.05.96 instituiu o Programa Nacional 

de Direitos Humanos - PNDH, que se fundamenta no seguinte: 
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“Direitos Humanos são direitos fundamentais de todas as pessoas, sejam elas mulheres, negros, 

homossexuais, índios, idosos, portadores de deficiência, populações de fronteiras, estrangeiros e migrantes 

refugiados, portadores de HIV, crianças e adolescentes, policiais, presos, despossuídos e os que têm acesso à 

riqueza. Todos enquanto pessoas devem ser respeitadas, e sua integridade física protegida e assegurada”. 

 

As afirmações que fizemos até agora, nos permitem dizer que, não obstante a 

igualdade formalmente prevista pelo ordenamento jurídico brasileiro, permanece uma 

situação concreta de desigualdades. 

 

 

  No Brasil, convivemos com a seguinte contradição: temos uma noção/conceito 

de direitos humanos dos mais avançados, sob um aparato judiciário hegemonicamente 

conservador. Neste sentido a noção de Direito de Azambuja (1988:381), expressa o 

caráter conservador a que nos referimos: 

 

 

“É necessário sempre que uma elite natural forme um setor da consciência social com prudência 

e competência capazes de sugerir normas e soluções legais que a maioria dos indivíduos não podem 

encontrar. A observação dos fatos, a compreensão e aspiração de valores pelos sociólogos, filósofos e 

juristas, constituem uma consciência jurídica, permanente e eficiente  para elaborar preceitos gerais, fazê-

las compreender e aceitar pela consciência social  e oferecê-las aos órgãos do poder público a fim de 

serem expressas em normas  e providências legais. Sem essa função benéfica, muitos transtornos e 

violências ameaçam a cada instante o equilíbrio social e podem levar a subversões imprevisíveis” 

.(AZAMBUJA, 1988, p.381) 

 

 

 75



Finalizando este tópico, iremos tratar da questão da efetividade dos direitos 

humanos. Bobbio (1992), ao dissertar sobre o “presente e futuro dos direitos humanos”, 

informa que o problema não é de fundamentação e sim de proteção. Vejamos: “não se 

trata  de saber quais e quantos são estes direitos, qual a natureza  e o seu fundamento, se 

são naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro de 

garanti-los, para impedir que apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente 

violados”.  (BOBBIO, apud CEDAW, 1992 p.15) 

 

 

Para chegarmos a uma compreensão mais ampla acerca das desigualdades 

sociais que retratam a não efetivação de direitos, é condição essencial que 

reconheçamos a correlação de forças que move a sociedade, situando o debate nas 

condições objetivas e subjetivas dos ajustes estruturais da nova ordem do capital. 

 

 

Concordamos com Tonet (1997), quando afirma que: 

 

 

“Tudo que a perspectiva do capital pode oferecer, neste momento, consiste apenas no 

aperfeiçoamento das cadeias de ouro que escravizam a humanidade. É, pois, falso ver o mundo atual 

como um deslocamento, ainda que problemático das idéias da Revolução Francesa. Pelo contrário, o que 

vemos é o mais radical abandono destes ideais e a obstinada oposição a que eles se efetivam. A recusa da 

revolução é exatamente isto, a recusa em atacar os fundamentos da desigualdade, da oposição dos homens 

uns contra os outros e do cerceamento do livre desenvolvimento dos indivíduos”. (TONET, 1997 p.20). 
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Desse modo, afirmamos que a adoção de políticas públicas e afirmativas pelo 

Estado, faz parte de uma etapa importante, no sentido de que se reconheça a desigualdade 

social produzida na sociabilidade do capital. No entanto, reconhecer que existe 

discriminação e formular leis para eliminá-la não é suficiente. Muito se tem falado a 

respeito da enorme distância existente entre as declarações formais de direito e a efetiva 

prática dos mesmos, o que se constitui num eterno porvir, numa objetivação irrealizada. 

 

A conseqüência do tratamento discriminatório induz as diferenças de 

oportunidades de acesso à educação, ao trabalho, à renda e à qualificação, gerando mais 

pobreza. Uma sociedade que discrimina é uma sociedade desigual, daí a necessidade da 

tomada de consciência em si, no sentido de avançar, rumo à superação destas mesmas 

desigualdades. 

 

 

No próximo capítulo dessa Dissertação, iremos tratar da experiência de política 

afirmativa de educação superior, na UNEB, enquanto exemplo de avanço do 

Movimento Negro no Brasil.  
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Capítulo III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Políticas Afirmativas  
de Educação Superior:  
a Experiência da Universidade  
do Estado da Bahia ‐ UNEB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ébano e marfim vivem lado a lado sobre meu piano. Oh! 

Deus, por que não nós?” 

(Stevie Wonder) 

 
 
 

3.1 Aspectos da história da econômica de Salvador. 
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  Neste capítulo, trataremos de alguns aspectos da história econômica de 

Salvador que fundamentam a política de educação e, por extensão, a experiência do 

sistema de cotas na UNEB. A essa questão, por conseguinte, articula-se sua repercussão 

no Movimento Negro local. 

 

  

 O tema do debate que estamos discutindo neste tópico, se torna oportuno e 

polêmico tendo em vista sua repercussão na opinião pública. Vale ressaltar que algumas 

questões quando tratadas do ponto de vista do senso comum, ou melhor, das aparências, 

são apreendidas como verdades absolutas. 

  

 

As ponderações acima realizadas são importantes na medida em que, quando se 

discutem ações afirmativas, é temerário cair em discursos, tais como: quem é negro no 

Brasil? Como fica a situação de quem tirou uma nota maior? Isto se trata de um 

privilégio?Elegemos estas três questões por acreditarmos, serem as mais difundidas. No 

entanto, existem outras mais severas, que chegam até a incorrer crimes tipificados em 

nosso Código Penal.  

 

 

Entendemos que o debate fica prejudicado porque o espaço universitário, ao 

longo do tempo, foi minimamente freqüentado pelos negros e os questionamentos sobre 

a situação sócio-econômica do negro, a partir de um olhar negro, ficam prejudicados por 

este fato.  
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Desse modo, reafirmamos e concordamos com Inocêncio (1999), quando 

informa que: “por haver uma hegemonia da intelectualidade branca que reduz e 

minimiza as seqüelas do racismo é que o embate no campo das idéias tornou-se um 

confronto absolutamente desequilibrado. Deixando, obviamente, militantes e 

acadêmicos negros que querem intervir no debate, dentro da universidade, em 

significativa desvantagem.” (INOCÊNCIO, 1999, p.12). 

 

 

A Bahia possui uma área de 567.295,3 Km², sendo seu território constituído por 

15 regiões econômicas e 415 municípios. A pesquisa de campo se realizou no Estado da 

Bahia, por ser um Estado que tem um movimento negro atuante, e por ser o primeiro 

Estado na Região Nordeste que aprovou, numa universidade pública, o sistema de cotas 

para os negros na universidade. 

 

 

 O desenvolvimento econômico da Bahia, nos últimos 50 anos, vem mantendo, 

como no restante do Brasil, desigualdades sociais que se acumulam ao longo de 505 

anos. 

 

A história econômica da Bahia apresentou duas dinâmicas distintas: a primeira, 

que vai do período colonial até 1970, corresponde à fase de economia primário-

exportadora e, a segunda, de 1970 em diante, diz respeito à fase de economia 

eminentemente industrial, inaugurada com a implantação da indústria petroquímica, 

ampliada pela metalurgia do cobre, pela indústria da celulose e, recentemente, pela 
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indústria automobilística. 

 

 

De acordo com Alcoforado (2003): 

 

        

“Spinola (2001), afirma que no período entre 1950 e 1970, a Bahia passou por um processo 

sistemático de planejamento, no qual se destaca como seminal, o Plano de Desenvolvimento da Bahia 

(PLANDEB), concluído em 1950 e contemporâneo do planejamento elaborado por Celso Furtado para o 

Nordeste, que projetou um setor industrial objetivando um equilíbrio entre a produção de bens de 

consumo e de capital, além de enfatizar a prioridade para a especialização das grandes empresas 

produtoras de bens intermediários, aproveitando alguns recursos naturais à época abundantes na região, 

como o petróleo”. (ALCOFORADO, 2003, p.71). 

 

   

Entre 1970 e 1980, com o financiamento a juros subsidiados, isenção de 

impostos e incentivos fiscais, com o aporte de consideráveis recursos públicos a fundo 

perdidos, provenientes de organismos de fomento ao desenvolvimento do País, foram 

implantados os distritos industriais do interior e da região metropolitana de Salvador (o 

Centro Industrial de Aratu e o Complexo Petroquímico de Camaçari) e, também, foi 

montado o parque produtor de bens intermediários concentrados nos segmentos da 

química/ petroquímica e dos minerais não-metálicos. 

 

 

O avanço da indústria de transformação e o declínio do setor agro-pecuário são 

responsáveis pelas mudanças na estrutura do PIB da Bahia, de 1975 a 1995. Na 

formação do PIB da indústria de transformação, em 1995, a indústria química 
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contribuiu com 50,5%, a metalúrgica com 10,3%, a de produtos alimentares com 7,2% a 

de papel e papelão com 5,8%, a têxtil com 4,3%, a de bebidas com 1,9%, a de material 

elétrico e de comunicação com 1,2%, a de borracha com 1% e o restante com 17,8%. 

 

 

De 1980 até 2003, concretizou-se a implantação do Complexo Petroquímico de 

Camaçari em conseqüência da evolução do setor petrolífero e químico do Brasil. 

Constata-se que a economia baiana, como um todo, apresentou seu melhor desempenho 

no período 1975/1980, excetuando-se os setores de agricultura, silvicultura, pesca e a 

indústria extrativa mineral. A partir de 1980, a economia baiana apresentou declínio em 

seu crescimento no âmbito global e setorial, o que é explicado pela profunda crise que 

vem afetando a economia brasileira, desde a década de 1980 até o momento atual. 

 

 

Na década de 90, do Século XX, começou a crescer na Bahia a indústria de 

papel e papelão, caracterizada por grandes empreendimentos produtores de celulose e 

papel no extremo sul do Estado, com a entrada em operação da Bahia Sul Celulose e a 

implantação da Vera Cruz Celulose. Os ramos tradicionais da indústria baiana, 

responsáveis pelo crescimento industrial em períodos anteriores, como o de alimentos, 

fumo, vestuário, couros e peles, dentre outros, diminuíram sua importância, dando lugar 

aos segmentos químico e petroquímico e de celulose e papel.  

 

Ainda nesta década, a economia baiana foi bastante afetada pela crise econômica 

que atingiu todo o Brasil. Alcoforado (2003),cita Spinola para informar um fato 

inconteste: 
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“A Bahia cresceu economicamente no período 1967/1999, mas não se desenvolveu. Isto porque, 

a despeito do aparente progresso material e dos avanços tecnológicos, o conjunto dos benefícios por eles 

gerados não está disponível para milhões de excluídos que constituem, preponderantemente, a população 

estadual(...) a Bahia viu agravada sua dependência externa, tanto no plano nacional como no 

internacional, como decorrência de uma política desenvolvimentista equivocadamente traçada pela 

tecnoburocracia regional em cumplicidade das elites agromercantis locais” (SPINOLA, 2001, P.35). 

 

 

Alcoforado (2003) ao analisar as dados sobre emprego na Bahia nos anos de 

1981, 1990 e 1995, constata que houve redução substancial do percentual de pessoal 

com carteira assinada e dos contribuintes para a Previdência e um significativo aumento 

do pessoal não remunerado entre 1990 e 1995. Em quinze anos, o número de ocupados 

cresceu aproximadamente 50%, em sua maior parte caracterizada por formas precárias 

de relações de trabalho. Tal situação reflete as mudanças ocorridas no mundo do 

trabalho em função da reestruturação da atividade produtiva na década de 90. 

 

 

Sobre as desigualdades regionais e sociais, a Bahia ocupa o 20º posto dos vinte e 

sete Estados brasileiros, de acordo com o IDH6 de 1998. Conforme os dados a 

seguir:1ªRio Grande do Sul (0,869) 2ª Distrito Federal (0,869) 3ª São Paulo (0,868) 4ª 

Santa Catarina (0,863) 5ª Mato Grosso do Sul  (0,848) 6ª Paraná (0,847) 7ª Rio de 

Janeiro (0,844) 8ª Espírito Santo (0,836) 9ª Minas Gerais (0,823) 10ª Rondônia (0,820) 

11ª Roraima (0,818) 12ª Goiás  (0,786) 13ª Amapá (0,786) 14ª Amazonas (0,775) 15ª 

                                                 
6 Fonte: Revista de Desenvolvimento Econômico. Ano V, n.08, julho de 2003, Salvador Bahia. 
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Mato Grosso (0,767) 16ª Acre (0,754) 17ª Sergipe (0,731) 18ª Pará (0,703) 19ª Rio 

Grande do Norte (0,668) 20ª Bahia (0,655) 21ª Pernambuco (0,615) 22ª Ceará (0,590) 

23ª Tocantins (0,587) 24ª Paraíba (0,557) 25ª Maranhão (0,547) 26ª Alagoas (0,538) 27ª  

Piauí (0,534). 

 

 

Estes dados demonstram que todos os Estados brasileiros estão acima da linha 

média de desenvolvimento, que é 0,5 (o máximo é 1,0), apesar disso, Piauí e Alagoas se 

comparam à situação do Iraque e do Congo. Rio Grande do Sul, Distrito Federal, São 

Paulo e Santa Catarina ficaram entre as 45 nações mais desenvolvidas do mundo. Na 

região Nordeste, Sergipe é o estado mais desenvolvido, superando Bahia e Pernambuco. 

 

 

No que tange à distribuição de renda segundo as classes, na década de 90, O SEI 

informa que, em 1995, 72,6% da população baiana ganhava até dois salários mínimos, 

enquanto 3,7%, recebia mais de dez salários mínimos. Estes dados demonstram a 

grande concentração de renda existente no Estado da Bahia. 

 

 

Ainda de acordo com o IBGE (2000), na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio, foi constatado que, nos anos 1991-2001, aprofundou-se a desigualdade 

social na distribuição de renda. Mais trabalhadores foram colocados na informalidade 

com a estagnação da economia estadual. O IBGE (2000), revelou ainda que o 

rendimento médio mensal dos chefes de família na Bahia é de R$ 460,00, superior 

apenas a Alagoas (R$ 454,00), Maranhão (R$ 343,00) e Piauí (R$ 383,00). 
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Estabelecendo um parâmetro com a renda média nas demais regiões: Norte (R$ 577,00), 

Sudeste (R$ 945,00), Centro-Oeste (R$ 589,00) e Sul (R$ 796,00). Também foi 

constatado, na pesquisa, que a Bahia registra a quarta maior concentração de renda do 

Brasil, ficando atrás apenas de Ceará, Alagoas e Pernambuco.    

 

 

O estudo de Alcoforado (2003), aponta uma hipótese para os elevados índices de 

desigualdade social, destacando: 

 

 

“Caracterizando-se como uma sociedade agro-escravocrata até o final do século passado, a Bahia 

conviveu com o contraste entre a opulência e a pobreza desde os primórdios da colonização brasileira, 

trazendo esta dicotomia para a atualidade. Registram-se no meio rural baiano, elevados índices de 

pobreza, constatando-se, mediante a comparação entre os rendimentos médios dos chefes de família 

residentes na zona rural e os centros urbanos, dos estados brasileiros, que a Bahia se aproxima da renda 

média rural do Nordeste que por sinal, é muito baixa. Pode-se associar a baixa renda média rural da Bahia 

à estrutura fundiária concentrada nas mãos de poucos proprietários e assentada sobre grandes extensões 

de terra- em contraposição à existência de uma infinidade de minifúndios em que foi mantido o vínculo 

dos pequenos proprietários com o meio rural baiano- assim como à implantação tardia dos pólos 

industriais, o que contribuiu para a manutenção desse elevado número de residentes na zona rural”. 

(ALCOFORADO, 2003, p.77). 

 

 

 

 

Foi registrado pelo IBGE (2000) que na Bahia, existe o maior número de 

analfabetos, a maior quantidade de domicílios sem banheiro ou sanitários e o maior 

número de casas sem abastecimento de água e coleta de lixo. Dos 3,1 milhões de 
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domicílios particulares baianos, 762 mil não têm banheiro ou sanitário. A coleta de lixo 

na Bahia só chega a 1,9 milhões de residências e, constata-se que 40% das casas jogam 

os detritos a esmo. 

 

 

Os números do IBGE (2000) informam que: dos 10,3 milhões de baianos com 

idade igual ou superior a 10 anos, 8,1 milhões são alfabetizados no Estado. São mais de 

dois milhões de analfabetos a partir de dez anos de idade. Nenhum outro Estado 

apresenta tantos analfabetos. Os municípios de Coronel João Sá, Araci e Dário Meira 

apresentam os piores índices, com cerca de metade de sua população analfabeta. A 

capital baiana, em 2000, registrava 200 mil analfabetos. A maior contradição se 

encontra no fato de que a Bahia é o sexto Estado mais rico do Brasil. 

 

 

Os dados acima corroboram o posicionamento de Marx, Tonet, Strauss e 

Cropsey, Lucena e tantos outros autores da teoria crítica marxista, de que é inadmissível 

conviver com o capitalismo, um sistema gerador, em sua gênese, de desigualdades, e 

sua superação sendo necessária para a sobrevivência das futuras gerações. 

 

 

 

 

3.2 A Educação Superior na Bahia na década de 90  

 

 

 86



No que se refere à educação superior, no transcorrer da década de 90, foi grande a 

expansão do Ensino Superior na Bahia. Entre 1995 e 2000, o número de alunos 

matriculados nas suas diversas redes de ensino cresceu 60%, o que significou um 

incremento absoluto de 33.464 alunos, em apenas cinco anos. Para se ter uma idéia da 

rapidez dessa expansão é suficiente registrar que, durante todo período que vai de 1981 

a 1995, o crescimento foi de apenas 46%. O número de instituições de ensino superior, 

por sua vez, mais que dobrou entre 1995 - 2000, passando de 20 para 49, e o número de 

funções docentes, no mesmo intervalo de tempo, cresceu 32,4%. 

 

 

Todavia, esse significativo crescimento não se distribuiu, de forma linear, entre 

as três dependências administrativas responsáveis pelo ensino superior no Estado. As 

matrículas totais cresceram 60% e tal crescimento concentrou-se de forma notável no 

sistema privado, 97% de ensino. Embora as matrículas no sistema público também 

tenham crescido só que numa escala bem menor (41,2%), e de modo quase totalmente 

concentrado na esfera estadual, (77,4%). 

 

 

Em 1995, a rede federal era ainda responsável por 32,3% do total dos alunos matriculados em 

cursos superiores. No ano de 2000, essa proporção cai para 21,5%, sendo ultrapassada pelas escolas 

estaduais, que passaram de 31,1% para 34,5%, respectivamente. As escolas da rede privada, que já 

superavam em 1995, (com 36,55%)  ampliaram essa vantagem no ano de 2000, (com 44,0%). 

 

 

É válido registrar, porém, que essa preeminência das escolas privadas no ensino 
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superior, não é um fenômeno dos anos 90. Ao contrário, já em 1981, elas eram 

responsáveis por mais da metade (52%),das matrículas existentes no Estado, ficando o 

restante distribuído entre as escolas federais(37,3%) estaduais(10,6%). Em, 1995, o 

quadro se modifica, com a rede pública voltando a absorver a maior parte (63,5%) das 

matrículas, embora a rede privada ainda permanecesse à frente das demais, quando 

vistas isoladamente.  

 

 

Nesse período, a mudança mais importante foi o avanço das instituições 

estaduais, que tiveram um crescimento de (33,2%) entre 1981 e 1995, com o que, 

praticamente, alcançaram o nível de participação das instituições federais (31,1% e 

32,3%, respectivamente).  

 

 

Porém, e independentemente do fato do crescimento das matrículas não ter se 

dado de maneira uniforme entre as três dependências administrativas, importa realçar o 

próprio crescimento, que foi, como se viu, bastante alto e concentrado no tempo. 

 

 

Na década de 90, do Século XX, registrou-se um deslocamento expressivo do 

ensino superior em direção ao interior do Estado. No final dessa década, mais de um 

terço, 36,8% dos estudantes baianos, já freqüentavam cursos localizados fora da capital, 

algo impensável nas décadas anteriores. Vale salientar que em apenas um ano, entre 

1999 e 2000, houve um crescimento de 12,0% na proporção de alunos no interior, fato 

que teve como principais interlocutores, as escolas estaduais. 
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No ano de 2000, as mulheres constituíam a maioria, 57,2% das estudantes do 

Estado. É notório que apenas nas escolas federais, homens e mulheres ocupam a mesma 

proporção de vagas, (50,4% e 49,6%, respectivamente); todavia, nas demais redes, o 

predomínio feminino era mais alto nas escolas estaduais, (66,2%) e privadas (53,9%). O 

estudo aponta: se nas instituições de ensino federais a presença de pessoas de ambos os 

sexos é equilibrada, isso pode sugerir que ali, o público estudantil é mais homogêneo, 

sobretudo nos aspectos etário e social. 

 

 

O Ensino Superior na Bahia se revelou incapaz de absorver as demandas dos 

concluintes do ensino médio, que é uma parte da demanda. No ano de 2000, eles 

somavam um total de 120.703 pessoas, enquanto as vagas oferecidas pelas instituições 

de ensino superior-via vestibular-não passavam de 34.966. Do total, apenas 35,9% eram 

oferecidas por instituições públicas (11,1% das escolas federais e 24,8% das estaduais) e 

64,1% por instituições privadas. Evidenciam-se, assim, o que vínhamos discutindo no 

início do capítulo, a minimização das funções do Estado, a privatização do ensino 

superior e o sucateamento da universidade pública. 

 

 

Em todo o Brasil, nos últimos dez anos, de acordo com a Folha de São Paulo,7 o 

setor privado cresceu num ritmo maior do que o público. De 1994 a 2003, o número de 

matrículas no setor particular aumentou 183%, enquanto essa porcentagem foi de 65% 

                                                 
7 Jornal da Folha de São Paulo, 14 de fevereiro de 2005. 
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no setor público. Esse crescimento do setor privado foi reflexo do governo de Fernando 

Henrique Cardoso, que estabeleceu novas regras para a abertura de cursos e instituições 

de ensino superior No Brasil, atualmente, apenas 20% do ensino é público. Em última 

instância, o que se pretende é atender um projeto mais amplo de liberalização do 

mercado da educação superior. 

 

 

Contudo, de 212.430 pessoas, na Bahia, efetuaram, em 2000, inscrições na busca 

de acesso às escolas federais e estaduais (22,8% e 46,7%, respectivamente, ou seja, 

quase 70% do total). 

 

   

Em 2003, a UNEB, a fim de reduzir as desigualdades sociais, realiza vestibular 

considerando dois componentes - étnico e social- para a efetivação desta política no 

Estado da Bahia. Através de mecanismos denominados de ação afirmativa, estas 

propostas passaram a incorporar a plataforma dos movimentos sociais em todo mundo a 

partir da II Guerra Mundial, conforme informa Valdecir (1998), trata-se de: 

 

 

  “Qualquer política que vise favorecer grupos socialmente discriminados por motivo de sua raça, 

religião, sexo, etnia e que, em decorrência disto, experimentam uma situação desfavorável em relação a 

outros segmentos sociais. Ação afirmativa também é chamada de discriminação positiva. Implica na 

formulação de políticas abertamente não universais, visando beneficiar de forma diferenciada, grupos 

discriminados, de modo a permitir que, no médio e longo prazo, eles possam alcançar as condições 

econômicas, sociais e culturais equânimes.” (VALDECIR, 1998, p.23). 
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As premissas das ações afirmativas são o reconhecimento de que as pessoas 

sujeitas à desigualdade devem receber tratamento diferenciado e a promoção da justiça 

social. De acordo com Edna Roland 8 “as cotas nas universidades têm um papel 

estratégico nesta luta por igualdade de oportunidades e são parte de um conjunto maior 

de ações afirmativas que tendem, felizmente, a crescer em nossa sociedade”. 

 

 

3.3. A experiência da aplicação da política de cotas na (Universidade Estadual da 

Bahia) UNEB. 

 

 

De acordo com o Manual do Candidato (2003), a UNEB foi criada pela Lei 

Delegada n°.66 de 1983, e reconhecida pela Portaria Ministerial n◦ 909, publicada no 

Diário Oficial da União de 01/08/95. É uma instituição pública e gratuita mantida pelo 

Governo do Estado, sob regime de autarquia, vinculada à Secretaria de Educação e que 

tem por finalidade desenvolver, de forma harmônica e planejada, a educação superior, 

promovendo o ensino, a pesquisa e a extensão. 

 

 

 

A atual Reitora se destaca por ser negra e mulher, considerando-se que no Brasil, 

e na Bahia predomina a atuação de reitores do sexo masculino e branco. A compreensão 

dessas particularidades envolve a análise que desenvolvemos ao longo deste estudo. 

 

                                                 
8 Informações no site www.casadeculturadamulhernegra.com.br
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  Como Universidade multicampi, possui, 84 doutores, 508 mestres. Oferece 

3.829 vagas nos 23 cursos, em 24 campi de ensino, localizados em importantes micro-

regiões ou pólos econômicos do Estado.  

 

 

Das vagas oferecidas por curso/ habilitação, 40% são reservadas para os afro-

descendentes, oriundos de escola pública, sediadas no Estado da Bahia, conforme 

Resolução 196/2002 do Conselho Universitário da Universidade do Estado da Bahia. 

 

 

O Processo seletivo, de acordo com o Manual do Candidato, contém as seguintes 

orientações para a aceitação/negação de estudantes na Universidade: 

 

 

O acesso aos cursos de graduação da UNEB, para o ano letivo de 2003, está 

regulamentado pela Lei n.9.394/96, de 20/12/96, pelo Regimento Geral da Instituição, 

pelo Manual e pelos Editais publicados pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB, 

que os complementam. 

 

 

O Conselho Universitário da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), através 

da Resolução n°.196/2002, publicada em 25/07/2002 no D.O.E (Diário Oficial do 

Estado), estabelece a cota de 40% (quarenta por cento) de suas vagas para a população 

afro-descentedente que tenha cursado as três séries do ensino Médio na rede pública 
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sediada no Estado da Bahia, para preenchimento das vagas relativas aos cursos de 

graduação oferecidos pela UNEB, na forma de vestibular. 

 

 

Foram considerados afro-descentedentes, para efeito da Resolução, os 

candidatos que se enquadrarem como pretos ou pardos, ou determinação equivalente, 

conforme classificação adotada pelo IBGE. 

 

   

No ato da inscrição (Manual do Candidato custa R$ 10,00 e a inscrição R$50,00) 

os candidatos deverão declarar sua opção pela cota 40% ou 60%. Se desejar concorrer 

aos cursos pela cota de 40%, se convocado, no ato da matrícula fará o candidato 

comprovação de que cursou as três séries do ensino médio em escola pública do Estado 

da Bahia. 

 

 

O Processo seletivo da UNEB prioriza o domínio do idioma nacional e a 

avaliação de habilidades e competências inerentes às diversas formas do ensino médio, 

tendo como objetivo selecionar, dentre os inscritos, concluintes do ensino médio, ou 

equivalente, para ingresso nos seus cursos de graduação. 

 

Perguntando sobre o sistema de cotas na Universidade do Estado da Bahia, o 

Professor do Departamento de Educação da Universidade e um dos responsáveis pelo 

parecer que aprovou a implantação deste sistema na UNEB, Valdério dos Santos Silva, 

nos informa os seguintes aspectos: histórico, dificuldades, avanços e resultados. 
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Ao ser indagado sobre o histórico do sistema de cotas na UNEB, o entrevistado 

afirmou que: 

 

 

  Sobre o histórico do sistema de cotas na UNEB, podemos dizer que no início de 2002, a gente 

tinha uma informação vaga de que era o sistema de cotas. Sabíamos que, pela primeira vez, numa 

universidade pública, este sistema foi adotado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). 

 

 

A época, eu era diretor do Departamento de Educação do Campus de Bom Jesus da Lapa da 

UNEB, e como diretor de Departamento, eu tinha uma proximidade com a atual Reitora, do ponto de 

vista institucional, como também fazia parte do Conselho Universitário, Este é responsável pelas 

definições políticas para a nossa instituição, tanto quanto o Conselho Superior de Ensino Pesquisa e 

Extensão (CONSEPE), que é o órgão máximo da Universidade. 

 

 

E tivemos, ainda, no início de janeiro de 2002, conversas preliminares sobre o significado da 

gente pensar no sistema de cotas aqui na UNEB. Eram conversas, diria assim,pessoais, entre mim e a 

Reitora, como ela e eu temos um histórico de relação vinculado ao Movimento Negro aqui na Bahia e 

esse assunto das políticas afirmativas sempre foi objeto de nossa ocupação.  

 

Pois bem, nestas primeiras conversas, preliminares, ela chegou à conclusão de que o ponto de 

partida poderia ser fazer uma discussão de uma forma mais organizada deste tema, deste assunto, na 

Universidade. Uma conversa que não foi muito adiante porque a gente não sabia bem por onde começar, a 

única coisa que a gente tinha certeza era de que observávamos, de uma maneira empírica, porque não 

havíamos feito nenhuma pesquisa que comprovasse essa impressão que a UNEB estava cada vez mais 
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ficando branca, estavam cada vez mais ingressando alunos em todos os cursos de uma só tipologia e isso 

era visível.  

 

 

A gente tinha salas sem a presença de uma pessoa negra, num Estado como a Bahia, uma Cidade 

como Salvador, em que a população negra é amplamente majoritária. Essa impressão causava, ao mesmo 

tempo, uma preocupação e um desconforto muito sérios porque a gente não tinha a pesquisa, mas a gente 

tinha aquilo que a gente via, e estava na nossa frente, na sala de aula. 

 

 

Coincidentemente, foi entre março, abril, maio, não lembro precisamente, do semestre do ano 

letivo de 2002, que a Universidade recebeu do Governo do Estado, um documento da Câmara de 

Vereadores, aprovado no plenário da Câmara dos Vereadores de Salvador, cujo teor deste documento era 

o seguinte: o vereador Valdenor Cardoso, um vereador aqui de Salvador, hoje ele é presidente da Câmara, 

à época ele não era presidente da Câmara era vereador apenas, ele fez uma indicação que foi apresentada 

à Câmara para que uma universidade pública estadual da Bahia introduzisse o sistema de cotas para 

alunos da escola pública, um sistema de cotas para alunos negros, oriundos de escola pública.  

 

 

Esta indicação, que foi aprovada pela Câmara de vereadores, como indicava apenas de uma 

maneira vaga que uma universidade pública estadual adotasse essa cultura de cotas, terminou indo parar 

na Secretaria de Educação, ente que se sentiu, me parece, impotente para dar curso para fazer um 

encaminhamento correto a isso, e terminou encaminhando para a Secretaria de Governo do Estado que 

pegou aquela bomba, aquela indicação, que vinha da Câmara dos Vereadores de Salvador e terminou 

remetendo para a Universidade do Estado da Bahia. Curioso que o Governador tenha remetido aquela 

indicação para a UNEB, tendo como Reitora Ivete Sacramento, uma reitora negra, e que tinha uma idéia 

favorável à implantação do sistema de cotas dentro da Universidade.  
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Pois bem, foi justamente neste momento que a Universidade recebeu este documento do governo 

do Estado, que era uma indicação da Câmara dos vereadores, que a professora Ivete me compeliu a dar 

um parecer a respeito daquela indicação. Foi montado um processo a partir deste documento do Governo 

do Estado e eu fui escolhido como membro do CONSEPE, a dar um parecer a respeito daquela indicação.  

 

 

Pois bem, o meu parecer, fundamentalmente, foi o de que aquele assunto fosse discutido 

amplamente dentro da Universidade e que fosse constituída uma comissão, com vistas a fazer uma 

apreciação melhor a respeito daquele assunto, e a Reitora acolheu, justamente, esta parte do parecer e 

constituiu, dentro do CONSEPE, uma comissão formada por dois professores e um aluno. Os professores 

são Valdério Santos Silva, do Departamento de Educação de Bom Jesus da Lapa, Campus VII e membro 

do CONSEPE, o professor Wilson Roberto de Matos, professor do Departamento do Campus I de Santo 

Antônio de Jesus e o aluno que era o então presidente do DCE, Osnir Dias, se eu não me engano.  

 

 

Pois bem, aí quando esta Comissão se reuniu, nos vimos no primeiro momento com uma 

dificuldade imensa, porque a gente não tinha uma idéia precisa e, sim, uma idéia vaga de que tinha se 

implantado um sistema de cotas extremamente complicado. A gente não tinha o documento em mãos do 

processo da UERJ, informações vagas de políticas de ações afirmativas de outros lugares, de outros 

países, a exemplo dos EUA. Aí, então, o que fez a comissão? A partir destes três membros, resolvemos 

fazer uma pesquisa que pudesse justificar, fundamentar a implantação do sistema de cotas na UNEB. 

Cada qual ficou com uma incumbência e, aí, a gente depois de algum certo tempo de trabalho de cada um 

individualmente, nos juntamos e fizemos, produzimos, uma primeira versão, uma primeira arquitetura. 

 

 

Depois que fizemos isso, dispusemos para a apreciação do CONSEPE que era a nossa missão, a 

nossa responsabilidade. Em concomitância, a gente resolveu discutir com uma série de pessoas, fora e 

dentro da Universidade, a respeito das dúvidas que a gente tinha de qual modelo implantar de sistema de 

quotas. A exemplo de qual a proporcionalidade, qual o percentual que devia ser indicado pela 

universidade, segundo, quais os critérios daqueles que deveriam ser beneficiados, terceiro, de que forma 
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identificar esses potenciais beneficiários, a partir de quais elementos objetivos  a gente identificaria os 

potenciais beneficiários do sistema de cotas. E, finalmente, como seria introduzido este sistema de quotas 

na UNEB para que não fosse, inclusive, objeto de contestação jurídica. Enfim, uma série de consultas a 

pessoas ligadas ao Movimento Negro como também especialistas acadêmicos e alguns juristas, 

advogados, a fim de que nos dessem respostas sobre uma série de dúvidas que, naquele momento, nos 

ocorria para a gente elaborar este documento. 

 

  

Depois de feitas estas consultas, a gente decidiu elaborar um texto definitivo, que recebeu o 

nome de Parecer que, fundamentalmente, se organiza desta forma: uma fundamentação do que é o sistema 

de cotas, o que ele significa no mundo e no Brasil, e justifica a sua implantação e, finalmente, qual a 

proposta do sistema que seria  a proposta do sistema a ser implantado na universidade. 

 

 

Feito isso, discutimos com algumas autoridades da administração universitária à época, inclusive 

a Reitora em relação a esta questão e, depois destas discussões preliminares todas, nós demos nosso 

trabalho por encerrado e remetemos o texto para apreciação do CONSEPE. E a reunião do CONSEPE foi 

justamente realizada no dia 18/06/2002, e foi uma reunião onde os conselheiros tomaram conhecimento a 

respeito da sua pauta muito pouco tempo antes de o assunto ser apreciado neste CONSEPE. Segundo é 

que a gente não tinha a menor idéia de como os membros do CONSEPE da UNEB reagiriam aquele 

projeto de resolução, e terceiro, o CONSEPE, à época era constituído, em sua maioria por pessoas 

brancas. E das pessoas negras que faziam parte do CONSEPE, poucas tinham envolvimento e relação 

política ou acadêmica com a questão racial, e para completar as dificuldades dos quatro membros do 

CONSEPE que estavam responsáveis de defender a proposta, dois não puderam estar na reunião.  

 

O primeiro, foi o professor Wilson Roberto de Matos, que não pôde ir à reunião porque fora 

convidado para um evento acadêmico a nível nacional que ele não podia deixar de estar presente. O 

segundo foi a representação estudantil, o presidente do DCE, Osinir Dias, por força  de uma decisão dos 

estudantes da UNEB que, num congresso, decidiram que a reserva de vagas deveria ser destinada apenas 

a alunos de escolas públicas e não por questões étnico-raciais. Então, o estudante não poderia estar na 
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reunião do CONSEPE, se auto representando e sim, a resolução deste congresso estudantil. Resultado, 

ficamos eu (o único autor responsável pela elaboração do Parecer) e a Reitora, que era defensora da 

implantação do sistema de cotas na UNEB. E, aí, a situação ficou mais dramática ainda porque só 

teríamos, em tese, duas pessoas favoráveis à implantação do sistema de cotas num universo de mais de 40 

pessoas que compõem o CONSEPE. 

 

 

Eu me lembro que eu estava tenso e a Reitora muito nervosa, a reunião foi aqui, neste 

Departamento de Educação no Auditório Jurandir Oliveira. Nós encerramos os trabalhos da manhã do 

CONSEPE e eu perguntei à Reitora se ela iria colocar em pauta, e ela informou que estava em dúvida se 

iria colocar ou não. Isto é importante registrar porque trata da história da implantação do sistema de cotas 

na UNEB. Nós voltamos às 15h00min para a segunda parte da reunião do CONSEPE e eu voltei a 

perguntar e ela informou “eu tenho dúvidas se a gente deve submeter a este plenário do CONSEPE”. Aí, 

eu falei assim “coloque em votação”. Era uma quinta–feira, coloque professora Ivete, nós temos que 

enfrentar esta discussão dentro do CONSEPE e assim o fizemos.  

 

 

Um outro assunto estava sendo discutido dentro do CONSEPE quando, de repente, tivemos que 

interromper. Foi anunciada a presença de cerca de 30 pessoas negras, homens e mulheres que segundo o 

chefe de cerimonial da UNEB, eram afro-americanos que estavam visitando a universidade naquele 

momento e como eles não dispunham de muito tempo porque tinham outras programações, queriam, pelo 

menos, conhecer a figura da Reitora, a pessoa da Reitora que é uma mulher. E aí, como estas pessoas 

eram turistas, universitários dos EUA, foram informados que ela estava numa reunião e eles resolveram 

chegar pelo menos na porta, para saber quem era ela.  

 

E aí, a Reitora, quando tão logo soube de quem se tratava, como que num gesto inconsciente,os 

convidou a entrar e interrompeu a reunião por cerca de 5 minutos e pediu que eles fizessem uma 

saudação, como uma forma de interagir com os professores da UNEB que estavam presentes. Foi uma 

coisa curiosa ter acontecido isso, não foi nada programado, e eles ficaram absolutamente à vontade, não 

só de se pronunciarem convidando a Reitora para fazer uma saudação e anunciar que estávamos 
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colocando em pauta justamente um assunto que dizia respeito a eles, que era a política de ações 

afirmativas que ia ser apreciado, então, alguns se empolgaram e começaram a dar depoimentos que foram 

traduzidos simultaneamente, sobre a importância da UNEB estar discutindo aquela pauta. Isto durou cerca 

de 20 minutos, os norte-americanos saíram, mas ficou criada uma atmosfera dentro do CONSEPE mais 

que favorável para o assunto ser discutido e, por volta das 18h00min, a pauta foi posta em discussão e nós 

tivemos uma das discussões mais acaloradas que eu, em quatro anos de CONSEPE, tive oportunidade de 

enfrentar.  

 

 

Coube a mim defender o parecer, uma vez que a Professora Ivete como presidente do 

CONSEPE, não podia toda hora estar se inscrevendo para se pronunciar a respeito da matéria. Por sorte, 

nós contamos com algumas pessoas que, mesmo sem alguma convicção, se mostraram favoráveis, ainda 

que grande parte não fosse favorável que a matéria fosse aprovada naquele dia. Ao passo que, por uma 

conjunção de argumentos fortes que nós apresentamos, com uma benção dos orixás que naquele momento 

nos davam. Eu acho que conseguimos convencer a maioria do CONSEPE que por volta das 20h00min, 

votou, por ampla maioria favorável pela aprovação da matéria. Não foi unânime porque várias pessoas 

foram contra, alguns se abstiveram e outras votaram a favor, mas nós tivemos uma votação expressiva 

daqueles favoráveis à implantação do sistema de cotas. Essa foi a breve história da implantação do 

sistema de cotas na UNEB. 

 

 

 A partir da entrevista do professor Valdério Silva sobre o histórico da aplicação 

da política de cotas na UNEB, o que mais nos chama atenção são as dificuldades 

enfrentadas e os desafios postos para que fossem aprovadas as cotas nesta Universidade. 

O poder público representado neste episódio pelo Governo do Estado, a Câmara dos 

Vereadores, o Conselho Universitário, e os estudantes, organizados e representados pelo 

DCE, ou seja, um conjunto de entidades, governamentais e não governamentais, travou 

uma luta social das mais expressivas e polêmicas da sociedade baiana. 
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 No início deste capítulo, tratamos da Constituição Federal de 1988 quando a 

mesma informa que o acesso à educação não deve ser restrito em função do gênero e da 

etnia. Também no início do capítulo II, tratamos da normativa internacional da qual o 

Brasil é signatário. A conseqüência imediata da Conferência de Durban foi à adoção das 

ações afirmativas, tendo em vista que as estatísticas sociais e econômicas relacionadas 

aos negros, revelam a desigualdade social que os atinge como alvo preferencial. 

 

 

 No ensino superior, de acordo com dados do IBGE (2000), apenas 2,2% dos 

negros conseguiam concluir o ensino superior. De um lado temos a legislação que, por 

sinal, se trata de uma legislação das mais avançadas do mundo e, de outro, as 

dificuldades de efetivá-la. 

 

 

 Nos instiga, também a pensar no papel da universidade, num Estado como a 

Bahia, numa Cidade como Salvador, cuja população estimada de negros ultrapassa 

90%, que tem um Conselho Universitário hegemonicamente “branco”. Esta realidade 

nos remete ao capítulo I, quando concordamos com Inocêncio (1999):  

 

“Por haver uma hegemonia da intelectualidade branca que reduz e minimiza as seqüelas do 

racismo é que o embate no campo das idéias tornou-se um confronto absolutamente desequilibrado. 

Deixando obviamente, militantes e acadêmicos negros que querem intervir no debate dentro da 

universidade em significativa desvantagem” (INOCÊNCIO, 1999, p.12) 
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 No que tange ao posicionamento político dos alunos, entendemos que o 

movimento estudantil precisa avançar mais no entendimento das raízes históricas da 

desigualdade social brasileira, evitando recair numa análise aparente dos fatos, uma vez 

que, a luta do Movimento Negro é pauta de todos os movimentos sociais. O reverso 

deste posicionamento favorece a fragmentação da luta ao invés da aglutinação das 

forças. 

 

 

 Este debate também diz respeito à reserva de vagas para os negros nas 

universidades particulares, como prevê a reforma universitária. Neste debate o 

Movimento Negro se posiciona a favor das ações afirmativas de ensino superior nas 

universidades públicas, tendo em vista a defesa da “Universidade Pública, Gratuita e de 

Qualidade”. Pouco interessa o ensino privado, uma vez que os negros, majoritariamente, 

são os mais pobres do Brasil. 

 

 

 O ensino superior privado na Bahia, nos anos 1995-2000, cresceu 

97%.Evidenciando-se, assim, o que vínhamos discutindo sobre a minimização do 

Estado, a privatização do ensino superior e o sucateamento da universidade pública.    

 

Perguntado sobre as dificuldades da implantação do sistema de cotas, o 

Professor Valdério, verbalizou:  

 

 

Nós tivemos no primeiro ano de 2002, quando o vestibular foi organizado com base neste 

sistema, dificuldades de duas ordens. A primeira ordem de dificuldades foi que o assunto de relações 
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raciais e o racismo, jamais haviam sido discutidos em toda história da universidade, como foi depois da 

aprovação do sistema de cotas na Universidade. E a gente teve que enfrentar eu, Ivete, Wilson Matos e 

outras pessoas que defendem este sistema aqui na Universidade, poucas, por sinal. Nós tivemos que 

enfrentar uma verdadeira maratona de discussões dentro desta Universidade que tem 29 Campi em 24 

municípios do Estado. Nós tivemos que enfrentar uma maratona de discussões, sem fim, e nós éramos 

colocados na parede por professores e alunos.  

 

 

E foi uma oportunidade importante porque as pessoas manifestaram sua divergência a respeito 

deste tema assim como em muitas oportunidades, o ódio que elas reservavam às pessoas negras, o 

racismo que elas nunca tiveram oportunidade de exprimir publicamente ou de forma sutil, de forma 

covarde. Outras pessoas escreviam bilhetes dirigindo as baixarias à Reitora da Universidade. Quantas 

pessoas disseram que a implantação do sistema de cotas era um racismo camuflado. Quantas pessoas 

disseram que este assunto nunca tinha sido discutido, Quantas pessoas disseram que nunca ouviram falar 

de cotas no País nem no mundo. Quantas pessoas defenderam que não existe racismo no Brasil, não 

afirmaram que não existe racismo no Brasil e quantas pessoas disseram que o problema da sociedade 

brasileira é econômico e social e, não, racial. Então, nos confrontamos com um desafio enorme que era de 

confrontar com uma maioria de professores universitários e alunos que eram contrários, na verdade, à 

implantação do sistema de cotas. 

 

 

A segunda ordem de dificuldades é que as pessoas que tinham sido, supostamente, 

“prejudicadas” pelo sistema de cotas resolveram entrar com ações judiciais. Foram inúmeros processos 

judiciais, em média 40 processos judiciais, só no primeiro ano de  implantação do sistema de cotas e, o 

pior que alguns deles receberam prontamente liminares de Comarca e a gente teve que fazer, gestões a 

juristas importantes fazer gestões à Corte Estadual, como ao Tribunal de Justiça do Estado como o 

Tribunal Superior Federal, o Tribunal Superior do Trabalho, aos Tribunais Superiores existentes neste 

País, para que a gente tivesse o respaldo, a opinião, os depoimentos o pronunciamento de autoridades 

jurídicas deste País para que isto, de alguma forma, refletisse na opinião de juízes, desembargadores dos 

Tribunais de Justiça.  
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Na verdade, a gente se deu conta que as dificuldades para a implantação do sistema de cotas 

eram inúmeras. A gente teve que enfrentar a imprensa, falada, escrita, televisiva, manifestações contra a 

implantação do sistema de cotas, de estranhar o sistema de quotas. Tivemos na Internet a criação de sites 

pornográficos, no sentido mais radical do termo. Então, a gente se deu conta de que mais do que um 

problema acadêmico, mais de um problema universitário, mais que um mecanismo de facilitação de 

acesso à universidade  a gente estava enfrentando uma batalha jurídica, uma batalha racial, uma batalha 

que confrontava as idéias que tinham acontecido em toda história do Brasil, da Bahia, a partir da 

implantação do sistema de cotas. 

 

 

Então, nos demos conta de que não dava para enfrentar esta batalha apenas com discursos 

acadêmicos, a gente tinha que, cada vez mais, se armar de argumentações jurídicas, argumentações 

raciais, de argumentações que pusessem a termo construções que supostamente estavam estabelecidas e 

consensuadas na sociedade brasileira a respeito das relações raciais entre negros e brancos no Brasil. Nós 

tivemos que fazer um diálogo com o sistema jurídico, nós tivemos que conversar com os 

desembargadores para que a gente pudesse construir, no processo, alianças, manifestações que 

hipoteticamente pudessem, digamos assim, de alguma forma, nos favorecer.  

 

 

Foi isso que fez com que nós enfrentássemos, os dois primeiros anos com sucesso, com êxito 

todos estes obstáculos que foram traduzidos, num primeiro momento, em ações judiciais, mas que 

também foram traduzidos em manifestações públicas, em jornais, em artigos, em pronunciamentos, em 

reuniões, seminários, etc., contrários ao sistema de cotas.   

 

 

 A entrevista do professor Valdério, ao tratar das dificuldades em se discutir cotas 

no Brasil, advém basicamente das seguintes conjecturas: 
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 Em primeiro lugar, os afro-descendentes, originários de escolas públicas, não 

acompanhariam o nível dos cursos, por isso, precisariam de reforço escolar. Em 

segundo lugar, haveria a discriminação entre os alunos optantes e não optantes de cotas. 

Em terceiro lugar, haveria uma maior evasão escolar entre os alunos afro-descendentes 

optantes de cotas, por conta de uma situação sócio-econômica não privilegiada e, em 

quarto e último lugar, aumentaria a discriminação na Universidade. 

 

 

 Diante de tais dificuldades que se tornaram parte central da polêmica, a UNEB 

adotou as seguintes cautelas: mesmo sistema de avaliação, provas iguais, linhas de corte 

de acordo com o número de candidatos por opção e a divulgação do resultado em ordem 

alfabética. 

 

 

 Mas, mesmo assim, diante de tantas cautelas, houve um embate no campo 

jurídico, demandando do Movimento Negro apropriação da linguagem e a 

argumentação no campo do poder judiciário. 

 

 Embora a Constituição brasileira assegure a igualdade de todos os brasileiros, na 

prática, como o processo que analisamos, existem muitas contradições.   

 

  

 Buscamos nesta Dissertação, no capítulo II, destacar os documentos dos direitos 

humanos que se originaram na modernidade, a Bill of Rights, a Declaração Americana e 
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a Declaração da Revolução Francesa. A premissa de intersecção destes documentos é a 

seguinte: “todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”, ou seja, a premissa que 

afirma o jusnaturalismo. No entanto, este discurso encontrou, em Marx, seu maior 

questionamento. Strauss e Cropsey (1993) nos ajudam a compreender a crítica de Marx: 

 

 

“Os direitos proclamados na Declaração de 1789, são, de fato, direitos de expressão formal cujo 

contradito se encontra presente na realidade vivida cotidianamente pela ampla maioria dos homens. 

Foram direitos definidos pelo molde do homem burguês, daí sua insuficiência para contemplar a 

emancipação social do conjunto dos homens e mulheres indistintamente. A liberdade e a igualdade 

prometidas a todos os homens convertem-se em um ilusão da emancipação política. A santidade desses 

direitos, que escritores como Locke consideravam o fundamento para garantir a liberdade, e assim, a 

humanização dos homens, é rechaçada por Marx, que considera a afirmação de tais direitos a fonte e a 

expressão da desumanização do homem” (STRAUSS e CROPSEY,1993, p.757). 

 

 

 No Brasil, é constante a necessidade de se acionar os Tribunais de Justiça a fim 

de garantir a efetivação de um tratado internacional, como foi a Conferência de Durban, 

na qual o Brasil foi condenado a reparar aos dez milhões que foram submetidos à 

tortura, estupro, seqüestro, perseguição religiosa, exploração e que ainda hoje sofrem 

com a discriminação. No caso específico da UNEB, houve no primeiro ano, 2003, cerca 

de quarenta liminares impetradas contra o sistema de cotas na UNEB.  

 

 

 Foram exigidos das autoridades acadêmicas da UNEB, esforços no sentido da 

contra argumentação junto aos Desembargadores e juristas, para que não fossem 
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cometidas mais injustiças aos negros, secularmente negligenciados pelo Estado 

brasileiro. 

 

 

  A UNEB enfrentou as dificuldades utilizando-se das seguintes argumentações: 

as regras estavam estabelecidas no Manual do Vestibular; a Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) garante a Autonomia Universitária para propor seus processos seletivos; 

enfrentamento à mídia, promovendo esclarecimentos públicos e coletivos com a 

imprensa e, por fim, a divulgação de uma pesquisa com a amostragem de desempenho 

do corpo discente ingresso pelo Concurso Vestibular 2003.1. 

 

 

 Para efeito desta Dissertação, iremos analisar os dados referentes à freqüência e 

ao rendimento escolar dos optantes e não optantes de cotas. Isto nos possibilitará 

compreender melhor a questão objeto do estudo. 

 

 

 

 

Gráfico I 

 

Nos 14 departamentos da UNEB, no primeiro semestre/ 2003.1, os optantes de cotas 

tiveram maior freqüência do que os não optantes de cotas. No Departamento de 

Ciências Humanas III de Juazeiro, os optantes de cotas tiveram 100% de freqüência, os 

não optantes de cotas ultrapassaram 80% de freqüência neste mesmo Departamento. 
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Nos demais Departamentos, os optantes de cotas ultrapassam 80% de freqüência, e os 

não optantes ultrapassam os 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico II 

 

No Departamento de Ciências da Vida, Campus I/ Salvador, no primeiro semestre 

/2003.1, dos optantes de cotas do curso de Nutrição atingiram o percentual de 93,70% 

de freqüência e nos cursos de Enfermagem e Fonoaudiologia, 100%. Os não optantes de 
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cotas no curso de Nutrição obtiveram 78,30% de freqüência, no curso de Enfermagem 

73,30% e no curso de Fonoaudiologia 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico III 

 

No Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Campus I/Salvador, no primeiro 

semestre/2003.1, dos seus seis cursos, em dois, os optantes de cotas atingiram 100% de 

freqüência, dois ultrapassaram 80%, um atingiu 90% e apenas um ficou com percentual 
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de freqüência pouco acima de 70%. Dos não optantes de cotas em três cursos os 

estudantes atingiram um percentual, acima dos 70%, um ficou pouco acima dos 50%, 

um curso atingiu exatamente 90% e outro atingiu 100% de freqüência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico IV 

 

No Departamento de Ciências Humanas, Campus I /Salvador primeiro semestre 2003.1. 

Nos seus seis cursos, em dois os optantes de cotas atingiram 100% de freqüência, três 
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ultrapassaram 80% e um atingiu 60% de freqüência. Dos não optantes, quatro ficam 

com percentual acima de 70% e dois ultrapassam os 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico V 
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Especificamente no Departamento de Educação, no curso de Pedagogia Básica, os 

optantes de cotas atingiram 90,60% de freqüência, enquanto que os não optantes 

atingiram 85,40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VI  
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Este gráfico demonstra o desempenho comparativo entre os optantes e não optantes de 

cotas, nos 14 Departamentos da UNEB, do interior e da capital. Tomaremos por 

exemplo, neste item, as informações referentes à Educação, no Campus I, Educação 

Salvador. A média geral apresenta 8,6 para os optantes e 8,5 para os não optantes. No 

Campus VIII, Educação, Paulo Afonso, a média geral é de 7,6 para ambos os grupos  e 

no Campus X , Educação, Teixeira de Freitas, apresenta média de 8,4 para os optantes e 

8,65 para os não optantes. Nos anexos, apresentados poderemos verificar, 

detalhadamente, as notas tanto para os optantes quanto dos não optantes de cotas, dos 

14 Departamentos da UNEB.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao ser perguntado sobre os avanços que o sistema de cotas na universidade, o professor 

Valdério, nos informa: 
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Os avanços começam a ser percebidos de forma direta e indireta. De forma direta, na medida em 

que a gente nota na sala de aula, eu acabei de ter aula agora, numa turma de 50 alunos e o número de 

alunos que disputam o curso de Pedagogia da UNEB são muitos, cerca de 30, 40 por vaga. Uma 

concorrência extraordinariamente feroz por vaga, se trata de um curso muito bom, é só verificar nas 

avaliações que o MEC faz dos cursos de Pedagogia da UNEB. Aliás, a UNEB, tem um caráter de 

universidade com recorte na educação já reconhecido, é um curso de excelência, tanto que os cursos de 

Pedagogia são muito disputados.  

 

 

Pois bem, eu acabei de ter uma aula de uma turma de primeiro ano do curso de Pedagogia e a 

gente percebe que mais da metade da sala é formada por alunos negros. Isto dá uma mostra, dá um 

resultado de como foi importante, do ponto de vista político, a adoção do sistema de cotas na universidade 

pública. É um resultado visível, palpável, material. 

 

 

Como educador, eu tenho dialogado com estes alunos que ingressaram pelo sistema de cotas e 

estes alunos são, além de estudantes destacados, eles têm se constituído como referência de quem discute 

relações raciais como não havia antes da implantação do sistema de cotas na Universidade. 

Diferentemente de algumas argumentações de que os alunos provavelmente ingressariam 

psicologicamente, com a auto-estima rebaixada, diferentemente desta idéia, desta presunção, o que a 

gente observa é que os alunos ingressam através do sistema de cotas eles se engajam nos grupos que 

discutem relações raciais para fazerem disso uma militância, para fazerem disso um projeto de vida, de 

solidariedade, de participação na sociedade.  

 

 

Um grupo de alunos, nestes três anos que a gente implantou o sistema de cotas nesta 

Universidade, pois bem, estes alunos estão fazendo trabalhos em bairros negros aqui próximo da 

Universidade, trabalhos sociais com vistas a contribuir na organização política e racial dos moradores 

destes bairros, isto é um resultado positivo. Os estudantes desta Universidade estão se organizando 

politicamente como negros, estão se preparando para participar de um grande evento político que é a 
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Marcha Zumbi + 10, então você nota que mais do que estudantes, estão entrando na Universidade pessoas 

socialmente e racialmente comprometidas com sua cor, sua origem, com sua história. São cidadãos e 

cidadãs que já entram com a idéia de que elas não pediram favor à universidade, elas garantiram, elas 

conquistaram este direito e este é o discurso dos alunos que estão entrando e a gente percebe no contato 

que a gente faz. 

 

 

Eu tive uma experiência no meu Departamento anterior de Bom Jesus da Lapa, de fazer uma 

rápida avaliação a respeito dos alunos que tinham ingressado pelo sistema de cotas. Tanto avaliando a 

pontuação como a participação em sala de aula destes alunos, não foi uma avaliação sistemática, a 

primeira em relação ao ingresso a gente fez com base nos dados da Comissão de Vestibular. 

 

 

E a gente percebeu que a concorrência lá em Bom Jesus da Lapa, que a concorrência entre os 

estudantes que se inscreveram pelo sistema de cotas, a concorrência era maior, o número de inscritos era 

maior e, além disso, a pontuação média dos alunos nas provas de vestibular era maior do que a dos alunos 

que não tinham ingressado pelo sistema de quotas. Nunca mais eu voltei a fazer este exercício, isto foi no 

primeiro ano, e a gente esteve disponibilizando estas estatísticas. Fizemos uma comparação do 

desempenho dos alunos ingressantes e não ingressantes pelo sistema de cotas e a minha percepção é de 

que estes alunos não tinham, em absoluto, nenhuma discrepância, em relação aos alunos que não 

ingressaram pelo sistema de cotas. Eles incorporaram os conteúdos das disciplinas mesmo nível, com a 

mesma média dos alunos não optantes de cotas.  

 

 

Então, estes avanços, tanto aqueles materiais, quantitativos, mais alunos negros, mais alunas 

negras ingressando. Como qualitativo de desempenho, organização, participação política, o compromisso 

de  cidadania destes alunos, a pluralidade  étnico- racial que a Universidade vem a incorporar com esta 

sistemática que adotou. São inestimáveis os avanços para a universidade, para a sociedade, para a auto-

estima destas pessoas que estão ingressando através do sistema de cotas.   
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 As argumentações do professor Valdério são contundentes, pois acreditamos que 

a questão central do tema em debate trata, fundamentalmente, da garantia de 

oportunidades para os grupos socialmente prejudicados no processo de trabalho, 

garantindo e ampliando os direitos conquistados na luta social. Os dados demonstram 

que a freqüência e o rendimento escolar de ambos os grupos, optantes e não optantes de 

cotas são semelhantes, no que tange às estatísticas. Isto demonstra que somos iguais, na 

diferença. Na singularidade somos diferentes. Na particularidade nos encontramos nas 

nossas semelhanças porque somos de uma espécie única, a espécie humana. E esta é a 

nossa universalidade. 

 

 

Em seguida, analisaremos os resultados da aplicação da política de ações 

afirmativas na Universidade, a partir de depoimentos realizados junto à Reitora da 

UNEB, Comissão de Vestibular, aluno, bem como Militantes do Movimento Negro na 

Bahia. 

 

 

Nosso contato com a Reitora Ivete Alves Sacramento nos revelou a importância 

de sua presença em um cargo de tanta visibilidade, considerando-se que, na Bahia, e  em 

especial  no Nordeste existem a predominância do machismo e o preconceito contra o 

negro. Daí, a ênfase nos avanços que sua gestão representa:  

 

 

  “Sou a primeira Reitora negra consciente. É minha obrigação driblar o destino, a pressão é 

grande por parte dos meios de comunicação e também para os negros, pois, muitos têm vergonha de se 
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identificar. Aliamos o componente racial e social, o impacto disso é muito positivo. O fato é que a 

implantação do sistema de cotas no ano de 2003 foi um sucesso, ninguém mais pode contestar isso.”  

 

 

Continuando, a Reitora referiu-se ao sistema de cotas como um instrumento para 

o negro ascender socialmente no nosso País:  

 

 

“A discussão é pela igualdade de oportunidades, igualar é a palavra-chave”. 

 

 

Esta afirmação reforça o argumento de Boron (2003), com o qual concordarmos 

“O Estado liberal repousa sobre a malsã ficção de uma pseudo-igualdade que inocenta a 

desigualdade real”. Daí, a necessidade de se criar instrumentos reparatórios para a 

minimização das seqüelas do racismo em nosso País.  

 

 

Desse modo, a Reitora acrescenta que:  

 

 

“Os filhos e netos dos escravos nunca foram amparados, estão despejados”. 

 

Esta constatação remete à situação do negro no pós-escravidão pois com a 

“libertação”, os negros sofriam a carência de moradias, empregos, salários dignos, 

educação e saúde, além de completa impossibilidade de ascensão social.  
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Ao visitarmos o Ilê Aiyê, cuja missão é “preservar e expandir a cultura negra na 

sociedade, visando agregar todos afro-descendentes na luta contra o racismo e suas mais 

diversas formas de discriminação, desenvolvendo projetos carnavalescos, político-

cultural e educacionais, resgatando a auto-estima e elevando o nível da consciência 

crítica”, seu representante  afirmou que: 

 

 

“O Brasil despreza a inteligência de 42,2% da população, por isso não se desenvolve. A mazela 

da escravatura impediu o negro de participar da economia. As cotas estão dentro da estratégia de 

reparação.” 

 

 

O mesmo acrescenta que:  

 

“O Curuzu ( local onde se situa a sede do Ilê Aiyê, o MNU e a Associação de Moradores), é 

praticamente um quilombo, deve ter morando pelo menos uma sessenta mil pessoas , pobres, no 

subemprego, a história daqui é de opressão”. 

 

 

O Quilombo, no Brasil Colônia,teve um significado de resistência negra contra a opressão. O resgate 

dessa história, na atualidade, nos mostra, como ainda estão sendo violadas os direitos humanos dos negros. 

Continuando, trataremos da aplicação da política de cotas na UNEB, trazendo o 

depoimento da representante da Comissão de Vestibular: 

 

 

“Os resultados foram divulgados em ordem alfabética, evitando polêmicas. Só os alunos e seus 

procuradores podem saber suas notas. Todas as vagas foram preenchidas, (1531) apenas uma no campus 
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de Paulo Afonso, pois não correspondia aos critérios. O interior do Estado teve a maioria dos estudantes 

aprovados, porque a grande parte das escolas públicas está lá.” 

 

 

Este é um exemplo de políticas afirmativas enquanto instrumento de reparação, 

conforme nos referimos no capítulo I, ao tratarmos da Conferência de Durban. 

 

 

Neste sentido a representante do MNU, afirma que:  

 

 

  “Concordamos com as cotas, porque tudo o que aparecer para beneficiar os negros é importante. 

Coloca quem não tem condições financeiras para estudar”. 

 

 

A representante da Associação dos Moradores do Curuzu ainda informa que:  

 

 

“As pessoas do bairro, não estão na universidade, temos que reverter este quadro de exclusão, 

colocando mais negros lá, seja de que forma for.”  

 

Nosso contato com o aluno oriundo da política de cotas  nos revelou o seguinte 

perfil: se trata de um homem, negro,católico, natural de Paulo Afonso, Bahia, 30 anos, 

casado,sem filhos, estudou em escola pública,aluno do segundo período do curso de 

Matemática. 
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Quanto à questão da permanência na universidade, informa que: 

 

 

  “Sou pobre, vivo de uma pequena economia de quando eu trabalhava, agora enfrento um dilema: 

passei num concurso público que vai da o meu sustento, só que não tenho como conciliar estudo e 

trabalho, estes dois são a única via de crescimento do pobre”. 

 

 

Os dados nos permitem afirmar, que se trata de um estudante do interior 

nordestino, que vive em condição de pobreza, com necessidades e vulnerabilidades 

semelhantes a 53% da população brasileira. 

 

 

Ao ser indagado sobre as políticas afirmativas, informa que:  

 

 

“Se trata de uma oportunidade, um direito desigual. Ainda acho que deveria ser igual, ou seja, 

50% para cada lado. Dessa forma, perdura em nossa sociedade a desigualdade entre as raças, em especial, 

a discriminação do negro.”  

 

Isto posto, retomamos a discussão sobre o princípio da igualdade, tendo em vista 

que as cotas na UNEB são de 40%, num Estado de predominância negra. Se trata de 

mais uma contradição, pois os brancos são minoria na Bahia. No entanto, deve-se 

reconhecer o pioneirismo, da UNEB, no Nordeste na adoção de ações afirmativas para 

os negros.    
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Ao se referir a tratarmos da questão da identidade racial, no ato de inscrição no 

vestibular pelas cotas, o nosso entrevistado afirma que: 

 

  

“Acho que fiz um ato de consciência, pois, desde o momento em que você efetiva sua inscrição 

no vestibular para concorrer à cota, esta é sua maior identidade, a de ser negro de verdade. Por outro lado, 

sou branco e tenho o cabelo duro, devido a minha descendência negra.” 

 

 

A afirmação de que no Brasil não existe “raça pura”, e sim, um “caldeirão de 

cor”, faz com que os negros se classifiquem como pardos, pretos, morenos claros e 

escuros. Isto resulta da ideologia do branqueamento, que politicamente fragmentou este 

grupo, dificultando sua organização e identidade racial. O presente discurso nos mostra 

o quão é difícil para o negro se identificar. 

 

 

No campo das relações sociais informa três episódios com colegas/professores 

/funcionários, em suas primeiras aulas. Vejamos: 

 

 “Geralmente nos primeiros dias de aula existia uma conversação entre os colegas, sobre o 

processo de seleção pelas cotas. Nos corredores sempre tinha uma conversação. Eu nunca neguei e falei 

que passei no primeiro lugar da cota, e aí, conheci a primeira colocada que foi pela cota dos brancos, 

entre nós sempre existiu respeito e cumplicidade. Os professores não comentaram sobre a seleção. Mas, 

na sala, se valorizavam os alunos que vieram de escolas particulares. Já uma funcionária do banco, ao 

tentar fechar uma conta, perguntado o motivo, respondi que não teria condições de mantê-la, pois fui 
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aprovado pelo sistema de cotas, vou morar em Paulo Afonso em república de estudantes e, além do mais, 

estou desempregado. Com isso ela me falou com a maior cara de pau, que eu iria sofrer discriminação no 

futuro, por ter em meu currículo a cota”. 

 

 

Isto nos mostra que se trata de uma questão bastante polêmica e pouco 

consensual, pois ainda é tratada, majoritariamente, no campo da subjetividade. O aluno 

é consciente do seu papel na sociedade, se localiza na luta social do lado dos 

trabalhadores, o que é positivo, facilitando os possíveis embates do cotidiano. 

  

 

Quando indagado sobre o papel da universidade, informa que:  

 

 

“O assunto é debatido na disciplina Sociologia Geral. Existiam comentários positivos em relação 

à questão racial, a professora, apesar de ser branca, valoriza o negro.”  

 

 

A nossa pesquisa revelou que a linguagem da universidade é ainda uma 

linguagem predominantemente, “branca, sendo uma pequena iniciativa no campo da 

formação”. No entanto, a universidade se propõe há ser uma instituição de ensino, 

pesquisa e extensão. Levando-se em conta o discutido neste capítulo, podemos entender 

a influência da política neoliberal, sobre o sucateamento educação superior pública. Daí, 

a necessidade de iniciativas como a da UNEB, visando o fortalecimento do Movimento 

Negro, na busca da reparação das mazelas direcionadas aos negros no Brasil. 
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Na atualidade, a informação é fonte de poder. Consideramos, portanto, a 

necessidade de ampliação do acesso ao ensino superior aos negros como afirmação 

histórica de direitos, frutos da luta social no capitalismo. Luta esta que revela a 

contradição que existe na produção coletiva de riquezas e na sua apropriação cada vez 

mais privada, gênese da desigualdade social que atinge, mais amplamente, os negros e 

pobres brasileiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C o n s i d e r a ç õ e s  F i n a i s  
 

 

Ao longo desta Dissertação, procuramos demonstrar, a partir do estudo de caso 

da UNEB, a importância das Políticas de Ações Afirmativas, enquanto estratégia de 
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aceitação/ negação do negro na universidade. Sendo assim, compreendemos, segundo as 

premissas das ações afirmativas, que devemos lutar pelo reconhecimento de que as 

pessoas sujeitas à desigualdade devem receber tratamento diferenciado, uma vez que9: 

“as cotas nas universidades tem um papel estratégico, nesta luta por igualdade de 

oportunidades e são parte de um conjunto maior de ações afirmativas, que tendem, 

felizmente, a crescer em nossa sociedade.”  

 

 

O que a sociedade brasileira precisa superar é o mito da democracia racial e 

passar a admitir e desvelar a discriminação, o preconceito, o estranhamento em relação 

aos negros e negras neste País. Que se fundamenta numa relação desigual de usufruto da 

riqueza produzida pelo trabalho coletivo e apropriada por uma minoria. 

 

 

Na Bahia enquanto 44,5% das pessoas dispõem de apenas 13,1% da renda total, 

1,3% da população dispõe de 21,1% da renda gerada no Estado. A Bahia que possui o 

sexto PIB, do País é o quinto Estado mais miserável, do ranking do IDH das unidades 

federativas do Brasil, com nada menos de 54,80 dos seus habitantes vivendo com menos 

de R$ 80,00 por mês. 

 

 No Brasil, são os negros, os índios, as mulheres pobres, os homossexuais, as 

pessoas com deficiência, os alvos preferenciais das desigualdades sociais. Precisamos rever 

nossos paradigmas e lutar, de maneira conjunta, jamais fragmentada, superando a sociedade 

                                                 
9 Citação de Edna Roland, conforme capítulo II. 
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capitalista. Isto requer a negação do trabalho assalariado, desumanizado, conforme 

analisamos no Capítulo I. Concordamos com Montaño (2002) quando afirma que: 

 

 

“A transformação social, revolucionária, requer condições objetivas (estruturais e conjunturais, 

lutas sociais) e subjetivas (consciência de classe para si, organização). Resulta tão equivocado pensar que 

apenas as contradições imanentes à dinâmica do capital e suas crises irão derivar, como que naturalmente, 

no desmoronamento do sistema capitalista, como é errado pensar que só a intencionalidade de indivíduos 

e grupos subalternizados transformará a sociedade” (MONTAÑO, 2002, p.20). 

 

 

 Aqueles contrários às ações afirmativas, estão vinculados a uma análise 

superficial da realidade. Geralmente, argumentam que a melhor solução para os negros 

é que esperem pela melhoria da escola pública, nos níveis infantil, fundamental e médio, 

como premissa inicial para o debate. No entanto, é importante registrar que, há muito 

tempo, a luta pela melhoria da escola pública não vinha tendo um eco tão forte na 

sociedade. O debate das cotas ajuda-nos a compreender que jamais iremos “humanizar” 

o sistema capitalista porque ele é gerador de desigualdade social. 

 

 

 As cotas visam abrir uma porta que, por séculos, esteve fechada para os negros, 

com vistas a reparar, fortalecer este grupo social para sobreviver em meio à barbárie. 

 

 Nosso estudo, por estar centrado na  abordagem de caso, a UNEB, tem um baixo 

poder de generalização. No entanto, como se trata de uma investigação pioneira, tem a 

possibilidade de levantar questões a serem retomadas e ampliadas em pesquisas futuras. 

Sendo assim, deixamos claro que nossa análise não pode ter o caráter conclusivo e 
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sequer exaustivo. Necessita, sobretudo, de maiores aprofundamentos, no que concerne 

ao Serviço Social. Profissão esta que, de acordo com as palavras de Martin Luther 

King10, defende a superação da barbárie do Capital, dando um novo significado à 

palavra ESPERE: 

 

 

“Há anos ouço a palavra “espere”. Ela ressoa nos ouvidos dos negros com uma familiaridade 

irritante. Este espere quase sempre significa nunca. Precisamos enxergar as coisas como um dos nossos 

respeitáveis juristas que afirmou que justiça muito adiada é justiça denegada. Talvez seja fácil àqueles 

que nunca sentiram as estocadas da segregação dizer “esperem”. Mas, quando se presencia o linchamento 

brutal realizado por hordas primárias sobre mães, pais, irmãos, simplesmente por capricho de policiais 

cheios de ódio, xingando, agredindo e mesmo matando irmãos de cor, quando se presencia uma maioria 

de vinte milhões de negros asfixiados no círculo de pobreza celular em meio a uma sociedade farta, (...) 

ver lágrimas brotando dos olhos das crianças porque o Parque de Funton foi vetado a elas, nuvens 

agourentas de inferioridade começando a se formar no pequeno céu de sua inteligência é o início da 

distorção da sua personalidade (...) quando o primeiro nome se torna nego, o segundo moleque, o 

sobrenome João, e a esposa e mãe jamais são chamados pelo respeitoso nome de “senhora”, acossado de 

dia e perseguido à noite, pelo simples fato de ser negro, lutando contra a humilhante condição de João- 

Ninguém, então, compreender-se-á porque achamos difícil a espera. Em dado momento, a tolerância 

transborda e os homens não se dispõem mais a serem atirados no abismo do desespero. Espero, meus 

senhores, que compreendam a nossa legítima e inevitável impaciência”. 

 

O pensamento de Luther King pode ser ampliado pelas declarações de uma 

militante do Movimento Negro- Marilene Maria Ferreira- que, em 2001, como parte da 

minoria negra que teve acesso à pós-graduação no Brasil, afirmou: 

 

 

                                                 
10 Trechos da Carta de King, na prisão de Birmigham, nos Estados Unidos da América em 1963.  
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“Que os Movimentos Negros trabalham a identidade étinico-racial como um fator político que 

estimula a população negra a tomar consciência de quem ela é, sentimento de pertencimento a um grupo 

com finalidade de se fortalecer para obter força e reivindicar seus direitos sócio-raciais e tratamento 

igualitário na sociedade brasileira!”. Porque somos iguais, na diferença. 
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