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RESUMO

Após a abolição da escravatura no Brasil, os novos libertos não receberam qualquer apoio do estado para se adequar à nova vida em sociedade, 
gerando assim um abismo de 1500 a 1888, ou seja, 3 (três) séculos sem voz social e sem qualquer tipo de direito, nem mesmo o ir e vir. Somente 
a partir de 1970 são registrados movimentos negros em busca de ações de proteção e inserção. Todavia, foi necessário ocorrer a terceira 
Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, realizada em Durban, na África do 
Sul, para que o governo do Brasil começasse a discutir programas de desenvolvimento e cotas raciais. De acordo com dados do IBGE há, no Brasil, 
22,9% de brancos para 9,3% negros com o Ensino Superior completo, dados esses de 2016, após 4 (quatro) anos da Lei de Cotas Raciais. Sendo 
assim, o presente estudo tem como objeto de pesquisa a discussão sobre a utilização das cotas raciais no Ensino Superior a partir do recorte 
teórico que se concentra em analisar o direito à educação e a questão da igualdade de todos perante a lei - conforme garante a Constituição de 
1988 - a partir de uma sociedade racista, fruto de um Brasil-Colônia escravocrata. Isto porque, em agosto de 2012, foi regulamentada a Lei 12.711 
com a finalidade de implantar uma política de inserção racial no ensino superior. Essa medida busca garantir 50% das vagas aos autoidentificados 
como negros ou indígenas nas universidades brasileiras pelo sistema de reserva. Visto isto, o objetivo dessa pesquisa é entender se tal política 
pública aprovada acaba por não confrontar o racismo pragmático que está entranhado na sociedade, tornando-se, assim um mero meio de 
valorização étnica-racial, tendo em vista que busca intrinsecamente meios de combater a desigualdade econômica entre brancos e negros. A 
metodologia ultilizada para tanto, foi pesquisa qualitativa, do tipo bibliográfica, com apoio do raciocínio dedutivo com viés crítico-reflexivo, com o 
respaldo de consultas em livros, artigos científicos, leis e tratados. A abordagem segue o conceito hipotético-indutivo, com a busca da 
compreensão da problemática apresentada. A justificativa e relevância da realização de tal estudo se dá na  notória lacuna de tempo entre a 
abolição da escravatura e o cenário contemporâneo que reflete negros dentro das universidades caminhando, no que tange aos seus direitos, a 
passos lentos e violentos. A ideia é entender, destarte,  se há uma desestruturação do país na  busca pela igualdade no que diz respeito ao acesso 
educação, no sentido de ferir os aspectos basilares dos direitos humanos garantidos na Carta Magna e nos tratados internacionais.
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