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Introdução: A lei de cotas (Lei 1.271/12), sancionada no Brasil em agosto de 2012,
garante a reserva de 50% das vagas, sendo 25% para cotas raciais e 25% para pessoas
de baixa renda, como política pública de ação afirmativa para Ensino Superior.
Compreende-se que essas ações afirmativas vêm há muito tempo com suas respectivas
conquistas, buscar promover a igualdade a estes determinados grupos sociais
desfavorecidos quanto aos demais uma vez que a introdução no meio educacional dará
aberturas para que estas ações afirmativas sirvam como um instrumento de política
como inclusão e democratização dando acesso à educação superior no Brasil. Objetivo:
O presente artigo tem por objetivo fazer uma análise jurídico – social da Lei
12711/2012, visando apresentar suas ampliações, oportunidades educacionais,
evolução, (in)constitucionalidade, mostrando seus objetivos e ressaltando sua eficácia
no ensino superior Brasileiro, salientando que há de se discutir melhorias para a
redução da desigualdade racial. Metodologia: Foram realizadas pesquisas relacionadas
ao tema ressaltando a importância dessa Lei que pretende minimizar as injustiças
causadas na sociedade brasileira desde a escravidão. Considerada por muitos como um
sistema de inclusão social, há ainda muitas discussões controvertidas quanto à sua
constitucionalidade e consequências. Entretanto, apesar de o STF ter julgado a questão
como constitucional, nem todas as universidades abrangem a lei de cotas, tornando-a,
assim, norma de eficácia incompleta. Resultados: No decorrer da pesquisa fez-se uma
análise da possível inconstitucionalidade da Lei de Cotas, evidenciando julgados do
Supremo Tribunal Federal, os quais narravam a constitucionalidade da política pública
baseado no princípio da isonomia e na dívida histórica que a população brasileira tem
com as populações de matriz africana. Entretanto, atualmente, existem algumas
Projetos de Leis tramitando no Poder Legislativo visando fazer algumas modificações
na Lei Federal 12.711/12. Desta maneira, para conseguir avaliar a efetividade ou não
da referida Lei Federal, analisou estatisticamente e comparativamente a quantidade de
negros em instituição de ensino superior, sendo garantidas àqueles mais 159 mil vagas
em universidades, no objetivo de aumentar os 1,8% de negros que tinham ensino
superior cursado em 1997. Não obstante, acentua-se que a Lei Federal 12.711/12 tem
caráter paliativo não figurando como a solução do problema mas é inegável a
necessidade e a efetividade desse dispositivo legal. Conclusão: Conclui-se que a Lei
Federal é efetiva, contudo, não é a solução do problema de desigualdade social. No
decorrer da pesquisa buscamos evidenciar a aplicabilidade da ação social e trazer
dados estatísticos da funcionalidade da referida Lei.  
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