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RESUMO
O racismo é qualquer pensamento ou atitude que separam a raça humana por considerarem algumas 
culturas superiores a outras. Diante de um histórico cenário de exclusão do negro e de outros grupos 
historicamente excluídos, surge a necessidade de se pensar politicas que garantisse direitos a esses 
segmentos. Assim, o presente trabalho objetiva analisar as ações afirmativas, especificamente a política de 
cotas de acesso ao ensino superior, que surgem para favorecer um segmento historicamente discriminado 
e desfavorecido em consequência de políticas e formas de dominação existentes no passado. Dessa 
maneira, essas ações são inseridas na sociedade com o intuito de igualar as oportunidades e inseri-los num 
contexto onde tenham seus direitos efetivados. Analisar os espaços que o negro ocupa, principalmente no 
âmbito educacional, é extremamente necessário para entender o motivo pelo qual existe nos dias atuais 
politicas afirmativas para esse segmento. Sendo a metodologia indispensável para que se consiga alcançar 
os objetivos esperados buscou-se através da pesquisa bibliográfica os embasamentos necessários para a 
consecução das análises. As cotas raciais surgem nesse contexto como uma vitória do movimento negro, 
pois pela primeira vez, a discussão pautada em torno do negro, ultrapassou as barreiras do racismo. 
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INTRODUÇÃO

O sistema de cotas raciais é uma medida implantada com o propósito de reduzir as desigualdades 
sociais entre raças, criando oportunidades para aumentar a diversidade racial no âmbito universitário. 
Ao longo dos séculos, tem predominado na história da nossa sociedade a discriminação contra os 
negros, assim as ações afirmativas surgem para favorecer um segmento historicamente discriminado 
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e desfavorecido em consequências de políticas e formas de dominação existentes no passado. Dessa 
maneira, essas ações são inseridas na sociedade com o intuito de igualar as oportunidades e inseri-los 
num contexto onde tenham seus direitos efetivados.

Essa é uma discussão que fortaleceu no Brasil após a participação na 3ª conferência mundial 
de combate ao racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata que aconteceu em 2001 
na cidade de Durban na África do Sul. A partir deste momento, alguns estados brasileiros começaram a 
implantar o sistema de reserva de vagas raciais e sociais, visto que apesar das melhorias de condições de 
vida e da ampliação das oportunidades, os negros ainda continuam sendo minoria nos espaços de ensino 
superior.

 Assim, o presente trabalho objetiva analisar as ações afirmativas, especificamente a política de 
cotas de acesso ao ensino superior, que surgem para favorecer um segmento historicamente discriminado 
e desfavorecido em consequência de políticas e formas de dominação existentes no passado. Dessa 
maneira, essas ações são inseridas na sociedade com o intuito de igualar as oportunidades e inseri-los 
num contexto onde tenham seus direitos efetivados. 

Analisar os espaços que o negro ocupa, principalmente no âmbito educacional, é extremamente 
necessário para entender o motivo pelo qual existe nos dias atuais politicas afirmativas para esse segmento. 
Sendo a metodologia indispensável para que se consiga alcançar os objetivos esperados buscou-se 
através da pesquisa bibliográfica os embasamentos necessários para a consecução das análises. Sabe-se 
que o processo de exclusão do negro em nossa sociedade, atenuou suas oportunidades, por isso, as ações 
afirmativas surgem de forma compensatória a esse processo discriminatório pelo qual foi imposta ao 
negro. 

As políticas afirmativas, portanto, vêm de encontro às demandas do movimento negro que 
sempre reivindicou por uma igualdade de oportunidade entre raças, buscando garantir direitos que sempre 
lhes foi negado. As cotas raciais surgem nesse contexto como uma vitória do movimento negro, pois pela 
primeira vez, a discussão pautada em torno do negro, ultrapassou as barreiras do racismo. 

MOVIMENTO NEGRO: LUTAS E CONQUISTAS DE UMA RAÇA

Os movimentos sociais são importantes instrumentos de organização social, movidas 
por crenças e orientações compartilhadas por um grupo de reinvindicação pautado na mobilização e 
articulação das minorias1 como novas formas de ação coletiva. De acordo com Gohn (2008) 

Desde logo é preciso demarcar nosso entendimento sobre o que são movimentos sociais. Nós 
os encaramos como ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam 
formas distintas de a população se organizar e expressar suas demandas (GOHN, 2008)

O movimento negro, sendo um movimento social, luta em prol do negro, que desde o período 
escravocrata batalham por igualdade na nossa sociedade. Naquele tempo, a luta baseava-se em se tornar 
livre do trabalho escravo. O primeiro indício de um movimento negro no Brasil surgiu nesse ponto da 

1  Grupos Socialmente excluídos pela sociedade, seja sócio-econômica, política ou cutural. 
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história, onde alguns negros rebeldes lutaram pelo fim da escravidão. A principal forma de luta desses 
negros foi a Quilombagem que segundo Moura (1989), entende-se como: 

Um movimento de rebeldia permanente organizado e dirigido pelos próprios escravos que se 
verificou durante o escravismo brasileiro em todo o território nacional. Movimento de mudança 
social provocado, ele foi uma força de desgaste significativa ao sistema escravista, solapou 
as suas bases em diversos níveis – econômico social e militar – e influiu poderosamente para 
que esse tipo de trabalho entrasse em crise e fosse substituído pelo trabalho livre. (MOURA, 
1989, p. 22).

Na concepção de Moura (1989) a quilombagem tem o quilombo como principal centro 
organizacional, porém ela também engloba outras formas de protesto, tanto individuais quanto coletivos 
que ajudaram a fragilizar o sistema escravocrata e fortaleceu o movimento. As próprias manifestações 
culturais como a capoeira e a realização das fugas são algumas das estratégias utilizadas pelos negros 
para fugirem do trabalho escravo, como uma forma de resistência desta população. A utilização mais 
aprofundada das culturas africanas, tanto se caracteriza como uma forma de resistência, quanto também 
para a manutenção da sua cultura original, fazendo com que eles não perdessem o vinculo cultural com 
suas raízes. 

As fugas contribuíam para a criação de comunidades formadas por pequenos grupos em 
locais de difícil acesso, onde esses tinham “liberdade” para o trabalho de forma autônoma e também de 
expressar sua cultura, consolidando assim um dos principais movimentos de resistência negra.

A abolição da escravidão no Brasil foi decretada em 1988, um ano após a proclamação da 
republica. Esse novo sistema, no entanto, não garantiu significativas mudanças em ganhos materiais ou 
simbólicos para a população negra. De acordo com George Andreus (1991, p.32 apud Domingues 2008, 
p. 102) essa população foi marginalizada, seja politicamente em decorrência de uma republica limitada 
referente à adesão e as outras formas de participação política, seja social e psicológico, no que se refere 
ao racismo, preconceito e teoria do branqueamento, seja ainda econômico, referente à preferencia de 
trabalho para os imigrantes europeus.

 De acordo com Domingues (2008) para combater esse quadro de marginalização nas 
primeiras décadas da republica, os escravos libertos e seus descendentes criaram em alguns estados grupos 
de caráter assistencialista e cultural que almejavam exercer um importante papel de conscientização e 
mobilização racial. Esses grupos foram posteriormente chamados de Movimento Negro Organizado. 
Eles conseguiram agregar um grande número de negros, sendo que alguns desses grupos tinham como 
base, determinadas classes de trabalhadores negros, constituindo numa espécie de entidade sindical.

Segundo Domingues (2008), o movimento negro foi desarticulado por um período durante 
a era Vargas e principalmente no inicio da ditadura militar, implantada em 1964. De acordo com Telles 
(2003), visando acabar com o movimento negro, o governo da ditadura militar promoveu a ideologia da 
democracia racial (mito), além de reprimir através de violência qualquer manifestação do movimento 
negro, pesquisadores da área das relações raciais eram exilados, e principalmente proibia acusações de 
racismo contra o governo ou ainda levantar quaisquer questões sobre racismo e raça. 
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No contexto dos protestos dos negros nos Estados Unidos, o governo militar do Brasil via 
no movimento negro uma ameaça de peso à segurança nacional. Para limitar ou evitar seu 
crescimento, os militares promoveram ainda mais a ideologia da democracia racial, enquanto 
reprimiam qualquer sinal do movimento negro e exilavam os principais acadêmicos 
brasileiros da área das relações raciais que se tornavam cada vez mais críticos da ideologia 
da democracia racial (TELLES, 2003, p. 57).

Somente nos anos de 1970 que o movimento negro conseguiu reunir forças para se 
reorganizar quando outros movimentos populares, como o sindical, estudantil, entraram em cena no 
país. O Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial (MUCDR), criado na cidade de São Paulo 
em 1978, foi um grande marco para esse processo. Como o principal foco do MUCDR era a luta contra 
a discriminação racial, seu nome foi reduzido para Movimento Negro Unificado (MNU). 

A partir da década de 1970, o MNU passa a denunciar, de forma mais metódica, o racismo 
como parte estruturante da sociedade brasileira, exigindo políticas afirmativas para um amplo alvo de 
demandas. Carneiro (2002) cita o exemplo da organização das mulheres negras, em especial no combate 
às diversas manifestações de racismo, sexismo e exclusão social e acredita que a partir deste momento, 
os militantes negros afirmam a necessidade de tornar a luta contra o racismo uma luta de toda a sociedade 
brasileira. 

Sobre o ressurgimento do Movimento Negro na década de 70, Hasenbalg (1984) afirma: 

O movimento negro contemporâneo ressurge a partir de meados da década de 70, nos finais de 
um período acentuadamente autoritário da vida política brasileira. Como o dos movimentos 
sociais que afloram na mesma época, seu discurso é radical e contestador. O renascimento 
do movimento tem sido associado à formação de um segmento ascendente e educado da 
população negra que, por motivos raciais, sentiu bloqueado o seu projeto de mobilidade 
social. A isso deve ser acrescentado o impacto nesse grupo de novas configurações no cenário 
internacional, que funcionaram como fonte de inspiração ideológica: a campanha pelos 
direitos civis e o movimento do poder negro nos Estados Unidos e as lutas de libertação 
nacional das colônias portuguesas na África (CARLOS HASENBALG. 1984. p.148-149). 

Ao surgir no cenário nacional destacando especificamente na luta política contra o racismo, 
o movimento negro busca através do passado histórico a compreensão da realidade do povo negro 
brasileiro. Para Barbosa e Santos (1994) a necessidade de negar a história oficial e de contribuir para a 
construção de uma nova interpretação da trajetória dos negros no Brasil são aspectos que distinguem o 
movimento negro dos demais movimentos sociais e populares da década de 70. 

O movimento negro se radica na tradição comum, ele busca da tradição os elementos que 
permitam perceber-se a si próprio. Simultaneamente, ele é a afirmação de uma negatividade 
histórica, de um papel desempenhado na História. Ele é a busca de um outro si mesmo, para 
além da alteridade desse outro presente, que não é de si (BARBOSA E SANTOS,1994. p. 
46).
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De Acordo com Domingues (2008), o MNU teve como primeira atividade um ato publico 
realizado no dia 7 de julho de 1978, em repúdio a discriminação racial sofrida por quatro jovens em 
um clube de regatas de São Paulo. Esse ato reuniu cerca de duas mil pessoas nas escadarias do Teatro 
Municipal de São Paulo, considerado pelo MNU como o maior avanço político realizado pelo negro 
contra o racismo.

Na década de 1980, o MNU foi a mais importante organização a levantar a bandeira em defesa 
dos direitos dos afro-brasileiros. No seu Programa de ação de 1982, defendia as seguintes 
reinvindicações “mínimas”: desmitificação da democracia racial brasileira; organização 
política da população negra; transformação do movimento negro em movimento de massas; 
formação de um amplo leque de alianças na luta contra o racismo e a exploração do trabalhador; 
organização para enfrentar a violência policial; organização nos sindicatos e partidos políticos; 
luta pela introdução da História da África e do Negro no Brasil nos currículos escolares, e a 
busca pelo apoio internacional contra o racismo no país (DOMINGUES, 2008, p. 114).

O nascimento do Movimento Negro Unificado constitui num marco histórico de protesto do 
negro no país, por que desenvolveu a ideia de unificação de todos os grupos e organizações anti-racistas 
em escala nacional. Essa unificação tinha por objetivo o fortalecimento político do movimento. Outra 
estratégia do grupo era incentivar o negro assumir sua condição racial, fazendo com que a palavra negro, 
deixasse de ser ofensiva e passar a ser usado com orgulho por descendentes de africanos escravizados 
no país. Domingues (2008).

Na década de 1990, o Movimento Negro promoveu a Marcha sobre Brasilia, reunindo 
aproximadamente vinte mil pessoas. De acordo com Munanga (1996. p. 90) o discurso não era apenas 
de denúncia e protesto, mais do que isso, exigiu-se do governo e dos poderes constituídos a busca das 
soluções, a serem concretizadas através dos programas de ação antirracistas em todos os domínios da 
vida nacional.

AS AÇÕES AFIRMATIVAS: UM AVANÇO CONTRA O RACISMO

É visto, diante de toda discussão, que o negro ao longo do processo histórico do nosso 
país, sofreu com várias formas de exclusão. Na educação não foi diferente, já que durante o processo 
escravocrata, a visão da sociedade perante o negro, como foi dito anteriormente, era que eles eram 
destituídos de inteligência e alma, servindo apenas para o trabalho doméstico e braçal, e por esse motivo 
não havia necessidade de que fosse oferecido estudo. 

É possível afirmar que alguns avanços no que se refere à educação do negro no Brasil, são 
resultados de luta travada pelo movimento negro brasileiro na busca de direitos dessa população no 
país. Diante de um histórico cenário de exclusão do negro e de outros grupos historicamente excluídos, 
surge a necessidade de se pensar politicas que garantisse o mínimo de direitos a esses segmentos. Para 
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combater esses históricos de exclusões, foram criadas as ações afirmativas que são para Gomes (2007):

As ações afirmativas se definem como políticas públicas (e privadas) voltadas à concretização 
do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação 
racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de compleição física. [...] Impostas ou 
sugeridas pelo Estado, por seus entes vinculados e até mesmo por entidades puramente 
privadas, elas visam a combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, 
mas também a discriminação de fato, de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade. 
De cunho pedagógico e não raramente impregnadas de um caráter de exemplaridade, têm 
como meta, também, o engendramento de transformações culturais e sociais relevantes, aptas 
a inculcar nos atores sociais a utilidade e a necessidade da observância dos princípios do 
pluralismo e da diversidade nas mais diversas esferas do convívio humano (GOMES, 2007, 
p.50;51).

De Acordo com Gomes (2003), as ações afirmativas são políticas voltadas para grupos 
historicamente excluídos da sociedade, são ações sugeridas ou imposta pelo estado que visa combater 
as discriminações, minimizando as “diferenças” na qual o processo histórico culminou. Ainda segundo 
Gomes (2003), é indispensável que haja uma conscientização da sociedade acerca da necessidade de 
eliminar ou minimizar as desigualdades sociais em detrimento das minorias. As ações afirmativas 
funcionam,  portanto, como um antídoto razoavelmente eficaz para combater esse mal, tendo em vista 
que essas ações não conseguem eliminar por completo as desigualdades sociais.

Segundo Moehlecke (2004) as ações afirmativas destinadas aos negros no Brasil, surgem 
como uma ação compensatória, como exemplo a política de cotas, na qual se destina um percentual de 
vagas em universidades publicas para negros e afrodescendentes como uma espécie de compensação a 
tudo que o negro viveu na história do país. Ações compensatórias como essas das cotas surgiu ainda de 
acordo com essa autora na década de 1980, quando o deputado federal Abdias do Nascimento “formulou 
o primeiro projeto de lei propondo uma “ação compensatória” ao afro-brasileiro em diversas áreas da 
vida social como reparação pelos séculos de discriminação sofrida” (MOEHLECKE, 2004, p.758).

De acordo com Moehlecke (2004), o debate sobre ações de inclusão e compensação para o 
negro ficou restrito até 1995 quando o então presidente da republica, Fernando Henrique Cardoso, que 
acabara de tomar posse, passa a reconhecer a existência de racismo no Brasil. Ao contrário de outros 
presidentes que mesmo com as pressões do movimento negro não acreditava no racismo no país, FHC 
não só reconhece como também cria e organiza um evento com o objetivo de pensar ações e estratégias 
que modifiquem a situação racista do país. Esse reconhecimento do presidente da republica se deu como 
resultado de uma intensa luta do movimento negro por melhorias na educação que intensificou no início 
dos anos 90. Com isso, em 1996 foi criado o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), fazendo com que 
fosse reconhecido oficialmente a existência de discr+iminação racial e racismo no Brasil. Esse grupo foi 
criado com o intuito de formular políticas para valorizar e incluir a raça negra. Segundo Santos (1999), 
as ações afirmativas no GTI foram definidas como: 

medidas especiais e temporárias, tomadas pelo Estado e/ou pela iniciativa privada, espontânea 
ou compulsoriamente, com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, 
garantindo a igualdade de oportunidade e tratamento, bem como compensar perdas provocadas 
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pela discriminação e marginalização, por motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e 
outros (SANTOS, 1999 apud MOEHLECKE, 2002, p.201).

Apesar desse reconhecimento, o processo de ação afirmativa só ganha força no âmbito 
nacional em 2001 quando foi realizada em Durban, na África do Sul, a III Conferência Internacional 
contra o Racismo, Xenofobia e Intolerância Correlatas. Após essa conferência, o debate sobre democracia 
racial volta à tona no Brasil, fazendo com que o país adotasse medidas que minimizasse os problemas 
existentes. 

A política de cotas raciais para ingresso no ensino superior surgiu no Brasil como efeito 
imediato da conferência de Durban. De acordo com Moehlecke (2002), o governo brasileiro estava atento 
a demonstrar internacionalmente o seu interesse em cumprir o que foi elaborado na conferência, em 
nome do principio de igualdade, principalmente racial. Dessa maneira, algumas universidades públicas 
do país, tanto estadual quanto federal, instituem leis de reserva de vagas, com especificações a critério 
das próprias universidades, onde se destinam vagas para negros e afrodescendentes.

Num esforço de síntese e incorporando as diferentes contribuições, podemos falar em ação 
afirmativa como uma ação reparatória/compensatória e/ou preventiva, que busca corrigir uma 
situação de discriminação e desigualdade infringida a certos grupos no passado, presente ou 
futuro, através da valorização social, econômica, política e/ou cultural desses grupos, durante 
um período limitado. A ênfase em um ou mais desses aspectos depender do grupo visado e do 
contexto histórico e social (MOEHLECKE, 2002, p. 203).

É visto que, as cotas para negros no Brasil surgem como uma ação compensatória devido 
o processo histórico de exclusão, discriminação e desigualdade de oportunidade tanto relacionado a 
educação quanto à outros segmentos que o negro sofreu durante séculos. Essa ação afirmativa busca 
acelerar o processo de igualdade e diversificação nas universidades públicas brasileiras, buscando assim, 
inserir cada vez mais a pessoa afrodescendente que não teve a mesma oportunidade educacional que os 
indivíduos de cor branca. É importante ressaltar que no Brasil, a raça negra é maioria na população, e o 
acesso à educação superior são para poucos como afirma Carneiro (2002). 

somos oficialmente quarenta e cinco por cento da população do país e apenas dois por cento 
de nós adentram o ensino universitário. Esse é o patamar de “eqüidade” alcançado, por 
exemplo, pelas políticas universalistas no campo da educação (Carneiro, 2002 apud Maggie 
e Fry, 2002, p.75). 

No ano de 2002, de acordo com Henriques e Cavalleiro (2007), foi oficializada com a lei 
federal 10.558, a criação do programa Diversidade na Universidade, tendo como finalidade de avaliar e 
implementar estratégias para promover o acesso de grupos historicamente excluídos ao ensino superior. 
Dessa maneira, fica a critério das universidades criarem mecanismos para a inserção destes grupos na 
universidade. Dessa forma, tem-se que tomar os devidos cuidados em relação as cotas raciais pois muitas 
instituições utiliza-se das cotas para afrodescendente como sendo sinônimo de cotas para negros, como 
é o caso das universidades estaduais de Minas Gerais.
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O estado de Minas Gerais em 2004, sancionou a lei 15.259/2004 que institui o sistema de 
reserva de vagas na Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG e na Universidade Estadual 
de Montes Claros – UNIMONTES. Seguindo essa lei, a Unimontes dispõe de 20% do total de vagas 
destinadas para quem se declarar afrodescendentes, desde que seja carente (Art. 3° § 1, lei 15.259/2004). 
Portanto, o candidato não precisará necessariamente ser negro para se inserir nesse sistema de reserva 
de vagas, fazendo com que haja questionamentos sobre o principal motivo da implementação desta 
nas instituições que aderem a esse tipo de modalidade, tendo em vista que não se apresentou mudança 
significativa entre brancos e negros mesmo após a efetivação da lei. 

Portanto percebe-se a contradição entre o ideal do sistema de reserva de vagas para negro 
e o sistema de reserva de vagas para afrodescendentes/carente, tendo em vista que o foco principal 
nas análises documentais para egresso por cotas afrodescente/carente é a questão da renda e não da 
cor do candidato, uma vez que basta somente a auto declaração. Tais análises também são importantes 
para melhor compreensão sobre a diversidade racial no âmbito acadêmico e assim entender melhor os 
benefícios do sistema de cotas raciais. 

Silva (2003) acredita que “um programa de ações afirmativas, de modo especial no que tange 
à meta de cotas para negros nas universidades, significa muito mais do que aumento de oportunidades 
de acesso ao ensino superior”, sendo assim a política de cotas para negros possibilitará para a população 
negra resgatar o tempo perdido que a sociedade tirou-lhes direitos e garantia para uma vida digna.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As abordagens descritas são necessárias para a compreensão das lutas do movimento negro 
que ao longo dos anos reivindicam igualdade de direitos no contexto de uma sociedade excludente e 
racista. Analisar os espaços que o negro ocupa, principalmente no âmbito educacional, foco principal 
dessa pesquisa, é extremamente necessário para entender o motivo pelo qual existe nos dias atuais 
politicas afirmativas para segmento. 

O sistema de cotas nas universidades públicas foi um grande avanço no combate a desigualdade 
racial no Brasil, visto que essa conquista é decorrente de uma ardente luta dos movimentos negros que 
durante anos agiu em defesa da população negra, buscando combater o racismo que perdura até os dias 
de hoje. 

As políticas afirmativas vêm de encontro às demandas do movimento negro que sempre 
reivindicou por uma igualdade de oportunidade entre raças, buscando garantir direitos que sempre foi 
negado para essa população. As cotas raciais surgem nesse contexto como uma vitória do movimento 
negro, pois pela primeira vez, a discussão pautada em torno do negro, ultrapassou as barreiras do 
racismo. 

Sabe-se que tais análises por si só não representam todo o processo de lutas e conquistas 
desse movimento, contudo percebe-se que, os negros sempre fizeram parte de um processo excludente, 
onde as oportunidades não eram iguais entre brancos e negros e isso perpetua até os dias atuais com 
varias manifestações de racismo com esses sujeitos.  
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Para Queiroz, não foi só a herança da escravidão que gerou e ainda gera essa desigualdade, 
já que mesmo passando muito tempo desse período, hoje ainda há diferença de oportunidade do acesso, 
o mais provável é que esse problema é causado pelo racismo tendo em vista que os imigrantes europeus 
se encontravam na mesma condição de pobreza dos negros e mesmo assim as oportunidades para essa 
classe se distanciou da condição do negro, pois muitos desses grupos de imigrantes atualmente faz parte 
da elite brasileira, situação bem contrária do negro dessa mesma época.

No século XX, mas precisamente na década de 30, o movimento negro mobiliza um processo 
político e educacional entre os negros, já que as ações deste movimento nesse período eram no sentido 
de incentivo à população afrodescendente para a educação. Para Santana e Morais (2009), o movimento 
negro tinha a preocupação em prolongar a questão educacional, para isso às ações eram divulgadas 
em jornais da imprensa negra, com o objetivo de demonstrar ao negro o caráter emancipatório que a 
educação teria nas suas vidas. Ainda de acordo com Santana e Morais (2009), nas décadas posteriores, o 
movimento negro se intensifica na luta por uma educação escolar que buscasse valorizar as experiências 
culturais negro-brasileiras com o intuito de desconstruir estereótipos negativa a que essa população 
esteve submetida historicamente. 

A defesa desse posicionamento é justamente por considerar que o processo de exclusão 
do negro em nossa sociedade, atenuou as oportunidades deste segmento, por isso, as ações afirmativas 
surgem de forma compensatória a esse processo discriminatório  pelo qual foi imposta ao negro.

Portanto deve-se considerar que esses sempre estiveram em um patamar de inferioridade 
imposta pela sociedade branca delegando sempre funções de pouco prestígio e valor social. A inserção do 
negro no âmbito acadêmico possibilitaria, portanto, maiores oportunidades, que sempre foram escassas 
ou nulas, a uma maior ascensão social.

As políticas afirmativas vêm de encontro às demandas do movimento negro que sempre 
reivindicou por uma igualdade de oportunidade entre raças, buscando garantir direitos que sempre foi 
negado para essa população. As cotas raciais surgem nesse contexto como uma vitória do movimento 
negro, pois pela primeira vez, a discussão pautada em torno do negro, ultrapassou as barreiras do 
racismo. 
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