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Introdução: A população negra tem sido protagonista de vários estudos, debates na
comunidade acadêmica, jurídica e política, diante das manifestações e reivindicações
de igualdade material perante toda a população brasileira. O Período Colonial
Brasileiro, foi responsável por consolidar uma pirâmide social, na qual incluiu a
população negra como a classe marginalizada, cujos direitos eram extremamente
violados. Ao longo dos anos, a população negra travou diversas lutas, em prol da
igualdade racial. A Lei 12.711/12, foi uma, das grandes conquistas, vez que contribuiu
para dirimir as desigualdades sociais na área da educação, bem como efetivar o
ingresso dos negros nas Universidades Brasileiras. Objetivo: O presente trabalho tem
por objetivo, demonstrar a importância da Lei Federal 12.711/12, como uma ação
afirmativa que tem contribuído para dirimir a desigualdade social no contexto
educacional, dando ênfase em como tal política pública proporcionou maior inclusão,
no ensino superior, da população negra. Metodologia: No desenvolvimento do presente
artigo, foram utilizados a revisão bibliográfica da doutrina, da legislação, da
jurisprudência, trabalhos 
científicos sobre o tema, bem como dados oficiais do Instituto Brasileiro de  Geografia
Estatístico (IBGE). A partir da análise dessas fontes, foi possível o estudo da história
da população negra no Brasil no decorrer dos anos, sendo possível visualizar as
modificações de formas de racismo, até que chegássemos à situação de desigualdade
de raças dos tempos atuais. Ademais, restou-se demonstrado, a efetividade e eficácia
da aplicação da lei 12.711/12, no que se refere ao ingresso de negros no ensino
superior. Resultados: Ante os grandes reflexos da diferença racial na educação, com a
baixa representação de não-brancos, surge como ação afirmativa, a Lei 12.711/2012
regulamentada pelo Decreto nº 7.824/2012. A referida Lei dispõe em seu Artigo 1º, e
demais parágrafos que que as instituições federais, vinculadas ao Ministério da
Educação, reservarão 50%, no mínimo, das suas vagas de graduação, para alunos que
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.Ademais, a Lei
dispõe que,desses 50%, serão destinados uma porcentagem para, candidatos
autodeclarados pretos e pardos, proporcionalmente ao número de negros e pardos da
Federação do Local da instituição, respeitando sempre o último Censo demográfico do
IBGE . Ademais, segundo a Instrução Normativa nª 4, os candidato deverão preencher
a incha de inscrição, munidos de documentação necessária, bem como acompanhados
da autodeclaração racial. Ressalta-se que, a mencionada Orientação Normativa,
estabelece que, para comprovar a veracidade das informações contidas na declaração
racial, será levado em consideração, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE, Censo
Demográfico de 2010, a população negra graduando em universidades federais, era de
330.130, enquanto a população branca, apontou um número de 3 906 166 graduandos. 
Conclusão: O racismo ainda se faz presente na sociedade,assim buscando amenizar as
desigualdades sociais causadas pela dívida histórica adquirida por longos anos de
segregação, o Estado busca por meio de ações afirmativas repararem este período
obscuro da história do país. Buscando garantir a paridade de tratamentos e

20ª Semana de Iniciação Científica e 11ª Semana de Extensão: Políticas Públicas e o Bem Comum: o papel da pesquisa e extensão

30 de outubro a 01 de novembro de 2019, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818



oportunidades para grupos discriminados.
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