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RESUMO  
O artigo tem o objetivo analisar em que medida as cotas raciais no 
ensino superior estão a impactar os Indicadores de Desenvolvimento 
Social (IDS), tais como: educação de qualidade, na redução das 
desigualdades, igualdade de gênero e erradicação da pobreza no atual 
contexto econômico e político brasileiro, especialmente no Piauí. Após 
Terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, 
a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, a Conferência de 
Durban. Para isso, foi utilizada uma pesquisa bibliográfica com análise 
de referenciais teóricos que discutem o tema, assim como uma 
investigação quantitativa de dados de Indicadores de Desenvolvimento 
Social (IDS) de educação, renda, pobreza e gênero no período de até 
2019, não só no Brasil, como no estado do Piauí, disponibilizados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dentre as 
discussões da pesquisa, destacam-se como principais resultados: 
primeiramente, que, a partir da análise dos dados Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (2012-2019), a população brasileira 
alterou sua forma de autoidentificação, hipótese que se justifica pelas 
medidas garantidoras de direitos pelo Estado para o acesso no ensino 
superior, concursos públicos ou políticas culturais, para essa população 
alvo. Outra afirmativa é de que houve um crescimento populacional 
entre negro. Essa mudança confirma um dos resultados encontrados: 
mudança na autoidentificação das pessoas, trazendo as desigualdades 
de seu percurso de vida. Portanto, a desigualdade aumenta de fato, em 
razão da lógica de concentração de renda por parte dos grupos 
privilegiados, isso foi demonstrado nos dados por ocupação no mercado 
de trabalho. Os dados do IBGE (2020) demonstram que o rendimento do 
piauiense na ocupação principal é a menor do Brasil, além de possuir a 
maior razão entre o maior e o menor rendimento indicando a baixa 
instrução educacional, baixa renda e a maior desigualdade econômica 
entre os mais ricos e os mais pobres. Portanto, as perspectivas para a 
redução da desigualdade social causada pelo racismo parecem não está 

 
1 Universidade Federal Do Piauí (UFPI). 
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próxima, devido ao aumento do segmento excluído e as expectativas de 
vagas para esta população parece se fixar, a despeito do texto legal. 
Ainda mais, o contexto político é adverso às conquistas, que mais são 
legados de uma política liberal na sustentação da democracia social, do 
que da luta antirracista no Brasil. 

 
Palavras-chave: Cotas Raciais. Índice de Desenvolvimento Social. 

Política de Ação Afirmativa. 

 

ABSTRACT 
The article aims to analyze the extent to which racial quotas in higher 
education are impacting Social Development Indicators (IDS), such as: 
quality education, reducing inequalities, gender equality and poverty 
eradication in the current economic context. and Brazilian politician, 
especially in Piauí. After the Third World Conference against Racism, 
Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, the Durban 
Conference. For this, a bibliographic research was used with analysis of 
theoretical references that discuss the topic, as well as a quantitative 
investigation of data from Social Development Indicators (SDI) of 
education, income, poverty and gender in the period until 2019, not only 
in the Brazil, as in the state of Piauí, made available by the Brazilian 
Institute of Geography and Statistics (IBGE). Among the research 
discussions, the following main results stand out: first, that, based on 
the analysis of data from the Continuous National Household Sample 
Survey (2012-2019), the Brazilian population changed its form of self-
identification, a hypothesis that is justified by the measures 
guaranteeing rights by the State for access to higher education, public 
tenders or cultural policies for this target population. Another statement 
is that there was a population growth among blacks. This change 
confirms one of the results found: a change in people's self-
identification, bringing the inequalities of their life path. Therefore, 
inequality actually increases, due to the logic of income concentration 
on the part of privileged groups, this was demonstrated in the data by 
occupation in the labor market. Data from the IBGE (2020) show that the 
income of Piauí in the main occupation is the lowest in Brazil, in addition 
to having the highest ratio between the highest and lowest income, 
indicating low education, low income and greater economic inequality 
among workers. richest and the poorest. Therefore, the prospects for 
reducing social inequality caused by racism do not seem to be close, due 
to the increase in the excluded segment and the expectations of 
vacancies for this population seem to be fixed, despite the legal text. 
Even more, the political context is adverse to the achievements, which 
are more legacies of a liberal policy in the support of social democracy, 
than of the anti-racist struggle in Brazil. 

 
Keywords: Racial Quotas. Social Development Index. Affirmative 

Action Policy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A questão das cotas enquanto política pública no Brasil não é recente, vários 

segmentos foram beneficiados com ações governamentais. O Decreto 1.331, de 17/02/1854, 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2125 

estabelecia que era proibida admissão de negros e negras na escola pública, em outro 

decreto, o nº 7.031- A, de 06/02/1878, disponibilizava o horário noturno para os negros. Em 

1968, em pleno Regime Militar, foram os latifundiários, na medida em que foi instituída a 

cota para os filhos desse segmento para o ingresso nas universidades públicas2. 

A reversão desse quadro político, cultural e social começa nos anos 2000, no Brasil, 

após Terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e 

Formas Correlatas de Intolerância, em Durban, ocorrida no período de 31/08 a 08/09/2001, 

na África do Sul, na qual o Brasil comprometeu-se com seus objetivos e resultados. Em 

consequência disso, várias medidas são tomadas pelo Estado brasileiro, dentre   elas, as leis 

nº 12.711/2012, a 12.288/2010 e a 12.990/2014 tornando possível um movimento para um 

sistema de igualdade racial no Brasil. 

Vários trabalhos debatem a eficácia das ações afirmativas no ensino superior, 

notadamente no diz respeito ao ingresso de negros e negras (SILVA, 2011; TAVARES JUNIOR 

& DIAS, 2018; MIRANDA, 2019), contudo, a percepção não é a mesma quanto ao impacto 

dessa política nos diversos indicadores sociais que fazem o diagnóstico de sua 

sustentabilidade nas dimensões da renda, da educação, da igualdade de gênero e da 

erradicação da pobreza com o objetivo de compreender a lógica do desenvolvimento 

sustentável no âmbito dessa população alvo. 

Esta investigação surge de estudos realizados no âmbito do Núcleo de Estudos e 

Pesquisa em Educação e Ciências Sociais (NUPECSO), do Núcleo de Estudos Afro (NEPA)3 e 

na possibilidade de ampliar os olhares da pesquisa sobre essa temática e diagnosticar o 

alcance da política de cotas raciais na sociedade brasileira, partimos do seguinte problema: 

em que medida as cotas raciais no ensino superior pode impactar os Indicadores de 

Desenvolvimento Social (IDS), tais como: educação de qualidade, na redução das 

desigualdades, igualdade de gênero e erradicação da pobreza no atual contexto econômico 

e político brasileiro, especialmente no Piauí? A questão tenta prescrutar a temporalidade da 

existência de políticas de ações afirmativas até o momento em que a geração de jovens 

negros e negras consigam reproduzir os elementos econômicos, sociais, culturais e 

 
2 Criada em 1968, Lei nº 5.465, de 3 de julho de 1968, a chamada cota do boi beneficiava os filhos dos fazendeiros 
nos cursos das ciências agrárias: agronomia, veterinário, zootecnia, bovinocultura, dentre outros. 
3 Ver Miranda (2012, 2019). Estes trabalhos versam sobre as políticas de cotas raciais na Universidade Estadual do 
Piauí, bem como, suas perspectivas diante do contexto de governos conservadores e questionamentos sobre sua 
legitimidade. Os núcleos de pesquisa citados são da mesma Universidade. 
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simbólicos adquiridos pela renda e status para seus descendentes de forma sustentável. Para 

isso, escolhemos a cidade de Teresina, Piauí, no período de 2015 a 2019 para termos a 

dimensão da relevância das Políticas de Ações Afirmativas (PA) nas transformações da 

estrutura social. 

 

2 PERCURSOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

As questões que envolvem a desigualdade social no Brasil podem ser encontradas a 

partir uma autoanálise. Os que experenciam a desigualdade social enquanto homens brancos 

e mulheres brancas e / ou homens negros e mulheres negras devem encontrar, na memória 

de seus ancestrais, explicações para esse quadro de pobreza de uma determinada população: 

negros e negras pobres. Em nosso auxílio Florestan Fernandes (2013), na obra ‘O negro no 

mundo dos brancos’, descreve como o Estado Brasileiro, as oligarquias agrárias, as classes 

abastardas e os imigrantes contribuíram para a situação social e econômica de negros e negras 

no Brasil. 

A elite brasileira não soube sair de uma ordem capitalista e racional com ordem 

estamental e escravocrata para uma República democrática. As diminutas frestas existentes 

no sistema escravocrata não foram suficientes para evitar um sistema capitalista, patriarcal e 

racista que se volta de forma violenta contra a população negra até os nossos dias. Ao 

prefaciar a obra ‘O genocídio do negro brasileiro’, de Abdias Nascimento, Florestan Fernandes 

(2017, p.19) afirma: “Da escravidão, no início do período colonial, até os dias que correm, as 

populações negras têm sofrido um genocídio institucionalizado, sistemático, embora 

silencioso”. 

Os descendentes de escravizados (afrodescendentes e/ou negros ou pardos) não se 

enquadram na sociedade brasileira. Adrelino Campos (2005. P.20-21) afirma: 

 

Por não se constituírem em indivíduos fenotipicamente enquadrados nos ideais de 
monarquistas e, posteriormente, de republicanos [...] os negros escravos ou 
alforriados foram excluídos da prática política e marginalizados economicamente, 
apontados pela sociedade da época-e permanecendo até os dias atuais, agora de 
maneira subjetiva- como “vadios”, “vagabundos”, “desocupados” [...] e outros 
termos depreciativos sociais, que, na base, tinham como pano de fundo o 
preconceito racial, fruto do estigma legado pela Coroa portuguesa ainda no século 
XVII. 
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A reversão ou mesmo a sistematização de uma luta contrária à extinção cultural e física 

da população negra está a depender da formação de um campo de luta com valores opostos 

aos da sociedade capitalista, patriarcal, escravocrata e estamental. Esse campo não se 

desvinculará totalmente dos condicionantes dessa sociedade de classes, mas como diz 

Bourdieu (2004, p. 20-21): “Se jamais pode escapar às imposições do macrocosmo, ele dispõe, 

com relação a este, de uma autonomia parcial mais ou menos acentuada”. 

O pensar epistemológicos e axiológico das questões a serem desenvolvidas nesta 

investigação não pode prescindir de teorias que privilegiem as relações étnico-raciais e as 

questões de classe, tendo em vista que ambas são impactadas pela estrutura da sociedade 

capitalista. Neste contexto de indagações no qual estrutura e subjetividade estão 

correlacionando-se a opção por uma metodologia reflexiva que o agente se torna parte 

relevante diante da estrutura social, torna-se capaz de produzir valores distintos do campo 

dominante, o que provoca a criação de campos de forças (BOURDIEU, 2004). 

A noção de campo de forças é conveniente nesta investigação considerando a 

possibilidade de novos agentes e valores estarem se constituindo diante de uma estrutura 

estabelecida, referimo-nos aos movimentos sociais de negros e negras e outros, que desde os 

primeiros anos da República ou antes dela amadurecem ideias e propostas de uma sociedade 

mais igualitária. Acontecimentos que desembocam na Conferência de Durban, na África do Sul 

e na elaboração de propostas de políticas afirmativas para os negros e negras no Brasil com o 

objetivo de redução das desigualdades sociais. Com isso um novo arcabouço institucional se 

apresenta, novas lideranças, novas elaborações teóricas e novos intelectuais negros e negras 

constituem um campo de força que se pretende competir com o campo estabelecido na 

sociedade brasileira. Essa tensão, acreditamos está descrito melhor em outro trabalho 

(MIRANDA, 2019). Apesar dos avanços no aspecto institucional, cabe indagar se existe êxito nos 

indicadores sociais, que são base para apontar o desenvolvimento sustentável de sociedade. 

As políticas de ações afirmativas, que têm possibilitado negros e negras pobres 

ingressarem em maior número na universidade pública e a terem financiamento para 

instituições particulares, foram desenvolvidas por um conjunto de lutas vinculadas ao campo 

social de intelectuais negros e negras no Brasil. Contudo, necessário realizar o 

acompanhamento da transformação do capital cultural conquistado pela inclusão dessa 

população no ensino superior em capital econômico, social e simbólico. 
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A noção de capital vem para explicitar o cálculo de capitais incorporados ou 

conquistados por parte dos agentes e/ou do grupo social em competição na estrutura da 

sociedade desigual. Estes capitais, nesta investigação podem impactar nos indicadores sociais. 

Quanto mais capitais o agente ou o grupo social possuir mais destacado na estrutura social. 

Descrevemos os capitais como: cultural, simbólico, social e econômico. A aquisição desses 

capitais condiciona a relação de força no interior do campo (BOURDIEU, 1997). O que vem a ser 

indicadores sociais e como impactam o desenvolvimento sustentável? 

Inicialmente reconhecer que não é comum em trabalhos sobre cotas raciais a relação 

com a categoria de desenvolvimento sustentável, talvez porque a questão em si das cotas faz 

transbordar múltiplas perguntas, além da temática está em constante precariedade, tanto 

quanto à política púbica de ações afirmativas. Outra razão é o contexto geral das pesquisas em 

ciências humanas, como dizem Santagada (2007) e Hamburger (1976), ambos trabalham os 

indicadores sociais a partir das elaborações da Organização das Nações Unidas (ONU), sendo a 

trajetória de evolução desses indicadores e, por vez, a preocupação com a qualidade de vida. 

Nosso referencial neste trabalho é a agenda proposta pela ONU no ano de 2015, quando 

ocorreu a elaboração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com ele a 

construção de seus indicadores (IBGE, 2017). 

Como os indicadores sociais dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável se encaixa 

com os objetivos desta investigação? Antes de responder à questão, precisamos entender a 

correlação das categorias: desenvolvimento sustentável, indicadores sociais e cotas raciais no 

ensino superior. 

A proposição das cotas raciais no ensino superior(Lei nº 12.711/2012) não tem o 

objetivo apenas de política compensatória para um segmento que contribuiu para o  

desenvolvimento do país sem ter participado de seu bem estar, mas para possibilitar a 

mobilidade social de negros e negras brasileiros na renda, na educação, na erradicação da 

pobreza, indicadores que devem resultar não apenas no crescimento econômico desse grupo, 

mas que a variável econômica possa significar o acesso à educação de qualidade para seus 

descendentes, a retirada da geração da miséria e da pobreza e igualdade de gênero de forma 

sustentável. Neste contexto o que vem a ser desenvolvimento sustentável? 

O desenvolvimento sustentável garante que o acesso a determinada política pública 

gere benefícios estruturais à população alvo, ou seja, para que a política promova o bem estar 
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ela deve impactar o maior número de indicadores possíveis. Neste caso, não é suficiente 

constatar o êxito no ingresso de negros e negras no ensino superior, este indicador deve 

impactar na renda, na erradicação da pobreza, no acesso à cultura, dentre outros. Para essa 

verificação, os indicadores sociais precisam ser verificados. Para o IBGE (2017, s/p): 

“sustentabilidade é a capacidade dos sistemas naturais da Terra e dos sistemas culturais 

humanos de sobreviver, prosperar e se adaptar às mudanças nas condições ambientais no longo 

prazo”. 

É importante salientar que não se trata de uma avaliação de política pública, pois a 

avaliação deve ocorrer de forma sistemática, como um monitoramento e avaliação contínuos, 

o que não se propõe nesta investigação. 

A coleta dos dados para o alcance dos objetivos foi realizada da seguinte forma:  

1. Leitura bibliográfica 

O desenho da arte não pode prescindir das informações situadas no tempo, no espaço 

e na especificidade das temáticas e dos sujeitos estudados anteriormente (YIN, 2016), ao 

mesmo tempo em que a bibliografia fundamental o referencial do projeto e a análise dos 

dados coletados. A leitura bibliográfica abrange as informações seminais da temática, a 

fundamentação teórica, a qual servirá de base para análise dos dados (GOMES, 2002). 

2. Leitura de documentos publicados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), dos órgãos de pesquisa do Estado do Piauí: CEPRO E FAPEPI e, da Prefeitura Municipal 

de Teresina 

Essas instituições acompanham o desenvolvimento econômico e social do Estado do 

Piauí e de Teresina com pesquisas e publicações referentes à renda, educação, gênero e 

pobreza. O cruzamento de dados de publicações no período de 2015 a 2019 podem oferecer 

um cenário dos impactos das cotas raciais no ensino superior 

3. Leitura e sistematização dos dados da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) referentes aos ingressantes e graduados por cotas raciais 

Os dados quantitativos da UESPI e da UFPI sobre os ingressantes e graduados por cotas 

raciais são importantes para demonstrar o êxito da política nessas fases (ingresso e conclusão 

do curso), ao mesmo tempo em que caracteriza por gênero, no período de 2015 a 2019. 

4. Organizar os dados a partir dos indicadores de educação, renda, pobreza e gênero 

no período de 2015 a 2019.  
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A organização dos dados quantitativos e qualitativos deve ocorrer a partir das 

categorias de educação, renda, pobreza e gênero e com o referencial da análise de conteúdo 

(BARDIN, 2011) e na teoria dos campos em Bourdieu (1997).  

5. Análise dos dados coletados 

Os dados coletados foram organizados conforme propõe Bardin (2011): pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Na primeira fase 

ocorre a leitura rápida dos dados com o objetivo de diagnosticar as categorias e a 

funcionalidade do texto para o alcance dos objetivos da investigação. “geralmente esta 

primeira fase possui três missões: a escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a 

formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentam a 

interpretação final” (p. 125). Neste momento podem ser descartados textos e incluídos 

outros. Na segunda fase, as categorias organizam as informações relevantes dos dados e, por 

fim, o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação. 

 

3 AS COTAS NO ENSINO SUPERIOR E SEUS IMPACTOS NOS IDS 

 

Em pesquisa realizada pelo IBGE (2013)4 intitulada “As características étnico-raciais da 

população: classificações e identidades”, a tabela 03: Distribuição das pessoas de 15 anos ou 

mais de idade, por cor ou raça, nas 14 categorias mais frequentes, segundo as Unidades da 

Federação pesquisadas – 2008, apresenta dados em que a população branca brasileira tem 

percentual de 49%, morena, 18,7%, parda, 13,6%, negra, 7,8%, morena-clara 3.0%, preta 1.4% 

e amarela 1,5%. Decorridos mais de uma década esses números foram afetados na diminuição 

dos grupos autodeclarados brancos e no aumento dos grupos morena, parda, negra e morena-

clara. A variável vegetativa (crescimento por nascimento) é frágil devido à redução da 

natalidade na população brasileira (IBGE, 2010), mesmo considerando que a baixa natalidade 

se situa nos grupos mais privilegiados, ficando como hipótese alternativo para o crescimento 

da população negra (pretos, pardos e morena-clara) à uma mudança na autodeclaração dos 

que antes se identificavam por brancos, após 2008 passou a se identificar dentro do grupo dos 

afrodescendentes. Em Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (2012-2019), a 

 
4 Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio Contínua – PNAD realizada nos estados do Amazonas, Paraíba, São 
Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. 
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população brasileira apresenta a seguinte configuração: população branca, 42,7%, Preta, 9,7%, 

parda, 46,9% e indígena, 1,1%, amarela, 1,1%. No estado do Piauí, segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE (2010), a população é constituída de 63% de pardos, brancos, 

33% e pretos, 3%.  

Podemos nos interrogar o que levou uma determinada população a alterar sua forma 

de autodeclaração. Desde 2000, após a III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, em Durban, África do Sul, em 2001, da 

qual surge a Declaração e Programa de Ação adotados na III Conferência Mundial de Combate 

ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, no qual o Brasil torna-se 

signatário e como consequência é levado a produzir um ordenamento jurídico que propiciasse 

a elaboração e execução de políticas públicas para o enfrentamento da desigualdade 

ocasionada pela condição racial das pessoas. Inicialmente as universidades criam sistemas de 

cotas sociais e raciais para o ingresso no ensino superior público (as primeiras instituições são 

a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e a Universidade de Brasília), em 2010 é aprovado o 

Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12,288/2010, as cotas raciais no ensino superior público, a Lei 

12.711/2012 e as cotas raciais no concurso público, lei 12.990/2014. 

A guinada do Estado Nacional em observar a população negra (pretos e pardos) como 

beneficiária de políticas de inclusão social e gerando direitos para acesso no ensino superior e 

nos concursos públicos, além do fortalecimento da identidade negra através de políticas 

culturais alterou o processo de autoidentificação, na medida em que segmentos significativos 

da população passam a se autodeclarar parda, morena ou preta, alterando os dados da 

população nacional. Cabe salientar que parte dessa população que altera sua autodeclaração 

para pardo, morena-clara e preta, especialmente nos dois primeiros grupos, não resiste à uma 

banca de heteroidentificação. 

Outra hipótese em que confirma a forte influência da autoconsciência étnico-racial está 

em que 63% da população pesquisada nos estados do Amazonas, Paraíba, São Paulo. Rio grande 

do Sul e Distrito Federal afirma que a cor da pele influência na vida das pessoas (ANEXO I ). 

Saber que a cor da pele cria espaços de privilégios para uns e de exclusão para outros pode 

gerar duas predisposições comportamentais, a primeira é se identificar com a cor de pele que 

gera privilégios, ou seja, embranquecer-se; outra posição, é a de enfrentamento ao contexto 

de racismo na sociedade brasileira. O fato da elevação da autodeclaração nos grupos de pretos 
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e pardos constatado pelo IBGE aponta para a segunda alternativa. Não se deve deixar de 

mencionar que na mesma pesquisa 2.8% da população não soube responder qual era sua cor 

de pele.  

O que se interroga nesta pesquisa é a possibilidade da política de ação afirmativa, 

notadamente, a que se refere a lei 12.711/12, que dispõe sobre a reserva de cotas raciais no 

ensino superior público pode ser construir uma geração de jovens e adultos com superior e com 

capacidade de reproduzir sua posição social e melhorar sua condição econômica, com isso, a 

longo prazo, a população negra não precisar mais dessa alavanca de mobilidade social. Não está 

deslocado as reflexões sobre o sistema capitalista, o qual depende do modelo econômico para 

propiciar menos desigualdades sociais e raciais, considerando, ainda, que as desigualdades 

sociais convivem com o sistema capitalista, porém é inadequado à democracia.  

O conjunto de políticas públicas voltado para a população negra é justificado devido, ao 

significativo número de habitantes negros e à desigualdade social ocasionada pelos elementos 

étnico-raciais. Na obra “A desigualdade Racial no Brasil nas Três Décadas”, de Rafael Guerreiro 

Osório (IPEA, 2021), é demonstrada as diferenças de renda familiar, especialmente entre 

brancos e negros (pretos e pardos). No gráfico 3 (ANEXO I) desta obra, é visível o aumento lento 

e gradativo, mas com a persistência da desigualdade entre brancos e negros. Uma hipótese 

levantada pelo Osório para o aumento da desigualdade racial é o aumento da população negra, 

 

A contribuição da desigualdade de renda entre os negros para a desigualdade total, 
por sua vez, aumentou. Não por conta do crescimento recente da desigualdade, mas, 
sim, por ter acompanhado o crescimento relativo da população negra (OSÓRIO, 2021, 
p. 18). 

 

É possível levantar um questionamento, tendo em vista que o crescimento vegetativo 

(nas cimento menos mortes de pessoas), não foi significativo e está em tendência de queda, em 

2019 foi de 1.5 milhões e, em 2020, ficou em 1.2 milhões, além disso a natalidade por casal tem 

caído a pelo menos dois filhos, em média. Neste caso, tendemos a afirmar que o crescimento 

populacional entre negros ocorre pela mudança na autoidentificação das pessoas, trazendo as 

desigualdades de seu percurso de vida. Portanto, a desigualdade aumenta de fato, em razão da 

lógica de concentração de renda por parte dos grupos privilegiados, isso será demonstrado nos 

dados por ocupação no mercado de trabalho. 
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A dificuldade da autoidentificação da população negra está em seu autoconhecimento 

enquanto negros e negras. Não se trata de ‘vergonha’ de ser negro, mas de um processo de 

construção de outras identidades sobre o fenótipo do negro brasileiro. Munanga (1999), 

descreve esse processo na obra “Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional 

versus identidade negra”, na qual demonstra que o colonizador se aproveitou do colorismo 

brasileiro para instituir a ideologia do embranquecimento, segundo a qual o deslocamento da 

cor negra para a branca significaria mais privilégio, menos exclusão, menos preconceito e 

discriminação. Neste sentido, o negro, especialmente o mestiço que tem sua cor graduada 

tenta deslocar-se para a representação mais próxima do branco. 

Em outra publicação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2020), 

dados referentes ao mercado de trabalho, instrução/educação e rendimentos apontam o lado 

submerso do iceberg da desigualdade racial, além disso, as razões para a implementação da 

política de cotas no ensino superior e nos concursos públicos, através das leis federais 

12.711/2012 e 12.990/2014, respectivamente. 

O percurso das desigualdades sociais e raciais no Brasil coincidem com a modernidade, 

notadamente no século XVI. Neste período os pressupostos para a escravização da pessoa 

humana foram alterados, antes vários fatores condicionavam a transformação do status da 

pessoa livre para a de escravo, dentre eles não estava a questão da cor da pele, mas dívidas, 

ser espólio de guerra, sequestros, até através de vendas de esposas e filhos, dentre outros 

(FRAGA, 2016; N’DIAYE, 2019). Na África, como afirma N’DIAYE (p. 33): 

 

Quaisquer que tenham sido as formas de servidão na maior parte das sociedades 
africanas negras, não podem ser comparadas com os horrores do tráfico árabo-
muçulmano e transatlântico, isto é, com práticas que resultaram em deportações 
maciças e em tratamentos de mutilação, traumatizantes ou homicida. A servidão 

africana, aceite com resignação pelas populações, integrou-se no seu modo de vida. 

 

E continua dizendo que; “Contrariamente ao que se passava no Mediterrâneo da 

Antiguidade, o continente negro não conhecia a escravatura como sistema de exploração 

econômica e social.”  

A escravização, prática comum entre os europeus, tinha tráfico de pessoas do norte da 

Europa para Veneza, comandado pelos vikings, que levavam pessoas cativas resultantes dos 

conflitos com os países ao sul do continente.  
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Tudo muda, após acordos realizados com autoridades islâmicas, nos quais fica pactuado 

a proibição de escravização de árabes-muçulmanos por parte dos cristãos e vice-versa (N’DIAYE, 

2019). Esses acordos vão coincidir com a expansão das navegações, o ‘achado’ de novas terras 

e a necessidade de mão-de-obra para a exploração das novas terras. Fora das restrições 

religiosas para a escravização das pessoas (que nem sempre foram seguidas, o olhar, 

especialmente do Europeu desceu o continente africanos. A partir desse momento, a 

estranheza com a cor da pele e com os modos culturais, religiosos africanos, a baixa tecnologia 

de guerra para enfrentamento com os europeus e a cumplicidade da igreja, em legitimar a 

escravização dos africanos, a cor da pele tornou-se a razão para escravização (FRAGA, 2019).  

O tráfico de negros e negras africanos, a escravização por mais de 350 anos, a abolição 

resultante da pressão econômica externa, a pactuação com os segmentos oligárquicos e com a 

monarquia resultaram na exclusão de pretos e pardos da distribuição da riqueza e do mercado 

de trabalho. Excluir trabalhadores e trabalhadoras negros e negras do mercado de trabalho foi 

uma atividade que exigiu muito empenho dos setores dominantes brasileiros. Primeiro, os 

negros e negras dominavam todas as arte e ofícios, desde a manufatura do ouro até o concerto 

de sapatos nas praças, como diz Moura (1988, p. 68):  

 

Durante todo o tempo em que o escravismo existiu o escravo negro foi aquele 
trabalhador que estava presente em todos os ofícios por mais diversificados que eles 
fossem. Sua força de trabalho era distribuída em todos os setores de atividade. [...] 
como escravo urbano, desempenhava as mais variadas profissões a fim de 
proporcionar o ócio à classe senhorial.  

 

Para compor uma sociedade branca e esconder os pretos e pardos brasileiros, a elite 

política e o Estado, desde o Império favorecia à imigração de europeus colocando em execução 

a política de embranquecimento da população, com isto, os postos de trabalho, desde a 

agricultura à fábrica foram tomados pelos estrangeiros, em detrimento da população preta e 

parda local. Florestan Fernandes (2013, s/p) notou esse processo, em sua obra “O negro no 

mundo dos brancos”: 

 

Vítima da escravidão foi também vitimada pela crise do sistema escravista de 
produção. A revolução social da ordem competitiva iniciou-se e concluiu-se como uma 
revolução branca. Em razão disso, a supremacia branca nunca foi ameaçada pelo 
abolicismo. Ao contrário, foi apenas reorganizada em outros termos, em que a 
competição teve uma consequência terrível – a exclusão, parcial ou total, do ex-agente 
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da mão de obra escrava e dos libertos do fluxo vital do crescimento econômico e do 

desenvolvimento social. 

 

As consequências desse processo social e econômico capitaneado pelo racismo têm 

repercussões em pleno século XXI, como apontam os dados do IBGE (2020) em relação ao 

mercado de trabalho. Nestes valem destacar as informações sobre áreas ocupadas e níveis de 

instrução educacional. Os gráficos 12 e 13 (ANEXO I) demonstram que os setores da 

agropecuária, serviços domésticos e construção são os que exigem menor instrução 

educacional, ao mesmo tempo em que são ocupados por um maior número percentual de 

negros e pardos. As ocupações que exigem alto grau de instrução educacional, notadamente os 

engenheiros e que recebem maior remuneração estão com as pessoas brancas.  

As áreas de complexidade e, consequentemente, exigência de maior instrução 

educacional e de melhor renda são ocupadas por pessoas brancas, no caso da Administração 

pública, educação, saúde e serviços sociais e; Informação, financeira e outras atividades 

profissionais. 

Os dados do Síntese dos Indicadores Sociais – IBGE demonstram que a exclusão social 

dos negros e negras na sociedade brasileira permanecem de forma estrutural e para enfrentar 

essa desigualdade baseada na cor da pele das pessoas são elaboradas políticas afirmativas, 

desde 2000, após a Conferência em Durban. Interessa-nos neste trabalho focar nas políticas 

afirmativas para o ensino superior e seus impactos na desconstrução da desigualdade racial no 

Brasil e no Piauí.  

No Estado do Piauí, as cotas sociais e raciais para o ensino superior público tiveram seu 

início com a Lei Estadual nº 5.791/2008, que institui 30% de reserva das vagas para estudantes 

oriundos das escolas públicas e, no seu artigo 4º afirma: “Fica reservado à UESPI, através do 

Conselho Universitário, deliberar em relação as cotas das minorias.” Com base nisso, a UESPI 

passa a debater a possibilidade de cotas raciais dentro do percentual disposto na legislação 

referida. A Resolução do Conselho Universitário (CONSUN) nº 007/2008 aprova as cotas para 

negros e negras, sendo distribuídas a partir do total da reserva de 30%, ficando 50% para 

estudantes negros e negras oriundos de escola pública e 50% para estudantes da escola pública. 

Em 2013, o CONSUN aprova a adesão ao Sistema de Seleção Unificada – SISU operacionalizado 

pelo Ministério da Educação – MEC, ficando, ainda com o percentual dos 30%, sendo 15% para 

estudantes de escola pública e 50% para estudantes negros e negras.  
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Depois de 12 anos de cotas raciais no ensino superior público piauiense com percentuais 

baixo da lei Federal nº 12.711/2012, que prescreve 50% das vagas para escola pública, incluídos 

os grupos, tais como negros, pessoa com deficiência, indígenas e de baixa renda, tem início 

debate para uma legislação mais ampla sobre cotas no ensino público piauiense. São agregados 

aos debates professores e professoras, núcleos de pesquisas, campus do interior, pessoas da 

administração superior e deputados estaduais interessados na temática. Após longos debates 

é produzida uma minuta de lei e de resolução, a primeira encaminhada à Assembleia Legislativa 

Estadual e, a segunda ao Conselho Universitário, através desta última, a UESPI dá ciência à 

Assembleia do debate naquela instituição, a qual aprova a minuta de lei e, o executivo sanciona 

a Lei Estadual nº 7.455/2021, que institui 50% das reservas de vagas para a escola pública, 

incluídos os seguintes grupos: negros e negras, pessoas com deficiência, indígenas e 

quilombolas. Neste contexto buscamos conhecer os impactos da implementação das cotas 

raciais no ensino superior na população beneficiária (negros, negras, pardos e pardas). Ao ler 

os dados do IBGE anteriormente mencionados neste trabalho é possível afirmar que as cotas 

ainda não impactaram de forma expressiva as ocupações profissionais e a renda dos negros e 

negras na sociedade brasileira e piauiense.  

Considerando o período de 2009 a 2020 e o percentual de 30% das vagas no ensino 

superior na UESPI para escolas públicas e estudantes negros e negras, totalizando, em média 

810 discentes5, do total de 2.700 vagas em média, em condições ideais que todas as vagas sejam 

ocupadas por negros e negras, cabe destacar o seguinte: 

 

a. A partir da população estimada pelo IBGE para o Piauí, em 2020, sendo de 3.281,480, 

destes quase 80% autodeclaram-se preta ou parda, 9.270 pessoas egressas do ensino 

superior, a depender da área e da relevância econômica do curso, o impacto é 

insignificante; 

b. Vale destacar, que para negros e negras são apenas 15%, ou seja, do total de 810, as 

vagas destinadas a negros e negros são apenas 50% deste total, 405.  

 

 
5 Estimativa da média das vagas ofertadas pela Universidade Estadual do Piauí nos vestibulares ou Sistema de 

Seleção Unificada. 
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Os gráficos 16 e 17 do IBGE/2020 (ANEXO I) demonstram que o rendimento do piauiense 

na ocupação principal é a menor do Brasil, além de possuir a maior razão entre o maior e o 

menor rendimento indicando a baixa instrução educacional, baixa renda e a maior desigualdade 

econômica entre os mais ricos e os mais pobres. O Piauí deveria ser o Estado mais preocupado 

em garantir políticas de igualdade econômica pelo viés racial, por ser o que é mais impactado 

por essas varáveis, contudo, apenas em 2021 sanciona uma lei estadual que garante 50% das 

reservas das vagas no ensino superior público para escola públicas e a população negra, 

indígena, quilombola e pessoas com deficiência e, a lei da cota para negros e negras no concurso 

público, ainda está por ser sancionada pelo governador (em agosto de 2021). Na tabela 06 

(ANEXO I) a taxa de ocupação informal por sexo, cor/raça, em 2019, no Estado do Piauí 

apresenta os seguintes números: 65,1% da população tem ocupação informal, destes, 66,9% 

são pretos e pardos. Estes dados indicam que devido ao pouco desenvolvimento econômico no 

período estudado, a inclusão de pessoas de grupos, anteriormente excluídos não tiveram 

oportunidade de ingressar no mercado formal de trabalho, além disso, devemos considerar que 

o número de pessoas oriundas de escolas públicas e pretas e pardas é pequeno, não 

impactando o cenário de vulnerabilidade das pessoas pretas e pardas no  

Estado do Piauí. A taxa de desocupação das pessoas pretas e pardas é alta em relação 

às pessoas brancas em todos os níveis de instrução, as pessoas com curso superior não fogem 

à regra.  

Diante do contexto das ações afirmativas no Brasil e da situação do ensino público do 

Estado do Piauí e sua correlação com o desenvolvimento sustentável pode-se utilizar os 

objetivos da educação de qualidade (objetivo 4) e emprego digno e crescimento econômico 

(objetivo 8). Além destes objetivos deve-se considerar o desenvolvimento sustentável como 

sendo o de capacidade de suprir as necessidades da geração atual sem o comprometimento 

dos recursos naturais, econômicos, sociais e culturais das gerações futuras (IBGE, 2020). Com 

base nos dados coletados e analisados anteriormente, as ações afirmativas implementadas 

desde os 2000 no Brasil, ainda não são suficientes para garantir que o a lógica do 

desenvolvimento atual não possa prejudicar a população futura, notadamente a população 

negra, tendo em vista, que a política alcança uma população reduzida deste segmento e, além 

disso, parte significativa dos atendidos por esta política não são os reais beneficiários, ou seja, 

negros e pardos. 
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Observamos pelos dados incorporados acima, que a renda dos pretos e pardos no Brasil 

tem crescido lentamente e abaixo dos rendimentos dos brancos. Este processo decorre da 

exclusão da população afrodescendente da educação formal e, quando ela se insere, os 

mecanismos da escola a exclui na medida em que avança para o ensino fundamental, ensino 

médio e superior. Os que ficam habilitados a concorrem à uma vaga de reserva de cotas são 

oriundos da escola pública, em razão disso, seus desempenhos são menores dos que concorrem 

para vagas da concorrência ampla e, mesmo, dos da escola pública. Neste último item carece 

compreender que a experiencia de estudantes negros/negras e brancos e brancas são distintos 

no ambiente escolar. Traduzindo-se na formulação de conteúdos formativos eurocêntricos e 

brancos, o que provoca o preconceito, a discriminação e, por último, na exclusão dos negros e 

negras do ambiente educacional, quando não diminuindo seu desempenho acadêmico. 

Portanto, as ações afirmativas implementadas são tímidas tendo em vista um substrato 

significativo da sociedade contrária às políticas de cotas raciais no Brasil. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa se propôs a analisar como as cotas raciais no ensino superior pode 

impactar os Indicadores de Desenvolvimento Social (IDS), tais como: educação de qualidade, na 

redução das desigualdades, igualdade de gênero e erradicação da pobreza no atual contexto 

econômico e político brasileiro, especialmente no Piauí, no período de 2015 a 2019 para termos 

a dimensão da relevância das Políticas de Ações Afirmativas (PA) nas transformações da 

estrutura social. Dentre os indicadores utilizamos os objetivos 4 e o 8 relacionados à educação 

de qualidade e ao emprego digno e crescimento econômico. Estes objetivos foram 

acompanhados pelos dados do IBGE no que se referem à educação, mercado de trabalho e 

renda.  

Nos objetivos específicos alguns elementos não puderam ser alcançados nesta pesquisa, 

por sua brevidade temporal, sendo o panorama dos ingressantes pelo sistema de cotas raciais 

no Piauí em de forma genérica a avaliação das cotas raciais no ensino superior. Por outro lado, 

a pesquisa descreve a situação da desigualdade gerada pela raça/cor, a qual se mantém se 

reproduz no interior da sociedade brasileira no século XXI.  
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Portanto, as perspectivas para a redução da desigualdade social causada pelo racismo 

parecem não está próxima, devido ao aumento do segmento excluído e as expectativas de 

vagas para esta população parece se fixar, a despeito do texto legal. Ainda mais, o contexto 

político é adverso às conquistas, que mais são legados de uma política liberal na sustentação 

da democracia social, do que da luta antirracista no Brasil. 
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