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RESUMO  

 
As ações afirmativas no ensino superior brasileiro representam a principal 

característica dos estudos e pesquisas sobre as relações raciais no país. As cotas, 

com as suas repercussões, têm oferecido novos elementos para esses estudos e 

aprofundado alguns já comumente abordados. A produção acadêmica dos 

estudantes provenientes dessas iniciativas ilustra com propriedade esse aspecto. 

Neste trabalho objetivamos discutir as motivações e os elementos norteadores da 

produção acadêmica dos cotistas negros da Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA). Os dados obtidos indicaram que dois conjuntos de fatores atuam para a 

manifestação do interesse em torno dessa produção. São as experiências anteriores 

à vida universitária, considerando as condições enfrentadas para acessar o ensino 

superior, e aquelas encontradas internamente que surgem como influências nos 
relatos dos estudantes entrevistados, principalmente quando indagados sobre o que 

desejam produzir no âmbito acadêmico.   

 

 
Palavras-chave: ações afirmativas, cotas raciais, produção acadêmica, racismo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
ABSTRACT  

 
Affirmative action in higher education in Brazil are the main feature of studies and  

research on race relations in the country .Quotas and yours repercussions , have 

offered new elements to these studies and in-depth some that have been commonly 

addressed. The academic production of students who came from these initiatives, 

illustrate this aspect properly. In this work we aimed to discuss the motivations and 

guiding elements of the academic production of black quotist students of the Federal 

University of Maranhao (UFMA). The data indicate that two sets of factors act to 

manifest the interest surrounding this production. Pre-college life experiences, 

considering the conditions faced to access higher education, and those found 

internally, arise as influences on reports of students interviewed, especially when 

asked about what they want to produce in the academic realm 
 
Key-words: affirmative actions, racial quotas, academic production, racism. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O interesse para realização da pesquisa aqui apresentada está relacionado a 

dois aspectos: as condições que me levaram à universidade e as “escolhas” feitas 

durante o curso de graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA). Esboçarei, brevemente, alguns elementos dessas situações. 

Inicialmente, as circunstâncias que me levaram à universidade têm longo 

alcance e envolvem também a participação de um conjunto de pessoas. Por mais 

que reconheçamos que pertencer a uma família pobre seja fato comum a muitos 

estudantes universitários brasileiros, não podemos deixar de perceber como esse 

aspecto impacta diferentemente em cada estudante desse estrato social. A vida 
universitária não parece estar nas perspectivas de parcela importante desses 

jovens. De modo que, raras vezes somos levados a pensar a respeito. Quando o 

fazemos, somos interrompidos pelo convencimento de que algumas condições 

impõem sérias restrições a essa possibilidade.  A naturalização da pobreza e do 

racismo, por exemplo, faz com que tomemos o ensino superior como um lugar para 

“outros”, para sujeitos com outro tipo de trajetória. Mas se as condições que 

impedem o acesso a esse nível de formação são dessa ordem, a saída não pode ser 

atribuída, portanto, meramente ao esforço individual.  

No meu caso, foi decisiva a vivência na Pastoral da Juventude e ação da 

paróquia da minha cidade - Vitória do Mearim/MA - no sentido de construir iniciativas 

para promover o acesso dos jovens locais a vida universitária. Inicialmente ela 

consistia apenas em oferecer aos estudantes um auxílio financeiro para a realização 

de curso pré-vestibular e posteriormente foi ampliada com a aquisição de um imóvel 

na capital do estado para abrigar esses estudantes. Foi essa ação que me 

possibilitou sair da minha cidade e disputar uma vaga na Universidade Federal do 

Maranhão. Nem todas as garantias estavam dadas, mas foi lançado o primeiro 

passo: cogitar a possibilidade de frequentar um curso universitário, contrariando as 

regras socialmente estabelecidas. 

E qual a importância desses fatos para o desenvolvimento da pesquisa que 

resultou nesta tese? Passemos para o segundo aspecto. As experiências da vida 
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universitária, principalmente aquelas acumuladas no âmbito das entidades de 

representação estudantil, no Lar Universitário Rosa Amélia Gomes Bogéa1, no 

Programa Especial de Treinamento (Atualmente, Programa de Educação Tutorial - 
PET) e no Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (NEAB) também impulsionaram a 

construção do percurso que resultou nesta pesquisa de doutorado. Foram vivências 

diversas com fins e demandas específicas, mas que ajudaram na criação de 

condições para escolhas que possivelmente se prolongarão ainda por muito tempo.  

No ambiente do NEAB, por exemplo, os discursos e as práticas que 

influenciaram a descoberta e a apropriação dos elementos que passaram a constituir 

a minha identidade enquanto mulher negra foram fundamentais para a definição das 

temáticas dos meus trabalhos de conclusão de graduação e de mestrado à medida 

que também serviram como ponto de partida para as questões que envolvem a atual 
pesquisa. Este trabalho, dessa forma, é resultado de um esforço que não se inicia 

no curso de doutorado e que só pode ser percebido em uma dimensão de trabalho 

coletivo. Ele levará o meu nome, no entanto, carregará todos os diversos auxílios 

que me foram prestados, e trará a marca das descobertas e escolhas feitas antes e 

durante a minha vida universitária. 

Passados treze anos do início dessa trajetória, ainda não sou capaz de 

afirmar se consigo vislumbrar a intensidade dessas influências nos rumos que 

academicamente segui. Porém, já é possível visualizar os impactos desses primeiros 
passos na apropriação de diferentes ferramentas para compreensão da realidade na 

qual estava mergulhada. Mesmo ainda sem o entendimento que hoje começo a ter, 

já na época do ingresso na universidade me dava conta de como os caminhos dos 

estudantes negros e pobres são constituídos por desafios que deles exigem maior 

dedicação para cumprimento dos requisitos estabelecidos em cada nível da 

educação formal. E foi, em parte, essa percepção, mesmo numa dimensão 

diferenciada, que me fez optar pelo curso de Ciências Sociais e mais tarde pelo 

estudo das condições relativas ao acesso da população negra ao ensino superior.  

A esses elementos somou-se a intensificação dos debates em torno da 
necessidade de adoção de políticas específicas em benefício da população negra no 

Brasil, a partir da década de 1990. O conteúdo, a forma e as resistências às 

                                                
1 Residência feminina mantida pela Universidade Federal do Maranhão, para estudantes que não 
residem na cidade de São Luís. 
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questões pautadas por esse debate também contribuíram para que eu me decidisse 

pelo estudo dessa temática ainda na graduação. Nesta época, a motivação inicial 

era, sobretudo, para elaboração de um trabalho que contribuísse para a defesa das 
ações afirmativas nas universidades, enquanto medidas indispensáveis à superação 

das desigualdades. Mesmo não tendo abandonado este propósito, agora percebo 

que a responsabilidade se amplia por conta da necessidade de acompanhamento da 

execução e dos resultados dessas políticas. 

Talvez nosso trabalho ainda não se inscreva totalmente nessa perspectiva, 

mas como outros trabalhos já desenvolvidos acerca da temática, tenta se colocar no 

interior das Ciências Sociais como um exercício capaz de, pelo menos, dar 

visibilidade às relações étnico-raciais, por meio da compreensão de alguns 

processos que envolvem os sujeitos que estão em situação de desvantagem nessas 
relações no contexto brasileiro.  

Qualquer exercício científico, da mesma forma, requer sempre extrema 
dedicação e paciência. Atender aos ditames das Ciências Sociais, e ao mesmo 

tempo contemplar os anseios pessoal e socialmente elaborados, não é tarefa fácil. E 

essa incumbência fica mais aflitiva quando não nos deixamos esquecer que, no final, 

para obtenção de um título acadêmico, serão os “desejos” da Ciência que se 

destacarão quase que exclusivamente. A princípio, é a partir e para a ciência que 

nos debruçamos por quatro anos sobre um tema e seus desdobramentos para 
conclusão de um curso de doutorado.  

Poderíamos finalizar essa reflexão por aqui. No entanto, é necessário que o 

“a partir de” e o “para” sejam debatidos. No início desta seção já apontamos a razão. 
Cada vez parece ser menos possível desconsiderar o impacto das nossas trajetórias 

e das nossas escolhas na formulação das teses científicas. Em algumas 

perspectivas teóricas encontramos respaldo para esse reconhecimento. Mesmo sem 

a intenção de aprofundar a sua perspectiva, citamos Morin (1990, p. 64) que, ao 

debater a relação sujeito/objeto dentro da chamada complexidade, diz que “o mundo 

está no interior do nosso espírito e este no interior do mundo. Sujeito e objecto, 
neste processo, são constitutivos um do outro”.  

A temática de estudo, os interlocutores, as idas e vindas ao campo são 

decisivamente atravessados por essa relação. O que de imediato podemos concluir, 
sem necessariamente pensarmos numa relação de determinação, é que só 
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escolhemos pesquisar aquilo que nos desperta interesse e que, por consequência, 

não é definido aleatoriamente. Por conta disso, a própria condução da pesquisa está 

imersa numa tentativa de responder a questionamentos que talvez tenham sido 
forjados antes mesmo da sua sistematização em um projeto de doutorado. 

Chegar nesta etapa da pesquisa representa, portanto, de um lado, a saída 

daquele ponto de partida marcado por inquietações relativas às escolhas realizadas 
e, de outro, a possibilidade da construção de novas questões que não poderão ser 

encerradas com a finalização do período academicamente definido para conclusão 

da tese. 
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INTRODUÇÃO 
 
Há o tema do negro e há a vida do negro. Como 
tema, o negro tem sido, entre nós, objeto de 
escalpelação perpetrada por literatos e pelos 
chamados ‘antropólogos’ e ‘sociólogos’. Como 
vida ou realidade efetiva, o negro vem assumindo 
o seu destino, vem se fazendo a si próprio, 
segundo lhe têm permitido as condições 
particulares da sociedade brasileira. Mais uma 
coisa é o negro-tema; outra, o negro-vida. O 
negro-tema é uma coisa examinada, olhada, vista, 
ora como ser mumificado, ora como ser curioso, 
ou de qualquer modo como um risco, um traço da 
realidade nacional que chama a atenção. O negro-
vida é, entretanto, algo que não se deixa 
imobilizar; é despistador, protéico, multiforme, do 
qual, na verdade, não se pode dar versão 
definitiva, pois é hoje o que não era ontem e será 
amanhã o que não é hoje.  (Guerreiro Ramos) 

 

Antes de passarmos à discussão dos objetivos do trabalho “Acesso e 
produção acadêmica de estudantes cotistas negros da Universidade Federal do 

Maranhão”, ressalto que, nele, a escolha dos autores e a compreensão de diversos 

apontamentos pertinentes à pesquisa realizada estão dentro de uma perspectiva 

teórica e política não apenas de defesa das ações afirmativas, mas de 

comprometimento com a questão das desigualdades e do racismo enquanto 

aspectos marcantes da vida social brasileira. Ao sinalizar essa questão, assumo 
uma postura teórica, no âmbito das Ciências Sociais, que toma o racismo e seus 

efeitos para análise das relações raciais, principalmente entre negros e brancos no 

Brasil.  

Não desconsidero, entretanto, que outros eixos possam ser estabelecidos na 

tentativa de investigação das características dessas relações. Porém, faço opção 

por essa dimensão por reconhecer o racismo enquanto processo estrutural na 

ordem social. A demarcação desse campo visa, entre outros aspectos, não conferir 

ao racismo um lugar de mero fenômeno das práticas culturais da nossa sociedade, 

visto que na nossa visão, mesmo apresentando especificidades em relação a outros 
contextos, ele delimita espaços e influencia o acesso a direitos.  

Foi a análise de Hofbauer (2006) que nos impeliu para a necessidade dessa 

distinção. Para este autor o estudo das relações raciais no Brasil é marcado por 
duas distintas tradições. A primeira, que tem como marco os estudos promovidos 
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pela Unesco nos anos de 1950 e 1960, em linhas gerais, encara o racismo e o 

preconceito contra a população negra como resquício do passado. Porém, a partir 

do final da década de 1970, as pesquisas sobre desigualdades raciais passam a ser 
a principal característica dessa corrente teórica denominada de sociológica. A 

segunda tradição, classificada como antropológica, situa o racismo como elemento 

integrante das especificidades culturais brasileiras. E essas especificidades, por sua 

vez, têm como principal marca a mistura e a ambiguidade.  

 
As diferenças entre as ‘duas linhas’ de análise parecem, de fato, 
insuperáveis e inconciliáveis. De um lado, as análises ‘ mais cultural-
antropológicas’ têm contribuído muito para aprofundar e sofisticar a reflexão 
sobre a dinâmica e sobre as ambiguidades que marcam a questão 
complexa das identidades no Brasil. Mas, na medida em que tendem a 
interpretar a construção das ‘diferenças’ e, portanto também, as ‘relações 
raciais’ a partir de um ‘etos brasileiro’ (quase como uma ‘essência do ser 
brasileiro’) que se situa além do processo histórico, tais análises correm, por 
vezes, o perigo de se transformar num discurso justificatório dos ‘mitos 
sociais’. De outro lado, a ‘essencialização’ das categorias de negro e branco 
possibilitou questionar e denunciar os ‘mitos’ como discursos ideológicos de 
dominação e possibilitou também desenvolver trabalhos estatísticos sobre a 
discriminação racial. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de abordagem, que 
parte da existência de ‘grupos com fronteiras fixas’, não dá pistas teórico-
metodológicas para interpretar a complexa questão de identidade 
(HOFBAUER 2006, p. 25). 

 

A distinção estabelecida pelo autor é fundamental para pensarmos a nossa 

posição nessa disputa, mesmo não sendo nossa intenção - tampouco daríamos 

conta disso - apresentar e debater todos os conflitos teóricos em torno da chamada 
questão racial brasileira. Todavia, ao apresentá-la, informamos aos leitores, como já 

o fizeram outros autores2, que esse não é um terreno de teses e argumentações 

homogêneas, e muitas vezes, nem mesmo complementares. Esta tese, assim, pode 

ser identificada à corrente teórica que, na análise das relações raciais brasileiras, 

toma o racismo como responsável por um importante papel na reprodução de 
desigualdades. 

Essa não é uma escolha contingente. Como apontei no início do trabalho, o 

direcionamento para a temática e para o recorte escolhido sofreu influências 
diversas. Com a definição dessa postura teórica não foi diferente. Consideramos que 

as escolhas feitas no começo desse percurso, bem como a complexidade das 
                                                
2 Não destacamos nenhum autor em particular, pois temos em mente pesquisadores que investigam 
diversas facetas dessas relações.  
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questões que resolvi tratar ao longo do texto, não poderiam reclamar outro aporte 

teórico. Mesmo tendo outras alternativas, não teríamos mais chances de êxito se 

não encarássemos o racismo sob essa ótica. Por conta dessa proposta teórica 
esboçada e das muitas compreensões suscitadas pelas duas correntes 

apresentadas, é indispensável chamarmos atenção para os conceitos chaves no 

desenvolvimento do nosso trabalho. 

A seleção dessas noções, no que diz respeito à sua especificação e ao 

entendimento adotado, respeitou a importância que lhes foi atribuída por estudiosos 

das relações raciais no Brasil. Porém, como não há consenso quanto a sua 

utilização, procuramos identificá-las à perspectiva teórica que orienta integralmente 

esta tese. Raça e racismo, bem como discussões ligadas à problemática da 

classificação adotada pelos órgãos oficiais brasileiros mereceram destaque, nesse 
sentido. Além de apresentar a compreensão dos autores escolhidos, discutimos 

algumas implicações dessas noções para a abordagem acadêmica que contempla a 

discussão sobre a implantação de políticas de ações afirmativas para estudantes 

negros. As ideias de raça e racismo são privilegiadamente acionadas nesse contexto 

e juntamente com a questão da classificação racial impactam nas definições do 

formato dessas políticas. 

Feitas essas considerações, passo a discutir elementos que envolvem os 

debates estabelecidos em torno do que se convencionou chamar de racismo no 
contexto da interpretação das relações sociais brasileiras. Neste trecho, além de 

caminhar para demonstrar a concepção de racismo trabalhada, esse esforço 

também tem como foco a explicitação de alguns aspectos que integram o processo 

de combate às práticas sociais consideradas racistas. Na descrição que segue, mais 

uma vez contamos com a diversidade de visões teóricas acerca do funcionamento 

desse fenômeno no Brasil. Sobre essa questão, Munanga (1996, p. 79) afirma que: 

 
As contradições e a falta de consenso sobre o conteúdo do racismo por 
parte dos especialistas e estudiosos de vários ramos de saber interessados 
na questão, conjugando-se com suas escolhas ideológicas, apresentam as 
primeiras dificuldades em nível de retórica anti-racista. 

 

 

A falta de consenso sobre o que caracteriza o racismo, como aponta 

Munanga (1996), e como mencionamos no início da seção, encontra-se mais 



 19

detalhadamente nas diferentes apropriações acerca da sua conceituação e das 

formas necessárias ao seu combate.  Não é desejável que todos caminhem a partir 

dos mesmos referenciais, porém, espera-se pelo menos o reconhecimento de que 
não se trata apenas de divergências em torno de táticas e estratégias para enfrentar 

o racismo, mas da necessidade primeira de assumi-lo como prática cotidiana.  

Para iniciarmos a discussão, tomamos a reflexão de Guimarães (2008) para 
visualizar como se iniciam os estudos a respeito da existência de manifestações 

racistas no contexto brasileiro. Segundo este autor, os estudos sobre o preconceito 

racial no Brasil têm como marco os anos de 1930, período de institucionalização das 

Ciências Sociais no país. A partir desse período, pelos menos duas marcantes 

perspectivas teóricas podem ser identificadas. Para ele, formou-se “[...] uma corrente 

de pensamento que negava a possibilidade de existir preconceito racial no Brasil”. 
(GUIMARÃES, 2008, p. 59)3 A ‘cor’ e a ‘classe’ seriam as marcas visíveis do 

preconceito presente na sociedade brasileira. Todas as condições nas quais se 

encontravam os ex-escravizados se relacionam, segundo este pensamento, a tais 

marcas. Um dos autores mais emblemáticos e mais reconhecidos nesse grupo é 

Gilberto Freyre. Para Freyre (2003, p.33) "a miscigenação que largamente se 

praticou aqui corrigiu a distância social que de outro modo se teria conservado 

enorme entre a casa-grande e a mata tropical; entre a casa-grande e a senzala". De 

acordo com Munanga (2008, p.76), 

 
A grande contribuição de Freyre é ter mostrado que negros, índios e 
mestiços tiveram contribuições positivas na cultura brasileira: influenciaram 
profundamente o estilo de vida da classe senhorial em matéria de comida, 
indumentária e sexo. A mestiçagem, que no pensamento de Nina 
[Rodrigues] e de outros causava dano irreparável ao Brasil, era vista por ele 
como uma vantagem imensa. Em outras palavras, ao transformar a 
mestiçagem num valor positivo e não negativo sob o aspecto de 
degenerescência, o autor de Casa grande e senzala permitiu completar 
definitivamente os contornos de uma identidade que há muito vinha sendo 
desenhada. Freyre consolida o mito originário da sociedade brasileira 
configurada num triângulo cujos vértices são as raças negra, branca e índia. 
Foi assim que surgiram as misturas. As três raças trouxeram também suas 
heranças culturais paralelamente aos cruzamentos raciais, o que deu 
origem a uma outra mestiçagem no campo cultural. Da ideia dessa dupla 
mistura, brotou lentamente o mito da democracia racial. 

 
 

                                                
3 Nessa corrente, de acordo com Guimarães, estavam autores que se inspiraram em Herbert Blumer, 
como Gilberto Freyre, Donald Pierson, Charles Wagley e Marvin Harris.  
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A leitura de Freyre, e a reflexão de Munanga a respeito deste autor, de modo 

específico, impulsiona-nos para a compreensão de que a mestiçagem é o elemento 

privilegiado para interpretação das relações raciais no Brasil no que concerne à 
constatação da inexistência de preconceito racial contra a população negra. Mesmo 

com diversos sentidos que lhe foram atribuídos, é sobre este último aspecto que a 

sua importância recai fortemente. 

Nos anos de 1950, outra corrente contrariou a perspectiva anterior.  

 
Costa Pinto (1953), Roger Bastide e Florestan Fernandes (1955) foram os 
primeiros a desafiar o cânone que os estudiosos de Chicago e Columbia 
estabeleceram nas ciências sociais brasileiras [...]. Para Costa Pinto e 
Florestan Fernandes, o preconceito racial existia sim, mas se manifestava 
no Brasil apenas nas camadas altas e médias, remanescentes da classe 
senhorial. Para o primeiro, grosso modo, ele era o produto de um modo 
alienado de perceber as modernas relações capitalistas de classe; para o 
segundo, o preconceito, na ordem competitiva ou capitalista, persistia como 
resquício do passado, estando os grupos dominantes presos à defesa de 
privilégios da sociedade escravista. Assim, o preconceito e a discriminação 
se manifestariam como mecanismos de manutenção de privilégios de 
classe. (GUIMARÃES, 2008, p.60) 
 
 

Quando partimos para a compreensão da segunda visão, percebemos que o 

reconhecimento do preconceito racial tem um custo. Passa-se do entendimento da 

ausência de preconceito e discriminação para o reconhecimento das suas 

existências numa dimensão pouco marcante nas relações sociais. Ou melhor, esses 

são fenômenos com marcação específica, que estão muito mais relacionados à 
conjuntura escravocrata passada e às dificuldades de adaptação ao sistema 

capitalista, do que à configuração do país enquanto formação social que ignorou, 

mesmo com o término da escravidão, os principais sujeitos atingidos pela 

manutenção e também pela extinção desse sistema. Na análise dessa visão, a 

expectativa era que o preconceito racial desaparecesse com a destruição dos 

resquícios do passado escravista. Segundo Fernandes (2007, p.122), 
 

[...] o preconceito e a discriminação raciais não emergem como subprodutos 
históricos da alteração legal do status social do negro e do mulato. Ao 
contrário, a persistência de ambos constitui um fenômeno de demora 
cultural: atitudes, comportamentos e valores do regime social anterior são 
transferidos e mantidos, na esfera das relações raciais, em situações 
histórico-sociais em que eles entram em choque aberto com os 
fundamentos econômicos, jurídicos e morais da ordem social vigente. 
 
 



 21

Para Fernandes, o choque dos valores antigos com as novas exigências 

econômicas imporia reajustes responsáveis pela eliminação do preconceito e da 

discriminação raciais. A ideia de que à medida que o Brasil ultrapassasse os limites 
da mentalidade escravocrata as populações negra e mestiça seriam incorporadas à 

ordem capitalista, era central nessa perspectiva. Ao discutir esta visão, Hasenbalg 

(2005, p. 85) diz que: 

 
Essa perspectiva parte de uma análise das exigências estruturais das 
modernas sociedades industriais – universalismo, realização, eficiência 
instrumental e capacidade individual dentro de uma estrutura aberta de 
oportunidades. Dada a lógica universal do industrialismo, conclui-se que 
raça, etnia e outros atributos adscritivos tornar-se-ão desprezíveis como 
fontes de clivagens sociais, formação de grupos e distribuição de posições 
na estrutura social.  

 

Este autor, no final da década de 1970, além de desenvolver uma crítica a 

essa visão, tornou-se um dos pesquisadores preocupados em produzir alterações 

nas investigações sobre o chamado racismo brasileiro, principalmente no que diz 

respeito à relação existente entre discriminação racial e desigualdades. O trabalho 

de Carlos Hasenbalg, nesse sentido, representa um marco no redirecionamento dos 

estudos sobre a atuação da discriminação e do preconceito raciais no Brasil. Para 
ele, 

 
As ‘sobrevivências’ do antigo regime são elaboradas e transformadas dentro 
da estrutura social modificada. A sociedade capitalista transforma o 
significado da raça como dimensão adscritiva, dentro de um sistema de 
estratificação e mobilidade social em que a competição e atributos 
adquiridos são enfatizados. A sociedade de classes confere uma nova 
função ao preconceito e discriminação raciais: as práticas racistas, sejam ou 
não legalmente sancionadas, tendem a desqualificar os não-brancos da 
competição pelas posições mais almejadas, que resultam do 
desenvolvimento capitalista e da diferenciação da estrutura de classes. 
(HASENBALG, 2005, p. 84) 
 
 

A principal característica dessa abordagem está no reconhecimento da 

capacidade da discriminação, de cunho racial, colocar o segmento populacional 

negro em situação de extrema desvantagem em relação à população branca, 

detentora dos principais postos (de trabalhos e educacionais, por exemplo) na 

sociedade brasileira.  

Ao discordar das teses que colocam o preconceito como decorrência do 
escravismo, o autor em questão caminha também para a construção de uma análise 
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que dê conta da averiguação das causas das desigualdades raciais sob outra 

perspectiva. Quando afirma que “tais desigualdades não são apenas o produto dos 

diferentes pontos de partida de brancos e não-brancos - a herança do escravismo – 
mas refletem também as oportunidades desiguais de ascensão social após a 

abolição”, Hasenbalg (2005, p. 177) nos indica que elas estão circunscritas a um 

contexto mais amplo, que não ignora a existência da discriminação direcionada aos 

negros.  

O autor em questão ilustra sua análise apresentando diversos indicadores 

sobre as desigualdades existentes entre os segmentos brancos e não-brancos a 

partir da década de 1940. Sem sentirmos a necessidade de reprodução das tabelas 

utilizadas pelo autor, chamamos atenção apenas para algumas conclusões nas 

quais a questão da desigualdade em relação à educação formal da população não-
branca aparece como uma preocupação.  

 
A limitada participação da população de cor no processo educacional formal 
é marcada por contradições. Em acréscimo aos mecanismos de 
discriminação de classe do sistema educacional – cujos efeitos são 
especialmente sentidos por negros e mulatos devido à sua maior 
concentração nos setores subordinados da estrutura de classes - a cor da 
pele opera como um elemento que afeta negativamente o desempenho 
escolar e o tempo de permanência na escola. (HASENBALG, 2005, p. 191)  
 

 

Ao reconhecer a necessidade de especificação da atuação do racismo na 
construção de desvantagens específicas para a população negra, ele inaugura uma 

tradição analítica que foge das bases estabelecidas a partir dos anos de 1930 e das 

correntes, que mesmo delas se afastando, encaravam as condições de 

subordinação vivenciadas por essa população atrelada, exclusivamente, aos 

processos de transformações econômicas enfrentados pelo país. Leituras como a de 

Hasenbalg ofereceram à luta antirracista novo fôlego e novos parâmetros para a 
exigência de transformações efetivas que levassem em conta os critérios raciais 

como ferramentas socialmente acionadas para garantir aos grupos não-brancos 

lugares desprivilegiados no tecido social.  

Nesse percurso, construído resumidamente para situar a problemática racial 

brasileira, não poderíamos deixar de lado uma noção que continuamente está 

associada à caracterização do racismo brasileiro: a noção de raça. Entretanto, 
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mesmo fora deste contexto, esta noção carrega inúmeros aspectos. Passando por 

alguns marcos históricos e teóricos, a trataremos como uma ideia recorrentemente 

acionada no contexto de adoção de políticas específicas para a população negra no 
Brasil. Nessa linha de raciocínio, supomos inicialmente que essa frequência tem 

relação com a questão da classificação étnico-racial da população brasileira e, 

consequentemente, com a identificação dos beneficiários das políticas de ações 

afirmativas.  

Então, como a raça aparece nesse debate? Primeiro, passemos rapidamente 

pela formação histórica da ideia de raça. Ressaltando, porém, que não será 

possível, com as informações apresentadas a seguir, englobar a totalidade dessa 

construção. Trata-se apenas de um recorte dentro da visão teórica e política que 

assumimos na tese e da necessidade de localização de um conceito que apresenta 
ampla complexidade e que surge com bastante frequência nos estudos sobre grupos 

humanos.  

Segundo Hofbauer (2006, p.99-100), 

 
A palavra ‘raça’ surgiria como uma nova referência conceitual possível para 
pensar diferenças humanas. As alterações semânticas ocorridas no 
vocábulo ao longo dos séculos, contudo, são expressão de disputas 
intelectuais e ideológicas pela interpretação mais adequada da realidade e 
acompanhavam as grandes transformações econômicas, políticas e sociais 
do mundo ocidental.  
 
 

Como vimos, a palavra raça estava direcionada à ideia de diferença. 
Originária do árabe “ra’s” que significa ‘cabeça, chefe de clã’, era usada pelos 

beduínos para o estabelecimento de relação genealógica com um grupo clânico. 

(GEISS, 1988, apud HOFBAUER, 2006, p.100). Em seguida,  

 
[...] o termo árabe foi assimilado na Península Ibérica na época da 
Reconquista (não antes do século XIII). Num primeiro momento, nobres 
portugueses e espanhóis recorriam ao termo raça (raza) para – de forma 
semelhante ao uso árabe–beduíno – destacar sua origem, sua 
descendência. (GEISS, 1988, apud HOFBAUER 2006, p.100). 
 
 

Inicialmente, a ideia de raça não estava atrelada, portanto, à percepção das 

cores e dos traços fenotípicos dos seres humanos. As mudanças na utilização dessa 

noção começam a ser notadas a partir do século XVII com a perda da exclusividade 
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das explicações morais e religiosas. No entanto, será no século XVIII que a 

classificação da humanidade segundo critérios raciais tomará forma. Foi o biólogo 

Carl Lineu que tomou a cor como critério fundamental de classificação, relacionando 
características culturais às físicas (HOFBAUER, 2006, p. 104-105). Neste contexto, 

já há a discussão sobre a existência de distintas raças. 

Para Santos (2002, p. 47-48), no século XIX, intensificam-se os debates, 
começados no século XVIII, acerca da origem das diferentes raças.  

 
Os monogenistas continuam apoiando-se nos argumentos climáticos, 
geográficos, culturais para explicar as diferenças entre os homens e os 
poligenistas, remetendo-se às origens separadas. Contudo, estes últimos 
tinham como ‘ponto de honra’ condenar os argumentos monogenistas, os 
quais eram identificados com uma forma de manter a tradição religiosa 
apresentada no Gênesis. Por isso, ao contrário do que ocorria no século 
anterior, a adesão à teoria poligenista era maciça, em nome da verdade 
científica contra as ilusões metafísicas.  
 
 

Essas posições, atreladas à ideia de evolução sediada no século XIX, 

permitirão a ascensão da noção de raça como elemento catalisador desses debates. 
Assim,  

Se, para os iluministas, as desigualdades sociais apoiavam-se na 
diversidade humana ressaltando-a, para os evolucionistas e racistas do 
século XIX esta desigualdade social, de fato, inexiste, pois o evidente são 
as diferenças raciais expostas em distintas sociedades. (SANTOS, 2002, 
p.48) 
 
 

O percurso feito pela noção de raça é extenso e envolve a problematização 
de inúmeras verdades. Vimos ainda que sobre ela não é possível desenvolver uma 

explicação simples, muito menos pensar num enquadramento teórico capaz de 

absorver todas as suas caracterizações. Por isso, com essa breve descrição, 

pretendemos apenas ilustrar como a diversidade de compreensões sobre o conceito 

pode nos ajudar a entender o caminho escolhido para definir a ideia de raça neste 

trabalho.  

Ao usarmos a palavra raça, no decorrer deste trabalho, estamos 

relacionando-a ao imaginário criado em torno da sua noção biológica. Além disso, 

ela pode ser entendida como uma noção política que “revela” o racismo, ao mesmo 
tempo em que oferece instrumentos para o seu combate. A seguir, exploramos 

esses dois aspectos. Para isso, primeiramente, apresentamos a dimensão 
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atualmente adquirida por esse conceito. Nesse sentido, vamos trabalhar com dois 

aportes teóricos que, na nossa avaliação, são complementares. Inicialmente, 

Munanga (2003, p. 6) diz que:  

 
Se na cabeça de um geneticista contemporâneo ou de um biólogo 
molecular a raça não existe, no imaginário e representações coletivos de 
diversas populações contemporâneas existem ainda raças fictícias e outras 
construídas a partir das diferenças fenotípicas como a cor da pele e outros 
critérios morfológicos. É a partir dessas raças fictícias ou ‘raças sociais’ que 
se reproduzem e se mantêm os racismos populares.  

 

Depois, para Guimarães (2002, p.50): 

 
‘Raça’ não é apenas uma categoria política necessária para organizar a 
resistência ao racismo no Brasil, mas é também categoria analítica 
indispensável: a única que revela que as discriminações e desigualdades 
que a noção brasileira de ‘cor’ enseja são efetivamente raciais e não apenas 
de ‘classe’.  
 

 

Essas duas reflexões sobre o conceito de raça não apenas reiteram a sua 

inexistência de ponto de vista biológico, mas também introduzem a necessidade de 

tomarmos para análise a sua dimensão política e social. É a articulação entre os 

dois aspectos citados anteriormente: superação da sua estatura biológica e 

utilização a partir da sua sobrevivência no mundo social.  

O longo período em que a raça foi empregada para designar os seres 

humanos, a hierarquização da qual deriva e aquela que ela é capaz de produzir são 

elementos indispensáveis na investigação dos motivos para a manutenção do seu 

uso e, sobretudo, na construção dos mecanismos de discriminação. Destacar este 

último aspecto talvez não seja o suficiente para dizer que a ideia de raça assume um 

caráter proeminente nas nossas relações sociais. Por sua vez, a mobilização em 

torno da questão racial nos últimos anos, talvez origine mais elementos para 

pensarmos a necessidade de manutenção do conceito e, principalmente, de como 

superar prejuízos causados pela sua utilização baseada na crença de sua existência 

biológica.  

Por conta disso, retomaremos agora a questão apontada no início das nossas 

reflexões sobre a ideia de raça. Sendo um terreno pouco confortável no 

entendimento das relações raciais, podemos iniciar este trecho fazendo uma 
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afirmação genérica sobre a especificidade do racismo brasileiro, e de como as 

discussões suscitadas pela ideia de raça marcam decisivamente a questão da 

classificação étnicorracial no Brasil. E, sendo também uma discussão que pode ser 
feita sob diversas orientações, limitamo-nos, nesta introdução, à apresentação de 

aspectos que se remetem especificamente aos debates em torno da adoção das 

políticas de ações afirmativas.  

A categoria negro, nesse sentido, é fundamental para ilustrar essa 

problemática. Queremos, por isso, discutir como a categoria negro assume, a partir 

do período imediatamente pós-abolição, uma conotação bastante impregnada pelas 

questões que se desenvolvem ou se ampliam depois desta época, no que tange à 

inserção da população de ex-escravizados nos quadros da sociedade nacional. São, 

dessa forma, duas as frentes de discussão: a evolução da categoria negro e sua 
localização no sistema classificatório oficial, na sua articulação com os estudos e 

reivindicações de intelectuais e ativistas. 

Na leitura de Guimarães (2008, p.11), vimos que “a palavra ‘negra’, entre os 

povos europeus, era originalmente utilizada para se referir à cor de pele escura de 

alguns povos, geralmente aqueles de maior contato com os africanos, como os 

mediterrâneos”. Posteriormente,  

 
As teorias raciais, ao surgirem no século XIX, já encontram prontas as 
classificações de cor. Essas teorias tentaram, sem grande sucesso, no 
Brasil e no mundo, deslocar as categorias de cor, criando novos nomes, 
pretensamente científicos: caucasiano, em vez de branco; mongolóide, em 
vez de amarelo; negróide, em vez de negro etc. No uso popular, todavia, 
prevaleceu a antiga classificação de cor, acrescida do novo significado 
racial. Do mesmo modo, com o ocaso das teorias raciais, no século XX, as 
designações pseudocientíficas foram parcialmente eclipsadas, 
permanecendo as cores humanas, entretanto, com o seu conteúdo racista. 
(GUIMARÃES, 2008, p.17). 
 
 

A partir desses trechos é possível esboçar determinados aspectos das 
transformações sofridas pelas categorias que alimentam a classificação racial 

adotada no Brasil. A questão da identificação das populações de cor no Brasil, fora 

do contexto criado pelas teorias racistas, é emblemática e tomou rumos diversos. A 

categoria negro, por exemplo, não foge a essa lógica e assume papel importante na 

construção do nosso raciocínio por estar atualmente relacionada, de maneira 

intrínseca, à formatação de dados diversos sobre a situação da população negra, 
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com a prerrogativa inclusive de justificar a necessidade de medidas de superação de 

desigualdades. No mesmo rumo de outras ideias já trabalhadas, essa categoria hoje 

tem um sentido bastante distinto daquele encontrado em outros momentos, mesmo 
quando visualizamos aspectos da história do Brasil nos quais a “inclusão” da 

população negra em diversos espaços já era uma demanda. Segundo Guimarães 

(2008, p. 23), 

 
Nos anos 1920 encontramos aqueles que são considerados pioneiros dos 
movimentos negros atuais referindo-se a si mesmos e construindo certa 
identidade social a partir de vocábulos, conceitos e ideias legados do 
passado. Chamam a si mesmos de ‘homens de cor’ e ‘homens pretos’, e 
chamam seu coletivo de ‘classe’. A princípio, as palavras ‘raça’ e ‘negro’ são 
usadas por eles de maneira bastante distinta da que hoje é usada pelos 
ativistas negros.  
 
 

Analisando também outros trabalhos, Guimarães realiza uma discussão 

detalhada sobre como podem ser notadas alterações no uso das noções de raça e 
de negro. A raça, enquanto conceito biológico fortemente marcado pela ideia de 

hierarquização, e a palavra negro usada para destacar a função social 

desempenhada pelos escravizados e ex-escravizados, sofrem transformações que 

visualizamos como impostas pelo quadro social destacado do contexto da abolição 

da escravatura e do período imediatamente posterior. Dentre as diferentes formas 

sob as quais poderíamos desenvolver a discussão apresentada pelo autor e 
reclamada pela própria problemática, privilegiamos a possibilidade de visualizar 

essas alterações à luz de assuntos atrelados às ações das organizações negras 

brasileiras. Dessa forma, 

 
Um novo sentido para ‘raça’, entretanto, começa a se generalizar a partir da 
década de 1920, junto com a autodenominação de ‘negros’. O que existia 
de negativo, inferior e insultuoso nessas palavras passa para o segundo 
plano para dar lugar à reivindicação de um sentido positivo e 
arregimentador. (GUIMARÃES, 2008, p.27) 
 

 
Qual o significado dessas mudanças para a construção dos critérios adotados 

pela classificação racial brasileira, e ainda, para a proposição, implantação e 

avaliação de medidas caracterizadas como ações afirmativas? O novo sentido 

atribuído para a palavra negro só pode ser desvelado a partir de um contexto 

marcado pela urgência para positivação de elementos relativos à presença negra no 

Brasil.  
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A evolução terminológica ocorrida no Brasil no modo de autodesignação 
dos negros é, em parte, caudatária da revolução identitária operada pelos 
negros em nível mundial, que se estende do final do século XIX a meados 
do século XX. As bases ideológicas dessa revolução foram plantadas pela 
reapropriação e aproximação de dois termos científicos: ‘raça’, conceito da 
biologia do século XIX, ressignifcado para designar uma comunidade 
histórica e espiritual transnacional; e ‘cultura’, apropriado como quase um 
sinônimo do primeiro termo, para designar o conjunto de manifestações 
artísticas e materiais desse povo transnacional. (GUIMARÃES, 2008, p. 30) 
 

 

No caso brasileiro poderíamos dizer que esse contexto envolve, em síntese, 
pelo menos três reivindicações articuladas: sentimento de pertencimento à 

população escravizada, mas também responsável pela construção das riquezas do 

país; reconhecimento da força imposta por esse passado na manutenção de 

preconceitos e discriminações; necessidade de reversão de resultados produzidos 

por essa complexa realidade. 

Essas dimensões se articulam, é preciso ressaltar, não necessariamente nos 

contextos aos quais podem ser identificados, mas nos temas suscitados pelos 

estudos deles provenientes. Por conta disso, trabalhar a partir da forma como a 

população negra tem historicamente se reconhecido e organizado as suas lutas 
deve levar esses desdobramentos. Pois, esse movimento debatido anteriormente se 

remete, se pensarmos nessas três dimensões, a identificações associadas a um 

processo de reconhecimento e construções identitárias.  

No mesmo ritmo dessas transformações, e muitas vezes influenciadas por 

elas, o sistema classificatório oficial brasileiro também passou por alterações. A 

principal referência para denominação da população brasileira, segundo seu 

pertencimento racial, são os critérios e levantamentos atualmente atrelados ao 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Passíveis de discussões, esses 

critérios são o ponto de partida para o nosso percurso e fazem sentido para nós 
porque concordamos com Petrucelli (2007, p.11), quando afirma que “a 

categorização estatística condensa a experiência dos atores sociais contribuindo 

para a formalização do mundo social, situando-se na interseção do cognitivo e do 

imaginário nacionais”. O mesmo autor prossegue e afirma que: 

 
No uso de uma determinada categorização estatística, os especialistas 
devem, assim, enfrentar o duplo desafio de conseguir pesquisar a realidade 
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social do universo da cor sabendo que estão, queira-se ou não, ao mesmo 
tempo contribuindo para moldar e legitimar sua diferenciação nominal. 
(PETRUCELLI, 2007, p.11) 
 

  
 As classificações adotadas certamente não são capazes de abarcar a 

realidade que tentam traduzir, mas mesmo com o risco indicado pelo autor, somos 

levados a fazer uso de alguma referência geral para a complementação da nossa 

reflexão sobre determinados aspectos a classificação racial em voga no país.   

No Brasil, as primeiras pesquisas caracterizadas como recenseamento 

demográfico são do final do século XIX. Com inserções e exclusões fortemente 

influenciadas pela conjuntura política de determinados momentos históricos, os 

processos de coleta foram e são marcados por importantes pressões sociais. O 

primeiro censo, em 1872, fez uso das categorias branco, preto, pardo e caboclo. No 

levantamento seguinte, no ano de 1890, o IBGE passou a utilizar mestiço no lugar 

de pardo. Segundo a análise do próprio IBGE, referenciando as alterações deste 

período,  

 
Verifica-se assim a existência de dois critérios simultâneos na classificação 
da população no mesmo quesito: um que aponta para o registro da ‘cor’ do 
entrevistado, utilizando as categorias de branco e preto, e outro que remete 
à ascendência ou origem racial, manifestando-se na utilização do termo 
mestiço para os produtos das uniões de pretos e brancos e de caboclo para 
classificar os índios e seus descendentes4. 

 
 

Segundo a mesma nota técnica, nos dois censos seguintes - 1900 e 1920 - as 

informações sobre cor ou raça não foram pesquisadas. E os anos de 1910 e de 

1930 não contaram com coleta censitária. Em 1940, as questões consideradas como 

relacionadas ao pertencimento racial são descartadas (como pardo, mestiço, 
caboclo) e procura-se destacar apenas a cor dos brasileiros por meio das categorias 

branco, preto e amarelo. A tentativa era apresentar categorias que coincidissem 

apenas com a aparência dos brasileiros, e não se remetessem à sua origem racial 

                                                
4 Notas técnicas. Histórico da investigação sobre cor ou raça nas pesquisas domiciliares do IBGE. In 
www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/.../notas_tecnicas.pdf, acesso em 13 de junho de 2012. 
Esta nota integra a Pesquisa das Características Étnico-raciais da População - PcerP 2008, realizada 
pelo IBGE os Estados do Amazonas, Paraíba, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, além do 
Distrito Federal,  com “[...] o objetivo de levantar uma base empírica de informações, visando 
subsidiar estudos e análises para a elaboração de alternativas de aprimoramento do sistema de 
classificação étnico-racial utilizado nos diversos levantamentos estatísticos de dados populacionais 
do Instituto”. 
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ou étnica. Os dois levantamentos seguintes voltaram a incluir a categoria pardo, 

como vemos na transcrição a seguir.  

 
Os Censos 1950 e 1960 reincorporaram o grupo pardo à categorização de 
cor, como unidade de coleta e análise, sendo os primeiros levantamentos 
que orientaram explicitamente nas suas instruções de preenchimento a 
respeitar a resposta da pessoa recenseada, constituindo a primeira 
referência explícita ao princípio de autodeclaração. 5 
 
 

A inserção e exclusão de categorias como pardo, mestiço, caboclo desde os 

primeiros levantamentos censitários exemplificam como as disputas em torno da 

questão classificatória são frequentes e a tentativa de “captação da cor”, bem como 

as referências à autodeclaração, não assumem um lugar eventual nesse processo. 

Primeiro, a exclusão da categoria pardo, por exemplo, não garante uma apreensão 

da cor descolada do sentimento de pertencer a um grupo racial socialmente definido. 

Segundo, apenas passar a considerar a autoclassificação não é suficiente para 

pensarmos numa alteração dessa perspectiva. Esse mecanismo isoladamente não 

pode ser tomado como indicador de pertença aos segmentos raciais do país. Ou 

seja, a autodefinição não necessariamente está atrelada à construção de processos 

identitários. Essa compreensão se aproxima da de Osório (2003, p.9) quando da 
afirmação de que:  

 
Todo sistema de classificação racial pode ser considerado como dotado dos 
dois componentes principais referidos. A classificação racial é entendida 
como o conjunto de categorias em que os sujeitos da classificação podem 
ser enquadrados. Por sua vez, o método de identificação é entendido como 
a forma pela qual se define a pertença dos indivíduos aos grupos raciais. 
 
 
 

Nos anos de 1970 não há coleta sobre essa questão, que voltou no censo 

seguinte, em 1980. Para Nascimento (2006, p.6) 

 
Os resultados dos recenseamentos (1940 e 1950) e as desigualdades 
sociais (no trabalho, na saúde, na educação etc.) entre os diferentes grupos 
que formavam a população brasileira parecem ter influenciado na 
publicação parcial dos dados do recenseamento de 1960 e sugerido a 
supressão do quesito em 1970. 
 
 

                                                
5 Idem 
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A partir do censo de 1991, outras mudanças são notadas no processo de 

coleta, e a relação entre cor e raça volta a ser estabelecida, como podemos 

perceber na citação a seguir: 
 

[...] foi acrescentada a categoria indígena às já mencionadas, após um 
século de ausência desta identificação, passando a pergunta a ser 
denominada como de ‘raça ou cor’ e, no Censo 2000, de ‘cor ou raça’. Em 
2010, último censo realizado, repetiram-se as mesmas categorias de 
classificação da pergunta, que voltou ao questionário básico aplicado à 
totalidade da população, sendo que, pela primeira vez, as pessoas 
identificadas como indígenas foram indagadas a respeito de sua etnia e 
língua falada.6 
 
 

As proposições e alterações verificadas no decorrer no processo oficial de 

classificação étnico-racial, ao instaurarem uma relação íntima entre cor e raça, 

esbarram também nas ambiguidades e indefinições que podem ser encontradas na 
formação sócio racial da população brasileira. Para Petrucelli (2007, p. 47), “[...] no 

âmbito brasileiro a questão da cor se encontra no entrecruzamento dos mitos 

fundadores da identidade nacional com as práticas sociais de discriminação e 

preconceito racial”.  

Por mais adequados que os sistemas classificatórios possam ser, a realidade 

sobre a qual se debruçam não pode ser uniformemente definida. É consensual, 

nesse sentido, o fato de as classificações variarem de acordo com os contextos e 

com os sujeitos que as empregam. A principal disputa, todavia, a partir dessa 

compreensão, está nas funções assumidas por esse tipo de classificação segundo 
os diversos discursos a ela direcionados.  

De um lado, a articulação entre cor e raça é vista como necessária à 

identificação de segmentos da população nacional que historicamente têm suas 
trajetórias marcadas por desigualdades. De outro, estão alguns estudiosos que 

indicam que os discursos decorrentes da classificação étnico-racial, no cotidiano, 

cumprem apenas uma função descritiva e não podem ser tomados para 

compreensão da existência de desigualdades baseadas na ideia de raça. Soma-se a 

esse aspecto, segundo esta linha de pensamento, o fato de que ao adotarmos esse 

tipo de classificação, em quaisquer contextos, tendemos para a polarização em 

entre os segmentos declarados brancos e negros.  

                                                
6 Idem  
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Não é nosso intento aprofundar os elementos dessa disputa. Convém, 

entretanto, explorar pelo menos certos aspectos, pois ao longo de todo este 

trabalho, essa modalidade de classificação apresentada é a escolhida para o 
mapeamento das questões atreladas à população negra. Dessa forma, ao explicitar 

a compreensão a qual nos opomos, demarcamos nossa posição nessa disputa. Uma 

das posições mais contundentes nesse cenário tem sido a do antropólogo Peter Fry. 

Em artigo no qual se propõe discutir os impactos do livro “Discriminação e 

desigualdades raciais no Brasil”, de Carlos Hasenbalg, esse autor conclui que: 

 
Descrevendo a população em duas categorias ‘raciais’, os sociólogos deram 
cientificidade à vontade dos ativistas de incluir todos os ‘não-brancos’ numa 
única identidade negra. Explicando a franca ‘consciência racial’, em termos 
do ‘mito de democracia racial’, os sociólogos deram ainda mais peso à 
ideologia dos ativistas que entenderam que a democracia racial era 
responsável pelas desigualdades raciais, por disfarçar o racismo e por 
dificultar o alargamento do seu próprio movimento. (FRY, 2005-2006, p. 7) 

 

Dois aspectos se desprendem dessa conclusão. O primeiro, parece ser a 
suposição de que o trabalho de Hasenbalg e suas repercussões junto ao ativismo 

negro lidam com uma invenção do lugar assumido pela ideologia da democracia 

racial na dinâmica das relações raciais. Segundo, há o atrelamento automático entre 

a identificação racial e a construção de identidades negras no Brasil, como se esse 

fosse um fim em si mesmo no contexto das reivindicações dos movimentos negros.  

Da forma como se coloca, essa compreensão subentende que identidades, 

que nós encaramos como processos subjetivamente construídos, podem ser 

reduzidas à declarações (auto ou heterodeclaração) acerca da cor. Ao declarar-se 

branca ou negra, ou enquadrar-se em outras categorias adotadas ou não pelos 

órgãos de pesquisa, a população brasileira não necessariamente faz referência aos 

aspectos que constituem esse processo. Não se trata de um enunciado apartado da 

trajetória, dos valores cultivados por cada pessoa, mas também a construção de 

identidades a partir da negritude não pode se apegar exclusivamente a esse 

elemento. Para os defensores dessa forma de classificação, os objetivos 
correspondem à necessidade de apreensão dos mecanismos escolhidos pela 

população local para identificar-se. E, nesse sentido, cor e raça, não se opõem, e 

podem mesmo complementar-se. 
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Os limites entre auto e heteroclassificação não podem ser mensurados sem 

levarmos em conta essa disputa. A forma oficialmente encontrada para classificar a 

população brasileira sofre a influência dessas configurações e é politicamente 
ordenada de acordo com os interesses dos grupos que dela fazem uso.  

A apropriação, assim, por parte do IBGE e a replicação para outros órgãos, 

das categorias socialmente construídas e empregadas no cotidiano tem muitas 
implicações. Uma das mais importantes, na conjuntura desse sistema, é a somatória 

do número de pretos e pardos para a designação da população considerada negra. 

Esta associação suscita muitos debates. Ela aparece como reivindicação do 

movimento social negro e politicamente está inserida no contexto de identificação e 

organização política da população negra, principalmente no que compete à 

necessidade de combate ao racismo. Para Osório (2003, p. 23) 

 
[...] a agregação de pretos e pardos e sua designação como negros 
justificam-se duplamente. Estatisticamente, pela uniformidade de 
características socioeconômicas dos dois grupos. Teoricamente, pelo fato 
de as discriminações, potenciais ou efetivas, sofridas por ambos os grupos, 
serem da mesma natureza. Ou seja, é pela sua parcela preta que os pardos 
são discriminados. A justificava teórica é obviamente mais importante, pois 
ao fornecer uma explicação para a origem comum das desigualdades dos 
pretos e dos pardos em relação aos brancos, coloca os dois grupos como 
beneficiários legítimos de quaisquer ações que venham a ser tomadas no 
sentido de reverter o quadro histórico e vigente dessas desigualdades.  

 

Na conclusão desse autor, temos um indicador que se desdobra e pode ser 

interpretado da seguinte forma: para além das críticas às classificações oficialmente 

organizadas, é necessário considerar como historicamente os grupos foram 

representados nesses processos e como as lutas para o combate às desigualdades, 

por exemplo, podem fazer uso e/ou partir das identificações raciais para o 
enfrentamento dessas. 

À luz dessa problemática, e seguindo as indicações deixadas pela bibliografia 

apresentada, podemos supor que o movimento negro, ao propor e realizar a 
denominação da população negra, tenta reunir elementos que se relacionam às 

heranças e à origem ancestral dessa população de um ponto de vista positivo, ao 

mesmo tempo em que toma a desagregação de indicadores sociais a partir de 

critérios raciais como fundamental para a visualização de quadros de desigualdades. 
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As discussões junto ao IBGE, nesse sentido, talvez representem uma tentativa de 

objetivação dessa demanda.  

Essas duas questões não se excluem e não produzem uma relação 

automática e tampouco isenta de conflitos. O que experimentamos atualmente com 

as ações afirmativas ilustra, com propriedade, essa constatação. Ao serem 

apresentados dados que indicam desvantagens diversas para a população negra, 
muitas vezes utilizados para a justificação dessas políticas, não se pretende 

estabelecer uma relação de oposição e de animosidade entre os grupos raciais 

negro e branco, por exemplo. Supõe-se que a oposição já esteja colocada pela 

ausência de mecanismos e políticas que possam inibir a produção e reprodução das 

desigualdades demonstradas por tais indicadores.  

Dessa forma, a movimentação política para a adoção de políticas de ações 

afirmativas impôs debates que se desdobram nos seguintes itens. Primeiro, a 

ampliação da análise dos critérios e categorias tomadas para a classificação étnico-
racial da população brasileira. Segundo, a ênfase no papel político dos indicadores 

estatísticos como principais fontes de informação para a constatação de 

desigualdades raciais. Terceiro, as possibilidades de inauguração de novas 

perspectivas no conjunto de estudo das relações étnico-raciais no país, ao 

estabelecer novos referenciais políticos e formar novos pesquisadores. 

Como desdobramento desses debates, nossa pesquisa tem como tema geral 

as políticas de ações afirmativas no contexto acadêmico. De forma específica, é o 

sistema de cotas para estudantes negros, como repercussão das ações afirmativas 

nas universidades públicas, o nosso foco de análise. Objetivamos discutir elementos 
relativos à produção acadêmica dos estudantes negros provenientes do sistema de 

cotas da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).   

Assim, a pergunta central deste trabalho é: quais são os fatores que orientam 

a produção acadêmica dos estudantes negros provenientes do sistema de cotas da 

UFMA? Para a discussão dessa problemática, consideramos ainda os seguintes 

questionamentos: quais são as condições sob as quais os cotistas produzem? Essa 

produção tem relação com os elementos que motivaram a sua chegada à 

universidade? Há, nessa produção, referências específicas à dinâmica étnico-racial 

brasileira? Em que medida essa produção se diferencia dos aspectos geralmente 
tomados como referências para a produção acadêmica numa perspectiva geral?  
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Para abordarmos a produção acadêmica desses estudantes, analisamos os 

seus relatos acerca da inserção e participação em projetos de pesquisa e de 

extensão, bem como dos interesses mencionados no que tange à realização de 
trabalhos para a conclusão dos seus cursos de graduação. Por conta disso, partimos 

dos marcos para adoção, das motivações e das características assumidas 

atualmente pelas ações afirmativas na sociedade brasileira. Nessa análise também 

nos preocupamos em perceber as condições de permanência dos estudantes 

cotistas considerando as ações institucionais já existentes e aquelas elaboradas a 

partir da implantação das cotas raciais na universidade estudada. 

Do ponto de vista da escolha dos métodos e técnicas, destacamos que a 

pesquisa da qual resultou esta tese privilegiou a abordagem qualitativa e fez de um 

questionário com questões fechadas e abertas a sua principal ferramenta. Tratando 
dos acepções da pesquisa qualitativa, Demo (1998, p.101) afirma que a mesma  

 
significa [...] o esforço jeitoso de formalização perante uma realidade 
também jeitosa. Trata-se de uma consciência crítica da propensão 
formalizante da ciência, sabendo indigitar suas virtudes e vazios. Portanto, o 
que se ganha e se perde com cada método. Ao mesmo tempo, uma 
pesquisa qualitativa dedica-se mais a aspectos qualitativos da realidade, ou 
seja, olha prioritariamente para eles, sem desprezar os aspectos também 
quantitativos. E vice-versa.  

 

A definição do universo a ser pesquisado – a UFMA – levou em consideração 

a proximidade já há algum tempo estabelecida em relação às discussões que 

resultaram na proposição do sistema de cotas nessa instituição, e principalmente a 

necessidade de continuidade e ampliação da investigação iniciada no curso de 

mestrado, quando estudamos o processo de implantação do sistema de cotas nessa 

mesma universidade. 

A coleta dos dados necessários ao desenvolvimento da pesquisa foi realizada 
em duas fases, não necessariamente sequenciais. A primeira foi constituída de 

pesquisa bibliográfica acerca da temática e do recorte definido. Não sendo possível 

definir um princípio para essa fase, ressaltamos apenas que ela teve como marco a 

realização dos levantamentos para a elaboração do trabalho de conclusão do curso 

de mestrado e ganhou mais impulso quando iniciamos a organização da proposta de 

tese no início do curso de doutorado, em 2010.  
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Alguns autores, pesquisadores de diferentes aspectos que envolvem o tema, 

foram fundamentais nessa fase. A seguir, destacamos aqueles que já na fase inicial 

nos auxiliaram na definição da problemática e do percurso a ser seguido, e 
posteriormente contribuíram para a compreensão, sistematização e análise dos 

dados encontrados ao longo de todo o desenvolvimento da pesquisa: Carvalho, 

2003; Munanga, 2003; Teixeira, 2003; Gomes, 2003; Gomes, 2004; Santos, 2006; 

Zoninsein & Feres Júnior, 2006; 2008; Fry & Maggie, 2007; Chauí, 2001; Teixeira, 

2005; Silva 2003; Guimarães, 2002; Cunha Júnior, 1996, 2003; Santos, 2007; 

Cunha, 2007. 

A segunda fase, etapa reservada para coleta dos dados no universo 

escolhido, foi realizada em dezembro de 2011, janeiro de 2012 e em janeiro de 

2013. Ela consistiu na aplicação de um questionário com questões abertas e 
fechadas aos estudantes cotistas, para obter dados relacionados à formação pré-

acadêmica, envolvendo origem escolar, renda familiar, escolaridade dos pais, razões 

para escolha do sistema de cotas, e às condições encontradas e vivenciadas no 

interior da universidade, como inserção em programas de permanência, contatos 

com discussões referentes às relações étnico-raciais e interesses de pesquisa e de 

produção acadêmica. Para melhor aproveitamento dos dados resultantes das 

questões abertas, resolvemos gravar o encontro com cada estudante. 

A escolha dos entrevistados para essa fase obedeceu aos seguintes critérios: 
cotistas que ocuparam as vagas destinadas a estudantes negros, tendo assim se 

declarado nos formulários que compõem o processo seletivo e passado pela 

confirmação junto à comissão de validação de opção.7 O contato com os estudantes 

foi previamente agendado e em cada encontro foi solicitada a indicação de outros 

estudantes que atendiam aos critérios da pesquisa. As entrevistas foram encerradas 

quando os dados começaram a apresentar semelhanças na fala dos estudantes 

acerca dos principais quesitos tratados. 

Foram aplicados 15 questionários e a representação dos estudantes por 

curso ficou da seguinte forma: 3 de Odontologia, 2 de Nutrição, 2 de Pedagogia, 2 
Ciências Sociais, 1 de Ciências Contábeis, 1 de Educação Física, 1 de Educação 

Artística, 1 de História,1 de Direito e 1 de Medicina. A representação por área não foi 

                                                
7 Comissão institucional para acompanhamento dos processos seletivos a partir da instauração das 
cotas para estudantes negros na UFMA.  
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intencionalmente planejada, pois, como já afirmamos, nossa intenção era chegar até 

os estudantes cotistas negros por meio de indicação dos mesmos.8  

Foram diversas as informações resultantes dessa fase, mas destacamos, na 

nossa análise, os dados detectados a partir das seguintes questões: percepção dos 

seus interesses relativos à produção acadêmica; identificação das impressões sobre 

as ações afirmativas e o sistema de cotas na universidade estudada; verificação da 
sua inserção em projetos de pesquisa e/ou de bolsa; perspectivas pós formação 

acadêmica. Nessa etapa da análise, realizamos a sistematização de todas as 

informações coletadas e decidimos resguardar os nomes verdadeiros dos 

estudantes entrevistados, atribuindo nomes fictícios a cada um deles. 

Do ponto de vista organizacional, a tese está dividida da seguinte forma: na 

primeira parte tratamos das questões conceituais e históricas que situam as ações 

afirmativas no contexto universitário. A segunda é reservada à discussão especifica 

das cotas raciais, com o debate, no último capítulo, dos dados coletados no 
levantamento de campo feito na Universidade Federal do Maranhão. Assim, foram 

elaborados quatro capítulos. Todavia, neste trabalho, a divisão dos capítulos é 

apenas um quesito necessário à formatação do texto. A organização mencionada a 

seguir tentar situar os elementos de cada uma das seções. Contudo, alguns 

elementos são centrais em todo o trabalho e às vezes são referenciados em mais de 

uma dessas subdivisões.  

No primeiro capítulo, fazemos uma breve apresentação da configuração do 

sistema universitário brasileiro, focando na sua dimensão pública. Nessa esfera, 

discorremos a respeito da subrepresentação da população negra e dos avanços e 
limites na construção de possíveis caminhos para alteração dessa realidade. A 

constituição dos chamados cursinhos populares e as repercussões do Programa 

Universidade para Todos – PROUNI e do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 

são tratadas nessa seção.  

O segundo capítulo é dedicado à discussão do percurso das ações 

afirmativas para negros no Brasil. Nessa parte, apresentamos determinados 

aspectos das referências tomadas para a instauração dos debates acerca da sua 

                                                
8 Do total de entrevistados, 10 ingressaram através do chamado vestibular tradicional e 5 acessaram 
a universidade via Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2009.  
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necessidade, além de expor algumas experiências já adotadas no contexto 

brasileiro. 

No terceiro capítulo, discutimos especificamente os chamados sistemas de 

cotas nas universidades públicas, chamando atenção para os principais elementos 

que caracterizam os modelos adotados, com informações sobre os sistemas de 

algumas instituições e com a apresentação de resultados já divulgados.  

O quarto capítulo se concentra na análise do material coletado junto aos 

estudantes cotistas negros do programa de ações afirmativas da UFMA. Como 

dissemos, as ações afirmativas, nessa instituição, são investigadas por meio do 

sistema de cotas adotado a partir do ano de 2007. De modo específico, são as 

indicações dos próprios cotistas a respeito dos elementos que envolvem a sua 

produção acadêmica o foco da análise contida nessa seção. 
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CAPÍTULO 1 – UNIVERSIDADE PÚBLICA NO BRASIL 
 

Estamos cansados de saber que nem na escola, 
nem nos livros onde mandam a gente estudar, não 
se fala da efetiva contribuição das classes 
populares, da mulher, do negro do índio na nossa 
formação histórica e cultural. Na verdade, o que se 
faz é folclorizar todos eles. E o que é que fica? A 
impressão de que só homens, os homens 
brancos, social e economicamente privilegiados, 
foram os únicos a construir este país. A essa 
mentira tripla dá-se o nome de sexismo, racismo e 
elitismo. E como ainda existe muita mulher que se 
sente inferiorizada diante do homem, muito negro 
diante do branco e muito pobre diante do rico a 
gente tem mais é que mostrar que não é assim, 
né? (Lélia Gonzalez - Mulherio, ano II, nº 5, 
janeiro/fevereiro de 1982, p. 3) 
 

 

O ensino superior no Brasil e, de modo específico, as universidades públicas, 

enfrentam, contemporaneamente, desafios que remetem à sua própria constituição 

no contexto da diversidade de situações que marcaram a história do país. De forma 
geral, as bases da instituição universitária não necessariamente estiveram atreladas 

às demandas dos períodos históricos aos quais são identificadas. Essa ideia está 

claramente colocada na reflexão de Fávero (2006, p.3) acerca da formação da 

universidade brasileira: 

 
[...] ela foi criada não para atender às necessidades fundamentais da 
realidade da qual era e é parte, mas pensada e aceita como um bem 
cultural oferecido a minorias, sem uma definição clara no sentido de que, 
por suas próprias funções, deveria se constituir em espaço de investigação 
científica e de produção de conhecimento. Produção essa que deveria 
procurar responder às necessidades sociais mais amplas e ter como 
preocupação tornar-se expressão do real,                                
compreendida como característica do conhecimento científico, mas sem a 
falácia de respostas prontas e acabadas. 

 

 

 As razões para a sua fundação, o contexto no qual tal processo se 
desenvolve, as demandas e as funções assumidas pela instituição universitária são 

assuntos amplamente tratados no âmbito de diferentes campos do conhecimento 

acadêmico. Geralmente, os debates a respeito desses assuntos são atravessados 

por questões como acesso, expansão, financiamento, autonomia, etc e 

constantemente foram tomadas como temas tratados pelos governos das últimas 
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décadas, sob os ditames dos organismos multilaterais. São também diversas as 

orientações que embasam esses debates.  

 A década de 1990 é tomada como marco para as primeiras ações do que viria 

a caracterizar o projeto de reforma da educação superior no Brasil. A partir de então, 

tem sido quase impossível discutir os assuntos mencionadas anteriormente fora 

desse contexto. Lima (2007, p.125) analisa e sintetiza esse processo por meio da 
averiguação das iniciativas dos governos federais a partir de Fernando Collor de 

Mello (1990-1992). No governo deste, e após, no de Itamar Franco (1993-1994), a 

questão da reformulação da educação superior aparecia como um “[...] projeto de 

formação de recursos humanos demandados por um mercado competitivo, que 

forjava a inserção do Brasil na globalização econômica e na sociedade da 

informação”. Para a mesma autora, os dois períodos seguintes, o governo de 
Fernando Henrique Cardoso, constituem a segunda fase de reformulação da 

educação superior, marcada pelo fato de se encarar a educação como um “serviço 

público não-estatal”, o que acarretou  

 

[...] uma crescente desresponsabilização do Estado com a educação 
superior, por meio da redução de verbas públicas para seu financiamento e, 
simultaneamente, do estímulo ao empresariamento deste nível de ensino, 
sob a aparência de democratização do acesso à educação”. (LIMA, 2007, 
p.126) 
 
 

 O governo Lula da Silva representaria o aprofundamento desses aspectos, 
sob o seguinte princípio: “o estabelecimento de parcerias público-privadas para o 

financiamento e a execução da política educacional brasileira [...]” (LIMA, 2007, 

p.126). Numa análise específica sobre este último governo, Leher (2004, p. 1) afirma 

que ele  

 
[...] recolocou em movimento a engrenagem de uma reforma universitária 
que, se exitosa, estraçalhará a concepção de universidade da Constituição 
Federal de 1988 e o futuro dessas instituições. A partir de um tripé 
constituído pelo Banco Mundial, pelo próprio governo de Lula da Silva e por 
uma ONG francesa, ORUS, dirigida por Edgar Morin, está sendo erigido um 
falso consenso que poderá redefinir profundamente a universidade 
brasileira e quiçá de diversos países latino-americanos, representando a 
vitória de um projeto asperamente combatido por sindicatos, estudantes, 
reitores, entidades científicas, fóruns de educadores e partidos, no curso da 
última década: a conexão com o mercado e, mais amplamente, a conversão 
da educação em um mercado. E, não menos relevante, será mais uma 
oportunidade perdida de reforma verdadeira dessas instituições que, ao 
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longo de sua breve, mas intensa história, ainda não viveram um processo 
democrático de reforma, a partir de seus protagonistas, para afirmá-la como 
instituição pública, gratuíta, autônoma, universal, locus de socialização e de 
produção de conhecimento novo. 
 
 

 Vimos que o cerne da polêmica não é a possibilidade de reforma, mas o 

conteúdo e os objetivos desta. Inserir as universidades em um contexto educacional 

voltado integralmente à qualificação para o mercado contraria todas as concepções 

que encaram o acesso à educação como um direito e o ensino superior como 
espaço de formação humana e crítica. A formação nesse nível deve ter, assim, uma 

função mais abrangente do que exclusivamente a formação de mão-de-obra. 

 O contexto do que se convencionou chamar reforma universitária não é o 

único caminho através do qual podemos situar o debate atual sobre as 

universidades brasileiras, mas aqui exemplifica o quanto de esforço se tem 

empreendido para a compreensão da forma como tais instituições têm sido tratadas, 

principalmente pelos órgãos governamentais. 

 Sem necessariamente ignorar ou referenciar a totalidade dessas análises em 

torno do ensino superior, ocuparemos-nos de aspectos relacionados aos debates 

sobre a chamada democratização das instituições públicas de ensino superior. 

Portanto, nosso objetivo, neste capítulo, é apresentar, brevemente, elementos do 

processo de instalação das universidades públicas para passamos à compreensão 

de como a sua estrutura, do ponto de vista da sua composição e ações 

governamentais, relaciona-se com as desigualdades sociais e étnico-raciais 

produzidas no seio da sociedade e reproduzidas no seu interior.  

Dividimos nossa reflexão em dois momentos. Primeiro, faremos um rápido 

esboço sobre a constituição do ensino superior brasileiro, considerando algumas das 

transformações enfrentadas, especialmente no que se remete aos mecanismos de 

acesso. E em seguida, discutiremos como a universidade tem lidado com as 

desigualdades citadas anteriormente, inserindo, nesse contexto, o debate sobre as 

políticas de ações afirmativas. Num primeiro momento, utilizaremos, principalmente, 

a análise histórica de Cunha (2007) sobre o ensino superior brasileiro. Para os 

demais aspectos do desenvolvimento deste capítulo, tomaremos dados 

disponibilizados por órgãos públicos e reflexões elaboradas em torno de diversos 
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aspectos relativos às condições enfrentadas pelas instituições públicas de ensino 

superior. 

 
1.1. O ensino superior no Brasil 

 
 

Para esboço do desenvolvimento histórico do ensino superior brasileiro, 

nossa compreensão parte de Cunha (2007, p.18) que o resume na seguinte 

constituição:  

 
[...] o ensino de Filosofia, Teologia e Matemática (o do Colégio da Bahia), do 
período colonial; o ensino de Anatomia e Cirurgia nos hospitais militares, 
criados em 1808; o curso de Engenharia implícito na Academia Militar (mais 
tarde, o ensino ‘civil’ da Engenharia); o ensino de Direitos; e outros 
ministrados em aulas, cadeiras, cursos, escolas, academias, faculdades e, 
já no século XX, nas universidades. 
 

Não trataremos de todos os aspectos dessas fases que compõem a história 

do ensino superior brasileiro, considerando nossos objetivos e, principalmente, a 
quantidade de trabalhos já realizados com esse fim. Porém, destaquemos, apenas, 

algumas características marcantes dos períodos colonial e imperial.  

Na fase colonial, chama a atenção o fato de o ensino superior ser comandado 

pelos jesuítas e voltado exclusivamente para a formação sacerdotal. Além disso, de 

uma maneira geral, a educação superior inseria-se no contexto de exploração e 

dominação da colônia pela metrópole.  

Na fase imperial, talvez o principal aspecto de destaque seja os esforços da 

corte portuguesa, após 1808, para diferenciar o ensino superior, sob sua orientação, 

daquele característico do período anterior. Para Cunha (2007, p.64). 

 

A reestruturação e ampliação do ensino superior no Brasil, a partir de 1808, 
fizeram com que os estudos de Matemática, Física, Química, Biologia e 
Mineralogia se deslocassem dos cursos de Filosofia, controlados pela 
Igreja, para cursos médicos e para a Academia Militar, e, muito mais tarde, 
para a Escola Politécnica, que dela se separou. 
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 No império, essa diferença em relação à colônia estava localizada na 

necessidade de formação de profissionais para a composição da burocracia estatal 

que se formava.  

 Feitas essas observações acerca desses dois períodos, apresentaremos com 

mais detalhes o contexto que começa a se desenrolar no século XX, com o 

surgimento das universidades. 

De início, parece-nos que os elementos que integram a evolução histórica do 

ensino superior no Brasil estão intimamente relacionados às transformações 

históricas da sociedade brasileira. O surgimento da universidade, especificamente, 

está atrelado a diversos fatores da nossa ordem histórica e econômica, como a 

Universidade de Manaus, criada em 1909, no próspero contexto do ciclo da 

borracha.9 As criações da Universidade do Rio de Janeiro, em 1920, e da 

Universidade de Minas Gerais, em 1927, marca o início do período de vida longa 

das instituições universitárias brasileiras.  

O período republicano, com o seu princípio marcado pela ampliação do 

número de cursos e de escolas de ensino superior, apresenta inúmeras 

transformações nesse nível de ensino. Não sendo possível o aprofundamento de 

todas, a partir daqui, focaremos em um aspecto fundamental para a nossa reflexão: 

a questão da admissão ao ensino superior no Brasil. Os critérios para acessar esse 

nível de ensino passaram por importantes mudanças e ilustram, muitas vezes, as 

questões que orientaram a fundação e a construção dos objetivos dessas 

instituições. Especificamente a respeito desse aspecto, retornemos um pouco para 

verificar como estava colocado na época do império. 

 

A admissão dos candidatos às escolas superiores estava condicionada, 
desde 1808, à aprovação nos chamados exames preparatórios, prestados 
no estabelecimento procurado. Mais tarde, a partir de 1837, os concluintes 
do curso secundário do recém-criado Colégio Pedro II passaram a ter o 
privilégio de matrícula, sem exames, em qualquer escola superior do 
Império. (CUNHA, 2007, p. 154).  
 
 

                                                
9 Também nesse período foram criadas, em 1911, a Universidade de São Paulo e, em 1912, a 
Universidade do Paraná. Para detalhes sobre o processo de fundação e a vida curta dessas 
universidades, consultar Cunha (2007). 
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Já na chamada primeira república, o ministro da Instrução Pública, Correios e 

Telégrafos Benjamin Constant foi responsável por uma mudança significativa no que 

diz respeito à ampliação do acesso ao ensino superior10. E, nesse contexto, o 
colégio Pedro II, denominado Ginásio Nacional, assume um papel central. Além da 

redefinição do currículo dessa instituição, o decreto previa que: 

 
No fim da série os estudantes seriam submetidos a um exame de madureza 
e, se aprovados, poderiam se matricular, sem outros exames, em qualquer 
escola superior do país. O ponto mais importante dessa reforma [...] foi a 
extensão desse privilégio aos colégios organizados pelos governos 
estaduais, desde que adotassem currículos semelhantes ao do Ginásio 
Nacional. Os alunos das escolas particulares ficavam sujeitos aos exames 
de madureza prestados nas escolas oficiais, sem o que precisavam prestar 
exames preparatórios se quisessem ingressar nas escolas superiores. 
Esses exames deveriam ser abolidos tão logo estivessem implantados os 
novos currículos do ensino secundário, coroados pelo exame de madureza 
(CUNHA, 2007, p.155).  

 

A partir desse período, uma série de mudanças nas condições de acesso se 
segue. Segundo Cunha (2007), o decreto 8.659, de 5 de abril de 1911, que instituiu 

a Lei Orgânica do Ensino Superior e do Fundamental da República, voltou a tratar 

da questão da admissão. 

 
Correlativamente ao fim do privilégio do Colégio Pedro II e dos equiparados 
de garantir aos seus egressos matrículas nas escolas superiores, a lei 
orgânica instituiu os exames de admissão. Estes deveriam constar de uma 
prova escrita, sobre os conhecimentos que se quisesse verificar, e de uma 
prova oral, sobre línguas e ciências. A obrigação dos candidatos de prestar 
esses exames era para permitir ‘um juízo de conjunto sobre o seu 
desenvolvimento intelectual e capacidade para empreender eficazmente o 
estudo das matérias que constituem o ensino da faculdade’ (CUNHA, 2007, 
p. 163). 

 

Em 1915, a questão do acesso voltaria à tona. Agora o decreto 11.530 se 

propunha a organizar o ensino secundário e superior do país. Dois aspectos da lei 

orgânica anterior foram mantidos:  

 
A destituição do privilégio dos diplomas do Colégio Pedro II e dos que lhe 
eram equiparados, de garantir aos seus possuidores matrículas nas escolas 
superiores; e a instituição dos exames de admissão, então rebatizados de 
exames vestibulares, para seleção dos candidatos ao ensino superior” 
(CUNHA, 2007, p. 168).  

 

                                                
10 Decreto 981, de 8 de novembro de 1890. 
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 Dez anos mais tarde, em 1925, com a Reforma Rocha Vaz, segundo Cunha 

(2007, p.171) 

 
O caráter seletivo/discriminatório dos exames vestibulares sofreu 
aperfeiçoamento. Pelo regime de 1915, não havia limites numéricos para 
admissão numa faculdade qualquer. Todos os estudantes que fossem 
aprovados tinham direito à matrícula. A reforma de 1925 estabelecia o dever 
do diretor de cada faculdade na fixação do numero de vagas, a cada ano. 
Em conseqüência, os estudantes aprovados eram matriculados por ordem 
de classificação, até estarem completadas as vagas. 

 

 

 A introdução do caráter classificatório nos processos seletivos para o ensino 

superior, por meio do controle do número de vagas, entre outras coisas, reforça o 

caráter excludente que esses mecanismos foram adquirindo ao longo do tempo. 

Pois, esse aspecto, somado aos tipos de conteúdos exigidos, passa a caracterizar 

os exames de madureza, os de admissão e, mais recentemente, o vestibular como 

uma etapa do acesso ao ensino superior que, ao mesmo tempo, revela mecanismos 
para a manutenção de status e permite a reprodução de desigualdades encontradas 

no âmbito da sociedade.  

Mas, como essas desigualdades são tratadas atualmente quando analisamos 
as formas de acesso e a dinâmica estabelecida no interior das universidades 

públicas? Sobre essa problemática nos deteremos a partir de agora. 

 

1.2. Universidade: acesso e desigualdades 
 

Antes de entrarmos diretamente na discussão da relação entre acesso e 

desigualdades nas universidades públicas, destacaremos algumas pequenas notas 

sobre o percurso da educação superior após a chamada primeira república.  

As primeiras décadas do século XX, principalmente a partir de 1930, são 

politicamente marcadas por forte centralização e a educação brasileira passa por 

importantes transformações. A partir da criação do Ministério da Educação e da 
Saúde Pública são elaboradas reformas para os diversos níveis de ensino. Segundo 

Fávero (2006, p. 7), nesse contexto, 
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Trata-se, sem dúvida, de adaptar a educação escolar a diretrizes que vão 
assumir formas bem definidas, tanto no campo político quanto no 
educacional, tendo como preocupação desenvolver um ensino mais 
adequado à modernização do país, com ênfase na formação de elite e na 
capacitação para o trabalho.  
 
 

O fim desse período é marcado pela necessidade de redemocratização do 

país.  

A nova Constituição de 1946, assim como alguns dispositivos legais para a 

regulação da Universidade do Brasil, criada ainda no Estado Novo e tida como 

modelo padrão para as demais universidades, direcionam a política do ensino 

superior desse período.  

Nesse momento se registrou também significativo crescimento no número de 

universidades e de matrículas no ensino superior. As reflexões e os acontecimentos 

identificados à essa época desencadearão na reforma universitária de 1968.  

As alterações propostas por essa reforma na busca, segundo Fávero (2006, 

p. 18), pela “eficiência” e pela “produtividade”, entre outras, são: “o sistema 

departamental, o vestibular unificado, o ciclo básico, o sistema de créditos e a 

matrícula por disciplina, bem como a carreira do magistério e a pós-graduação”. 

Dentre essas alterações, a questão que envolve as formas de acesso à universidade 
nos interessa diretamente. Para Fávero (2006, p. 18), o  

 

vestibular unificado e classificatório, [...] no momento de sua implantação, 
exerceu dupla finalidade: racionalização no aproveitamento do número de 
vagas e admissão do ingresso não para determinado curso, mas para 
determinada área de conhecimento. 
 

 
A instituição do vestibular unificado pela Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 

1968, e de sua versão classificatória, descrita pelo Decreto-lei 68.908, de 13 de julho 

de 197111, bem como as recomendações contidas na Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, acentuam, ressalvadas as particularidades de cada contexto 

histórico, as funções e os objetivos assumidos por essa forma de ingresso ao ensino 

superior. Franco (1985, p. 11), analisando, na década de 1980, alguns trabalhos 

                                                
11 Alguns anos depois foi introduzido o caráter eliminatório ao vestibular.  
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sobre o acesso ao ensino superior e o aperfeiçoamento do sistema vestibular, afirma 

que: 

 
A persistência do caráter altamente seletivo do sistema educacional no 
Brasil vem, desde a década de 60, e de modo crescente nas últimos anos, 
chamando a atenção de pesquisadores que procuram refinar suas 
abordagens teórico-metodológicas com o objetivo de identificar as causas 
do fenômeno. É preciso ter presente, entretanto, que o próprio processo de 
seletividade não permanece inalterado. Pelo contrário, com a emergência 
de novas classes e grupos sociais, com a perda ou conquista de poder 
político e econômico ao longo do processo histórico, alteram-se as 
condições de existência da população, assim como as inter-relações entre a 
sociedade e a educação. 

 

Continuando, a autora faz mais uma importante ponderação sobre a 

educação superior: 

 
[...] sua problemática não se esgota em mecanismos de distribuição de 
vagas, nem mesmo no aperfeiçoamento desse processo. O vestibular é 
necessário não no sentido de ser condição intrínseca ao acesso ao ensino 
superior, mas no sentido de uma construção histórica imposta pela 
sociedade em que vivemos, como prática de seletividade social. A 
democratização das oportunidades educacionais se relaciona com a 
democratização dos demais setores da vida social. No entanto, o que se 
observa, no momento atual, é, primeiro, a preocupação das instituições em 
preencher todas as vagas – principalmente as que estão em instituições 
privadas.  Segundo, mantém-se viva a tendência a aperfeiçoar ainda mais 
os mecanismos de seleção, de introduzir fórmulas inovadoras e promover, 
certamente, uma reelitização do ensino superior. (FRANCO,1985, p. 22) 

 

 

Por que essa referência ao texto de Franco (1985) para ilustrar as aspectos 

das desigualdades no acesso ao ensino superior? Primeiro, para ressaltar as 

transformações ocorridas no ingresso a esse nível de ensino, na medida em que 

essa modalidade de ingresso tem preocupado, de maneira diversa, estudiosos e 

governantes. Segundo, para chamar atenção para a recorrência com que a 

seletividade aparece nas investigações sobre o sistema vestibular. Muda-se também 

para alcançar um público específico e, em certa medida, inviabilizar a 

democratização da educação superior tal qual outros ambientes sociais.  

Assim, essas duas observações, na linha de raciocínio que estamos 
desenvolvendo, podem ser tomadas complementarmente e, neste ponto, nos 

indicarão como articular acesso à universidade e desigualdades. Tornar mais 

objetivo, mais abrangente etc, são algumas das preocupações apresentadas 
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principalmente pelas políticas governamentais destinadas a pensar as formas de 

ingresso ao ensino superior. Por sua vez, o diversificado caráter seletivo assumido 

pelo modelo vestibular parece passar despercebido no contexto de algumas 
mudanças já mencionadas e de outras que passaremos a ver a partir de agora. 

Nosso pressuposto é que, mesmo ponderando que estamos citando diferentes 

momentos da trajetória das universidades brasileiras, as razões para a manutenção 

e as transformações dessa forma de seleção apresentam pontos em comum, se 

considerarmos que a questão da abrangência (ausência e/ou excesso de vagas, por 

exemplo) do nosso sistema de ensino superior sempre foi um elemento importante 

nessas redefinições. 

É por conta disso que afirmamos que o processo histórico que culminou com 

a instituição da educação superior nos moldes que conhecemos atualmente marcou, 
de maneira decisiva, a forma como essa modalidade de ensino tem se colocado 

diante das diferenças e das desigualdades que ora são tratadas como barreiras que 

impedem o acesso, ora integram o cotidiano das instituições. Fazemos essa 

afirmação porque, nesse contexto, temos um conjunto de disputas não apenas em 

torno das concepções pedagógicas predominantes, que tendem a ocultar tais 

questões, mas diretamente relacionadas às formas encontradas para superar essas 

desigualdades. Reafirmamos, então, que é a maneira como as desigualdades estão 

inseridas na dinâmica da educação superior brasileira atualmente a preocupação 

que norteará esta seção. 

Para a discussão dessa questão, tomaremos, de maneira geral, aspectos 

presentes nas discussões sobre medidas que tem garantido uma nova configuração 

do acesso às instituições de ensino superior no país12. Mesmo considerando que há 

uma diversidade de formas encontradas pelas instituições para selecionar seus 

estudantes, pensamos ser possível elaborar alguns tópicos tanto sobre o modelo 

vestibular adotado por muitos anos, quanto a respeito de novos elementos surgidos 

na medida em que o governo federal tem proposto e implantado programas voltados 

para a alteração do acesso ao ensino superior.  

Inicialmente, uma ponderação: o exame vestibular frequentemente é tomado 

como elemento importante para a análise das dificuldades para acessar o ensino 

                                                
12 Nesta seção estamos nos referindo às mudanças provocadas pelo Enem, adotado parcial ou 
exclusivamente nos processos seletivos de algumas universidades públicas, a partir de 2009. 
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superior. No caso das universidades públicas13, afirmaríamos que ele está 

diretamente relacionado às suas funções e sinaliza o caráter defendido e assumido 

por essas instituições ao longo da sua formação e consolidação. Quais são os 
elementos que justificam tal afirmação? Primeiro, a existência dos exames de 

admissão, no formato do chamado vestibular tradicional, está atrelada à exigência 

de qualidade e de mérito para frequentar os cursos universitários. E esses aspectos, 

vale destacar, são tomados de forma isolada e exclusiva. Nessa reflexão, supõe-se, 

de maneira geral, que os estudantes que atingem as notas médias exigidas em cada 

prova estão mais qualificados para as atividades acadêmicas do que aqueles que 

não as alcançaram. Em segundo lugar, essa reflexão quase nunca é acompanhada 

da análise dos conteúdos que integram a prova do vestibular. Não é foco de 

averiguação, a relação desses conteúdos com os anos de escolarização que 

antecedem a vida universitária, e nem mesmo com as demandas após o acesso a 

esse nível de ensino.  

Em síntese, os conhecimentos e habilidades que compõem o sistema 

vestibular são genericamente organizados de acordo com a orientação pedagógica 

de cada instituição, mas ignoram, normalmente, as divergências entre tais 

orientações e as condições educacionais diversas e desiguais de onde se originam 

muitos dos estudantes. De acordo com Santos (2007, p. 100) 

 

Pode-se argumentar que não há vagas para todos, e daí a competição na 
seleção, mas acreditamos aqui que o que norteia a necessidade e a forma 
como essa seleção se dá não é a escassez de vagas, mas a função da 
universidade na reprodução de hierarquias sociais [...] O vestibular é, 
portanto, um ponto de tensão social, um filtro social que assegura a 
elitização do acesso a saberes valorizados nas sociedades modernas, 
saberes (técnicos e acadêmicos) que balizam e potencializam diferenciais 
de capacidade e possibilidade de intervenção nas formas de reprodução e 
regulação social. 

 

 

O vestibular, dessa forma, está a serviço da instituição universitária no que 

tange à necessidade de transporte de requisitos e valores encontrados na vida 
social para o seio da universidade.   

                                                
13 Nesta seção, também mencionaremos programas implantados em instituições de ensino superior 
privadas, mas nossas reflexões quase sempre estarão focadas nas instituições de ensino superior 
públicas, principalmente nas universidades. 
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Nesse sentido, se a formulação dos conteúdos do vestibular não apresenta 

preocupação com as trajetórias sócio-educacionais, com os conhecimentos 

oferecidos pela educação básica, nem com as desigualdades verificadas entre as 
esferas pública e privada, podemos supor que esse sistema está situado em um 

contexto de contribuição para a extensão de prestígios no âmbito das universidades 

públicas. De maneira simples, estamos enfatizando uma constatação 

recorrentemente feita: a universidade é também uma instituição encarregada da 

manutenção e da reprodução de privilégios e, consequentemente, de desigualdades.  

Ainda para Santos (2007, p.99-100) 

 
O vestibular na verdade é, ao mesmo tempo, o elo de articulação entre 
níveis diferenciados de ensino – os níveis Básico (Fundamental e Médio) e 
Superior – e um ponto de tensão social. Enquanto forma de articulação 
entre níveis de ensino, introduz a competição na definição da continuidade 
de trajetória escolar. Não é apenas uma avaliação a partir de objetivos a 
serem alcançados, mas uma disputa entre candidatos, na qual o importante 
não é apenas o rendimento de cada um, mas a comparação/competição 
entre eles. 

 

 

O resultado dessa dimensão competitiva, por mais que evidencie as 

diferenças entre as trajetórias dos candidatos, é tomado apenas como indicativo da 

competência de alguns em detrimento de outros.  

Feitas essas reflexões, passemos à exposição das principais alterações 

identificadas, nos últimos anos, no acesso ao ensino superior e, de forma específica, 

no que se refere ao combate às desigualdades.  

A democratização do acesso e a eliminação de desigualdades no ensino 

superior frequentemente perpassam a pauta de medidas governamentais, sendo, 

também por isso, um debate com diversas facetas. Como vimos, no processo de 

criação das universidades e na promulgação de algumas leis sobre o ensino 

superior, mesmo com outras características e sob outras influências, essa questão já 
aparece.  

Neste ponto, optamos por discutir duas medidas governamentais cujos 

objetivos e desdobramentos, no nosso entendimento, ajudam na percepção da 
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nossa indagação inicial. Tais medidas são o Programa Universidade para Todos 

(PROUNI) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

Comecemos pelo Prouni. O programa foi criado por meio de uma medida 

provisória, em 2004, e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 

2005. Numa visão geral, o programa funciona da seguinte forma: as instituições que 

aderem ao programa devem destinar bolsas parciais (25% e 50%) e integrais a 
estudantes egressos do ensino médio de escola pública ou bolsistas de escolas 

privadas, com renda per capita familiar de até três salários mínimos, selecionados 

por meio do ENEM. As bolsas do programa também são destinadas a professores 

da rede pública de ensino, independentemente da renda, que desejem ingressar nos 

cursos de licenciatura, voltados à formação do magistério da educação básica. 

Como contrapartida, essas instituições são isentas dos seguintes impostos: imposto 
de renda das pessoas jurídicas, contribuição social sobre o lucro líquido, 

contribuição social para financiamento da seguridade social e contribuição para o 

programa de integração social.14 Além desses aspectos, uma das exigências do 

governo para com as instituições que aderem ao programa, é que sejam ofertadas 

bolsas de estudos para estudantes portadores de necessidades especiais ou 

estudantes autodeclarados negros e indígenas. Esses últimos na proporção da sua 

representação por estado, cumprindo aquilo que o governo denomina como 
“políticas afirmativas de acesso ao ensino superior”. 

Nosso principal questionamento, nesse sentido, é: como o PROUNI se insere 

nos debates sobre o acesso ao ensino superior? De antemão, um aspecto 

fundamental, no contexto de institucionalização do programa, é o discurso acerca da 

necessidade de democratização desse nível de ensino. Esse foi um elemento que 

integrou o bojo das justificativas para a sua implantação. Objetivando a ampliação 

do número de estudantes com nível superior, principalmente, daqueles que 

encabeçavam as estatísticas da população sem esse nível de escolarização, o 

PROUNI se constituiu marcado por uma forte polêmica, centrada na principal 

característica do programa: atender a demanda de estudantes dos segmentos mais 

empobrecidos da população e ao mesmo tempo garantir isenção fiscal a um 

significativo número de instituições privadas de ensino superior.  

                                                
14 Lei n° 11.096 de 2005. 
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Alguns quesitos acerca dessa polêmica se concentram na seguinte 

indagação: por que não reestruturar, com os recursos que deixam de ser 

arrecadados por conta da isenção fiscal dispensada às instituições privadas, as 
universidades públicas e permitir o acesso desses segmentos a estas instituições? 

Não é nosso objetivo entrar diretamente nesse debate, mas considerando que 

grande parte das críticas levantadas gira em torno dessa problemática, nos 
arriscamos a esboçar o conteúdo de algumas delas. As posições contrárias à 

implantação o PROUNI parecem não se opor ao processo de ampliação do acesso 

ao ensino superior, mas à forma como as diretrizes do programa encaram essa 

necessidade.  

Nesse debate, estão os argumentos de que a urgência com que parece ser 

colocado o problema do acesso à formação superior ignora elementos como o 

caráter da educação superior oferecida pelos estabelecimentos de ensino superior 

que aderem ao PROUNI e a necessidade de acompanhamento do desenvolvimento 
do programa em cada instituição. Nessa compreensão, o acompanhamento deve 

envolver desde a fiscalização do processo de distribuição das bolsas (total 

designado pela legislação e firmado nos convênios com as instituições, bolsas 

apenas para os estudantes que preenchem os requisitos para tê-las, etc) até a 

garantia de condições para que os estudantes concluam seus cursos.  

Há, nesse aspecto, duas iniciativas do governo federal no que diz respeito ao 

acompanhamento e ao oferecimento de condições de permanência aos estudantes. 

A primeira delas é a comissão nacional denominada “Comissão Nacional de 

Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade para todos – 
PROUNI”, instituída pela portaria nº 429, de 02 de abril de 2008 e vinculada à 

Secretaria de Educação Superior - SESu do Ministério da Educação15. De acordo 

com a portaria a comissão tem as seguintes atribuições: 

 

I - exercer o acompanhamento e o controle social dos 
procedimentos operacionais de concessão de bolsas do Prouni, 
visando ao seu aperfeiçoamento e à sua consolidação;  
II - interagir com a sociedade civil, recebendo queixas, denúncias, 
críticas e sugestões para apresentação à SESu;  

                                                
15 Além da comissão nacional, cada instituição conta com uma comissão local com funções 
equivalentes. 
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III - propor diretrizes para organização de comissões de 
acompanhamento local;  
IV - elaborar seu regimento, a ser aprovado em ato do Ministro de 
Estado da Educação; e  
V - realizar reuniões ordinárias e extraordinárias.  

 

Além dessa medida, destacamos mais uma ação tomada para assegurar a 

funcionalidade do PROUNI. Estamos falando da chamada bolsa permanência. Essa 

bolsa é destinada a estudantes com bolsas integrais e seu valor máximo está 
equiparado às bolsas de iniciação científica16. Além disso, há relativo destaque, no 

que tange à permanência dos beneficiários nas instituições escolhidas, para as 

alterações feitas no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), que passou a 

priorizar as instituições ligadas ao PROUNI e os bolsistas parciais do programa para 

a concessão de crédito estudantil.  

Com essas informações somos levados a reconhecer que, em tese, há certo 

acompanhamento das ações do programa e uma preocupação mínima com as 

condições para que os estudantes estudem. Contudo, a publicização da existência 
dessas iniciativas não significa necessariamente a garantia para o exercício das 

suas funções, visto que as publicações do programa não explicitam dados 

específicos acerca dessas duas ações que são, na nossa visão, fundamentais para 

a visualização dos avanços do programa. Os dados disponibilizados pelo portal do 

programa contemplam apenas indicadores gerais como o número de bolsas 

ofertadas por estado. Sobre o percentual de bolsas integrais e parciais, os dados 
mais atualizados são de 2007 e estão assim colocados: 73,16% e 26,84%, 

respectivamente17. Esse dado, porém, não indica em quais áreas de conhecimento 

as bolsas integrais são mais frequentes, por exemplo.  

Além desses, dois outros aspectos merecem destaque na nossa reflexão 

sobre o PROUNI. Primeiro, o fato de o programa ser considerado um importante 

braço da chamada reforma universitária brasileira. Segundo, a coincidência entre o 

período de sua instauração e a implantação de alguns programas de ações 

afirmativas nas universidades públicas brasileiras, passando a ser encarado, pelos 

órgãos governamentais, também como uma política desse tipo.  
                                                
16Mais informações em 
http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=141 
17 MELLO, Paula Branco de, SILVA, Francisco Martins da. Prouni: quatro anos de história. Revista 
Prouni, edição 01/2008, disponível em: 
http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=139 
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De certa forma, esses aspectos dividem o mesmo contexto. Porém, não 

sendo necessário esboçar todas as compreensões sobre o conteúdo da reforma 

universitária, tomaremos somente alguns dos debates que localizam o PROUNI e as 
ações afirmativas no interior dessa temática.  

A reforma do ensino superior em curso é de grande amplitude e bastante 

disputada. Instaurada a partir de decretos, leis, portarias a partir de meados dos 
anos 2000, essa reforma apresenta características e profundidade que não 

alcançaríamos neste trabalho. Mas é possível citar iniciativas como o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)18 e o 

próprio PROUNI como componentes de um conjunto de ações pautadas por uma 

linha que tem a ver com a própria concepção de ensino superior que se almeja 
implantar no país à luz do papel desempenhado pelo poder público no cumprimento 

desse direito.  

Por isso, as transformações contidas nas medidas que integram a reforma do 

ensino superior brasileiro passam, na nossa leitura das ações governamentais, pela 

necessidade de “ampliar” o acesso ao ensino superior, diferenciar as instituições de 

acordo com as exigências do desenvolvimento social, “flexibilizar” o financiamento 

público às instituições públicas, etc. Nesse sentido, a educação superior, no 

contexto da reforma, é entendida, de acordo com o terceiro artigo do projeto de lei19, 
como “[...] bem público que sua função social por meio das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, assegurada, pelo poder público, a sua qualidade”.  

Como adiantamos, o tipo de educação superior proposto deve ser 
compreendido por meio da interpretação da forma como o estado passa a atuar no 

ensino superior. Esse não será o mantenedor desse direito, mas apenas cumprirá a 

função de agente fiscalizador. Essa compreensão desobriga o estado, entre outras 

coisas, da ampliação das instituições federais de ensino superior. Há, ainda, no texto 

do projeto algumas recomendações que nos interessam por conta do caminho que 

estamos fazendo nesta parte do trabalho. O artigo 45, por exemplo, diz que:  

                                                
18 O SINAES foi criado pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, como sistema de avaliação da 
educação superior. O REUNI foi instituído pelo Decreto n° 6.096 de 24 de maio de 2007. Falaremos 
de seus objetivos ainda neste capítulo. 
19 Versão de 2006 do texto do projeto de lei, disponível em http://www.lpp-
buenosaires.net/outrobrasil/dossies_tematicos_reforma_universitaria.asp, acesso em 02 mar. 2012. 
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As instituições federais de ensino superior deverão formular e implantar, na 
forma estabelecida em seu plano de desenvolvimento institucional, medidas 
de democratização do acesso, inclusive programas de assistência 
estudantil, ação afirmativa e inclusão social. 
 
 

Levando em conta essas últimas referências, podemos dizer que as 
discussões sobre os argumentos em torno da reforma universitária, a implantação 

do PROUNI e a importância de políticas de ações afirmativas, até certo ponto, 

caminharam juntas. Reformar, ampliar, democratizar o ensino superior brasileiro 

foram os princípios que nortearam os debates acerca do PROUNI e da reforma 

universitária. As ações afirmativas, nesse contexto, apareciam como um 

desdobramento de ações para a concretização desses princípios20. Essa 

compreensão, vale destacar, parte, principalmente dos setores governamentais 

responsáveis pela defesa e implantação desse programa não é, necessariamente, 

partilhada por aqueles que encaram as ações afirmativas como políticas específicas 

para grupos que enfrentam diversos tipos de discriminação. 

Todavia, o fato de a concepção do PROUNI estar marcada por aspectos que 

se relacionam à demanda por ações afirmativas não deixa de contar pontos 

favoráveis ao programa, especialmente devido ao perfil dos candidatos beneficiados 

pelo programa e às prerrogativas que lhe foram impostas, à semelhança das ações 

afirmativas para estudantes negros.  

A relação entre os resultados do PROUNI e os aspectos que supostamente o 

conceberam, no contexto da reforma universitária, como políticas de ações 
afirmativas e medida para a democratização do ensino superior poderia ser 

estabelecida se tivéssemos acesso a dados mais abrangentes acerca da forma 

como o programa tem sido adotado e como ele tem correspondido às metas que lhe 

foram atribuídas. Ou seja, isso só será efetivamente possível por meio da avaliação 

das informações específicas de cada instituição vinculada ao programa.  

Porém, é fundamental adiantarmos que o PROUNI somente pode ser 

considerado como mecanismo para a democratização do ensino superior se, 

concretamente, os princípios que o norteiam contemplarem também a adoção das 
                                                
20 Como já, neste trabalho, temos uma compreensão diferenciada sobre ações afirmativas. Neste 
trecho do trabalho, nossa intenção é apenas diferenciá-la daquela associada à medidas como o 
PROUNI. 
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ações seguintes: criação de vagas nas instituições públicas com financiamento 

público, disponibilização de vagas para segmentos subrepresentados nesse nível de 

ensino, instauração de iniciativas que assegurem a permanência desses segmentos, 
estímulo à produção de conhecimentos embasadas nas diversas visões e 

experiências que compõem as instituições. 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) também pode ser analisado 
nesse contexto de reflexão sobre o acesso ao ensino superior. Inicialmente, 

apresentemos algumas informações sobre a criação do exame. O ENEM foi criado 

em 1998 no momento de reformulação do ensino médio no Brasil e no início foi 

utilizado apenas para avaliação desse nível de ensino. A partir de 2009, passou a 

ser adotado também como mecanismo de acesso às instituições federais de ensino 

superior. Para tanto, as instituições foram convocadas a aderirem ao exame sob a 
advertência de terem alguns recursos financeiros cortados.  

É a partir desse novo caráter assumido pelo ENEM que começamos a 
explorar as questões que nos interessam diretamente. A princípio, são duas. 

Primeiro, temos o seguinte questionamento: como ocorre a organização de um 

exame que deve dar conta da avaliação do ensino médio, ao mesmo tempo em que 

deve selecionar para o ingresso nas universidades federais? Em seguida, chama a 

nossa atenção o fato de o novo modelo do exame não contemplar reflexões nem 

medidas que reconheçam a existência de graves desigualdades entre as regiões e 
as escolas do país.  

No primeiro aspecto, destacamos a dificuldade de organização e 

implementação de conteúdos e procedimentos que cumpram a dois objetivos 
diferentes. Pois, o que precisa ser apreendido como resultado da formação básica, 

não necessariamente poderá ser exigido, no mesmo formato, para o ingresso no 

ensino superior. O equilíbrio entre as duas necessidades a serem atendidas parece 

impossível devido à inexistência, felizmente, de uma homogeneização entre os 

conteúdos contemplados pela educação básica, apesar das diretrizes nacionalmente 

definidas para cada nível de ensino.  

Assim, submeter todos os alunos a uma mesma prova, considerando tais 

diretrizes, para avaliar o nível de ensino já nos parecia complicado. Passar a utilizá-

la, na maioria das vezes exclusivamente, para o ingresso nas universidades 
federais, acentua essa complexidade. Pois, soma-se a isso o fato de muitos 
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conhecimentos exigidos no momento de acesso ter pouca representatividade na 

vida acadêmica dos estudantes, devido às exigências distintas do exame de acesso 

e das demandas de cada carreira acadêmica.  

Para a exposição do segundo aspecto mencionado, diríamos, num primeiro 

momento que o foco do ENEM está exclusivamente nos prováveis resultados do 

processo. Não faz parte da estruturação do exame a verificação das condições 
enfrentadas pelos estudantes provenientes de regiões tão diversas e desiguais, que 

passaram a competir entre si como se tivessem enfrentado formações semelhantes 

e com as mesmas oportunidades asseguradas. Além disso, novamente o mote da 

democratização do acesso ao ensino superior encontra lugar na justificativa desse 

novo formato de seleção. No entendimento do governo federal, a realização de um 

único processo seletivo para grande parte das universidades federais garante o 
direito a qualquer estudante de competir por uma vaga nas instituições federais em 

todo o país. No entanto, se as condições acima não são observadas, os problemas 

relacionados às condições para acessar o ensino superior se agravam. 

As condições e os resultados do ENEM no que tange à ampliação e à 

democratização do acesso às universidades federais esbarram na indisponibilidade 

dos dados de cada universidade que passou a adotá-lo como meio de acesso aos 

seus cursos. Por conta disso, levantamos alguns questionamentos que se adequam 

ao desenvolvimento desse exame, a partir do momento em que passou a substituir o 
antigo vestibular: em que medida o número de estudantes foi ampliado? Como a 

estrutura (orçamentária, pedagógica, etc) das universidades tem acompanhado esse 

crescimento?  

No que tange à questão da estrutura e acompanhando a questão da 

democratização do ensino superior, o governo federal tem implantado, vale 

destacar, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), voltado para a ampliação do acesso e da 

permanência no ensino superior. Consta no site do programa que  

 
A expansão da Rede Federal de Educação Superior teve início em 2003 
com a interiorização dos campi das universidades federais. Com isso, o 
número de municípios atendidos pelas universidades passou de 114 em 
2003 para 237 até o final de 2011. Desde o início da expansão foram 
criadas 14 novas universidades e mais de 100 novos campi que 
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possibilitaram a ampliação de vagas e a criação de novos cursos de 
graduação. 21 
 
 

Mesmo com os poucos dados apresentados até aqui, não é possível negar 

que o ensino superior brasileiro apresenta uma nova configuração. No que diz 

respeito ao acesso, do ponto de vista quantitativo, segundo os dados do Relatório 

Anual de Desigualdades Raciais no Brasil 2009-2010, no período de 1988 a 2008, o 
percentual de estudantes no ensino superior, na faixa etária de 18 a 24 anos, 

passou de 8,6% para 25,5%.  

No entanto, a grande problemática, após a implantação do ENEM como etapa 

para a seleção em algumas universidades federais, a partir de 2009, ainda é a 

ausência de diálogos que objetivem questionar a sua concepção. Por conta disso, a 

falta de dados pode ocultar não apenas os impactos dessa nova modalidade de 

seleção nas instituições, mas também a falha na preocupação com os problemas 

surgidos em torno do processo de operacionalização do exame.  

A questão das condições desiguais entre as regiões e as escolas do país, 

como apontamos, parece ser ignorada. Não sistematizar e/ou divulgar dados que 

dêem conta de apontar a forma de ocupação das vagas, o percentual de evasão, a 

qualidade do acesso, além da análise da sua relação com outras medidas já 

adotadas para alteração das condições de acesso ao ensino superior tem dito muito 

sobre como as políticas para equiparar oportunidades educacionais são 

desenvolvidas no contexto brasileiro. 

De uma maneira geral, as medidas discutidas até aqui não atacam 

frontalmente a questão das desigualdades no acesso e no interior da educação 

superior brasileira. Algumas dimensões são privilegiadas, mas grande parte dos 

aspectos que envolvem uma política estrutural para permitir o acesso, a 

permanência e a formação, especialmente de estudantes pobres, é negligenciada.  

No que tange, de modo específico, aos distintos indicadores que separam os 

segmentos populacionais brancos e negros, as desigualdades quase sempre 

cumprem um papel ilustrativo. Por exemplo, a taxa de escolaridade da população 
branca, tomando como referência a população com idade entre 18 e 24 anos passou 
                                                
21 http://reuni.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=81, acesso em 
10 de fev. de 2012. 
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de 12, 4%, em 1988, para 35,8% em 2008. No caso da população negra esse 

percentual passou de 3,6 % para 16,4 %, no mesmo período estudado, de acordo 

com os levantamentos do Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil 
2009-2010.  

Dados como esses têm servido para embasar muitas medidas de ações 

afirmativas e de combate às desigualdades no ensino superior. Todavia, mesmo 
cumprindo um papel importante nas justificativas para implementação das políticas 

mencionadas, o impacto gerado por eles não foi capaz de mobilizar para a 

construção de ações que assegurassem a efetivação dos objetivos expressos 

nessas políticas, como a permanência dos estudantes, por meio de apoio financeiro 

e pedagógico.  

Além de não enfrentarem materialmente a questão das desigualdades sócio-

raciais no campo da educação, os organismos responsáveis pela elaboração das 

políticas educacionais para o país sequer mencionam a existência ou a necessidade 
de combate essa problemática. Uma publicação do Instituto de Pesquisa Econômica 

e Aplicada, intitulada “A construção de uma Política de Promoção da Igualdade 

Racial: uma análise dos últimos 20 anos”, chama atenção para o fato de alguns 

mecanismos do governo federal não tocarem na questão do combate às 

desigualdades raciais na educação. Segundo o texto, o Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE), o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e o 
Plano Nacional de Educação (PNE) fazem referência aos problemas a serem 

combatidos, sem nenhuma referência à questão racial. Ainda, o PNE  

 

[...] apenas inseriu, de forma não qualificada, a necessidade de criação de 
políticas que facilitem às minorias, vítimas de discriminação, o acesso à 
educação superior, mediante programas de compensação de deficiências, 
sem definir a quais processos de discriminação se referem, nem qual o 
público-alvo de tais ações. (SILVA, JACCOUD, SOARES e SILVA 2009, 
p.176).  

 

 

Nesse contexto de ausências, um último aspecto merece ser retomado: a 

relação das políticas de ações afirmativas para estudantes negros adotadas nas 

universidades federais com as novas formas de seleção dessas instituições. Essas 

políticas foram adotadas a partir de 2002 em diversas instituições públicas 
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brasileiras, e incluíam cotas para estudantes negros, indígenas, oriundos de escola 

pública, residentes em áreas quilombolas, etc. A partir de 2012, as iniciativas dessas 

instituições passaram a ser guiadas pela Lei 12.711/2012.22 

Ressalvadas algumas especificidades, as ações afirmativas nas 

universidades, até a implantação da lei mencionada anteriormente, normalmente 

foram caracterizadas pelo sistema de cotas e estavam concentradas basicamente 
no momento de acesso às instituições. Os estudantes que faziam opção pelo 

sistema concorriam entre si e eram classificados em separado, preenchendo as 

vagas destinadas ao sistema. Na maioria dos casos, havia uma combinação da auto 

com a heteroclassificação, pois, além da autodeclaração dos alunos no momento da 

inscrição, algumas comissões de esclarecimento foram formadas com o objetivo de 

acompanhar e finalizar o processo.  

Com o ENEM, esse sistema sofreu, de imediato, uma alteração: os alunos se 

autodeclaram negros no momento da inscrição para realização do exame e não 
mais na inscrição para cada universidade. Porém, a maior repercussão está no 

aspecto anteriormente destacado: todos os estudantes que fazem opção pelo 

sistema de cotas para negros concorrem entre si, mas sem diferenciação, 

considerando as condições desiguais do ponto vista educacional ao longo do país. 

Ou seja, à medida que se permite que a concorrência se dê dessa forma, ignora-se 

que mesmo os estudantes oriundos da rede pública apresentam acúmulo de 
conhecimentos diferenciados, se considerarmos como os estados e os municípios 

investem na educação básica e/ou definem suas políticas educacionais internas. 

Analisando a temática geral da qual nos ocupamos, os impactos das medidas 
debatidas até aqui - o PROUNI, o ENEM e as ações afirmativas - para o acesso ao 

ensino superior, considerando a democratização desse nível de ensino e, 

consequentemente, o efetivo combate às desigualdades, podem ser mensurados à 

medida que admitirmos que todas as possibilidades de debate, envolvendo o 

acompanhamento e a avaliação das cotas para estudantes negros, principal 

característica dessas iniciativas nas universidades públicas, estão diluídas no atual 
contexto de execução do ENEM. Isso se faz necessário se aceitarmos que as três 

políticas têm como partida, segundo seus processos idealizadores, a ampliação do 

acesso ao ensino superior.  
                                                
22 Discutimos essa lei no capítulo 3 desta tese. 
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Entretanto, a relação extremamente próxima que se estabeleceu entre elas 

dificulta, aparentemente, uma compreensão mais detalhada do impacto de cada 

medida nas instituições onde são adotadas. Essas afirmações são confirmadas 
quando consideramos a origem distinta dessas iniciativas. Enquanto as ações 

afirmativas são encaradas como políticas demandas pela população negra, por meio 

das organizações que integram o movimento negro nacional, o ENEM e o PROUNI 

são marcadamente medidas gestadas e propostas por órgãos que integram o 

governo federal23.  

Essas características, aliadas às diferentes disputas no processo de 

elaboração e aprovação, demarcam, de maneira significativa, os objetivos e os 

rumos assumidos no decorrer do desenvolvimento de cada uma dessas iniciativas.  

Essa conclusão é uma das razões para finalizarmos este capítulo com a 

seguinte discussão: o acesso da população negra ao ensino superior. O destaque, 

nesse percurso, serão as formas de inserção dessa população nesse espaço, 
tomando aspectos relacionados à preparação para a vida acadêmica, a exemplo dos 

cursos pré-vestibulares especificamente voltados para estudantes negros e 

carentes, como iniciativa privilegiada de análise.  

 

1.3. População negra e acesso ao ensino superior  
 

 

A representação da população negra no ensino superior brasileiro, bem como 

a intensidade e a forma dessa representação tem se constituído enquanto 

importante indicativo da abrangência das desigualdades raciais no país.  

Os aspectos privilegiados para a investigação desse tópico estão divididos da 

seguinte forma. Primeiro, apresentamos indicadores quantitativos acerca da 

presença dessa população nesse nível de ensino, e em seguida, trataremos de 

algumas iniciativas, cujas concepções, são perpassadas pela necessidade de 
alteração desses indicadores e, consequentemente, pela abertura das instituições 

públicas de ensino superior a essa população. 

                                                
23 Para alguns estudiosos e militantes, o PROUNI também resulta das reivindicações do movimento 
negro. 
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Antes, porém, uma observação se faz necessária. A decisão de apresentar 

indicadores quantitativos não tem a intenção de meramente reduzir a essa esfera a 

análise das formas de acesso da população negra ao ensino superior. Temos, ao 
contrário, a finalidade de pontuar a subrepresentação dessa população, chamando 

atenção para a forma como os órgãos oficiais, assim como certos estudos, 

passaram a expor com mais frequência esses indicadores sob uma perspectiva 

racial. 24  

Os principais indicadores sobre a presença da população negra no ensino 

superior, disponíveis por meio dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2010, caminham para a confirmação da sua sub-representação 

nesse nível de ensino. No Brasil, segundo dados desse órgão, temos, nesse ano, o 

total de 6.197.318 matrículas em cursos de graduação que, apesar do crescimento 
das instituições estaduais e federais, estão concentradas majoritariamente no setor 

privado.  

Quando passamos a considerar o percentual geral da população segundo as 

variáveis cor e raça na sua representação no ensino superior, deparamos-nos com 

os seguintes índices: em 2009, de acordo com os dados do IBGE 2010, 62,6% dos 

estudantes brancos de 18 a 24 anos cursavam o nível superior, contra 28,2% de 

pretos e 31,8% de pardos. Os dados relativos à população de 25 anos ou mais com 

ensino superior concluído apresentam um crescimento entre os grupos de pretos (de 
2,3% em 1999 para 4,7% em 2009) e de pardos de (de 2,3% para 5,3%). Nesse 

período, o percentual de brancos com diploma passou de 9,8% para 15%. O que, de 

forma óbvia, desprende-se desses indicadores é a conclusão de que, apesar de ter 

ocorrido um aumento da representação de estudantes negros no período analisado 

pelo IBGE, a desigualdade permanece e os índices da presença negra na condição 

de universitários ou como egressos desse nível de ensino estão abaixo daqueles 

que indicam sua participação no conjunto da população geral. 

Um outro conjunto de dados de 2012 do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), coletados no âmbito da Pesquisa 
de Emprego e Desemprego (PED) nas regiões metropolitanas do país conclui que 

no período de 2001 a 2011 a população negra diminuiu sua participação entre os 

                                                
24 Tomaremos, sempre que possível, dados publicados pelo IBGE. 
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analfabetos e cresceu entre os segmentos que frequentam o ensino superior.  Sobre 

esse aumento, a pesquisa indica que 

 

O estabelecimento gradual de cotas aos negros nas universidades públicas 
ao longo dos anos 2000, esboçada e gestada na primeira metade da 
década, mas, notadamente intensificada desde então, pode ter, tanto 
quanto outras políticas, favorecido as condições de acesso dessa 
população nesse nível de ensino. Embora a proporção de negros no ensino 
superior ainda se mantenha substantivamente aquém do percentual de não 
negros, o ritmo de ingresso de afro-brasileiros nos centro universitários vem 
ganhando corpo na última década, particularmente a partir de 2006. 25  
 

 

Na tabela a seguir, reproduzida do referido estudo, é possível observar esse 

dado: 

 

Proporção da População de 18 anos e mais com ensino superior incompleto, 
segundo cor  

Regiões Metropolitanas e Distrito Federal – 2001, 2006 e 2011 
 

Regiões 
metropolitanas 

Ensino superior incompleto 
Negros Não negros 

2001 2006 2011 2001 2006 2011 

Belo Horizonte 2,9 3,9 4,2 5,9 7,9 7,4 

Distrito Federal  4,2 5,3 7,0 7,9 8,6 8,8 

Fortaleza - - 3,5 - - 6,3 

Porto Alegre 2,4 3,1 3,8 7,1 7,9 7,7 

Recife 2,1 3,1 4,1 5,6 6,2 7,7 

Salvador  3,4 5,1 4,6 5,6 6,2 7,7 

São Paulo 1,9 2,7 3,5 5,8 6,7 6,6 

 
Fonte: DIEESE/SEADE, MTE/FAT e entidades regionais. PED - Pesquisa de 
Emprego e Desemprego.  Elaboração: DIEESE. 
 
 
 Apesar de os dados do DIEESE se referirem especificamente apenas a 

algumas regiões brasileiras, resolvemos reproduzi-los para exemplificar como a 

inserção desigual da população no ensino superior ainda é concreta e como a 
                                                
25 A pesquisa inclui entre os não negros, os brancos e os amarelos  
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publicação de dados dessa ordem pode indicar os avanços obtidos, mas, sobretudo, 

sugerir as mudanças necessárias para que as bases das desigualdades sejam 

atacadas.    

Mesmo com as cotas raciais tendo aparecido, nos dados acima, como 

mecanismo importante para a alteração das desigualdades no acesso à educação 

superior, é interessante chamar atenção para um tipo de iniciativa anterior a essas 
medidas é que tem tanto incentivado a sua adoção, quanto atuado no combate às 

desigualdades no âmbito educacional. Assim, como segundo aspecto para 

discussão da questão do acesso da população negra ao ensino superior, 

abordaremos agora os cursos de preparação ao vestibular voltados para estudantes 

negros e de baixa renda, na maioria dos casos incluídos na sigla PVNC (Pré-

Vestibular para Negros e Carentes) e surgidos no Rio de Janeiro na década de 
1990.  

A partir dessa época essas iniciativas se espalharam pelo país. O formato foi 
se diferenciando ao longo do tempo e em cada região. Porém uma característica 

importante foi, desde o princípio, atribuída a tais iniciativas: os cursos não se 

constituíram como espaços apenas voltados para a preparação para o exame 

vestibular. Eles foram alicerçados numa dimensão crítica-política que tem a ver com 

questões e ações relacionadas a dois elementos. Primeiro, a dinâmica assumida 

pelos cursos não ignora as trajetórias dos estudantes que os integram, e segundo, 
essa mesma dinâmica encara a vida universitária como algo que não está resumido 

na esfera curricular e acadêmica, mas que apresenta um contexto específico sob o 

qual as instituições universitárias funcionam e, principalmente, produzem 

conhecimentos.  

Por conta dessa compreensão, o foco de atuação não é exclusivamente 

direcionado aos conteúdos exigidos pelos processos seletivos das instituições 

universitárias, que são tratados como fundamentais, mas que não detêm a 

exclusividade no processo de formação pré-universitária. Em síntese, procura-se dar 

importância ao repertório educacional e político trazido por cada estudante e aos 
diferentes significados do acesso ao ensino superior, com destaque para as suas 

disputas, concepções e implicações político-sociais. Para Santos (2007, p.97),  

 



 65

[...] apesar do atrelamento de sua atividade ao concurso vestibular, a 
maioria dos cursos pré-vestibulares populares se coloca como desafio à 
construção de um projeto educacional que compatibilize a preparação para 
o vestibular com um trabalho de formação crítica e uma intervenção política 
– tarefas em nada banais.  

 
Para nós, além dos aspectos mencionados na citação de Santos, temos, com 

os cursos pré-vestibulares para negros e carentes, duas indicações importantes. 

Inicialmente, há o enfrentamento, quase que total, da lógica da competição imposta 

pelo processo vestibular. Como isso ocorre? Isso é verificável à medida que o 

vestibular passa a não ser visto como um fim em si mesmo e recebe uma 

compreensão mais pontual, concebida com vistas à explicitação, principalmente, do 

seu caráter excludente. Num segundo momento, podemos dizer que há o incentivo 

para a criação de um ambiente que deve favorecer a disseminação de visões e 

realidades mais próximas às dos jovens que compõem esse espaço. Numa reflexão 

sobre esses cursos, Santos (2003, p. 152) conclui que: 

  
Com efeito, eles se firmam como uma nova expressão de subjetividades 
das quais a mais capitalizada é a racialidade. Este processo de socialização 
crítica ganha em relevância na medida em que os núcleos do PVNC e dos 
pré-vestibulares populares vêm se constituindo num agente-chave na 
discussão de diversas problemáticas em diferentes escalas: das questões 
das localidades ou bairros onde se situam, em que alguns núcleos são 
bastante participativos, às questões racial e da educação – essa última, 
sobretudo na democratização do acesso à universidade, mas que a partir 
daí ganha outras intervenções também.  
 
 

Esses aspectos, relacionados aos objetivos estabelecidos nessa modalidade 

educacional, trazem à tona a percepção de que a necessidade de ingresso no 

ensino superior não pode ignorar o conjunto de problemáticas no qual os 

estudantes, com o perfil atendido pelos cursos pré-vestibulares populares, estão 

envolvidos, além da urgência de se discutir e compreender a partir de quais valores 
as universidades operam, a quais segmentos estão historicamente direcionadas, 

que tipo de formação oferecem e como, por meio desses fatores, podem deixar de 

fora diversos grupos, reproduzindo, dessa forma, preconceitos e discriminações 

socialmente difundidos.  

Em que medida a compreensão desse papel desempenhado pelos cursinhos 

para estudantes negros e carentes pode ajudar na nossa reflexão? Como já 

adiantamos, a referência a essa experiência é importante para o nosso objetivo pela 
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sua relação estreita com as medidas que possibilitam a ampliação do acesso ao 

ensino superior. Pois, de forma imediata, a intenção desses cursos é oferecer uma 

formação diferenciada para a realização do exame vestibular, mas também é 
possível associá-los aos debates e às políticas em torno da democratização do 

ensino superior. Elas nos impulsionam também para uma reflexão sobre as 

alternativas, fora do eixo governamental, que estão voltadas não apenas para a 

disputa por vagas nas universidades, mas para toda a complexidade que esse 

acesso representa. Novamente recorremos a Santos (2003, p. 152) para enfatizar a 

importância dessas iniciativas. Este autor lembra que: 

 

Os pré-vestibulares, assim, vêm se legitimando e assumindo o duplo papel 
de formuladores de agendas de discussão para a sociedade e de 
importantes interlocutores para outras agendas já colocadas ou em 
construção. São, portanto, instrumento privilegiado de capilarização social 
da luta anti-racismo, fundamentais para a legitimação e construção de 
ações afirmativas voltadas para a promoção dos negros neste país. 

 

O quadro que expomos, por meio das reflexões apresentadas neste capítulo, 

não é uma novidade. Bem sabemos que o acesso ao ensino superior, na sua 

relação com as desigualdades que atingem a população negra, já foi alvo de 

estudos e de pesquisas voltados para a complexidade e a especificidade que 

envolvem essa problemática. Novamente, o que almejamos diz respeito à tentativa 

de instaurar um debate inicial acerca dos elementos que estão na interface das 

análises feitas sobre o que, a partir da década de 1990, tem sido caracterizado como 

iniciativas capazes de ampliar o acesso dessa população à educação superior, 

alterando a própria dinâmica socialmente reconhecida e associada a esse nível de 

ensino.  

Mas qual o elemento que atravessa todas as questões apresentadas até 

aqui? O PROUNI, o ENEM, o caráter assumido pelos cursos pré-universitários para 

negros e carentes, assim como os objetivos atribuídos às ações afirmativas nos 

ofereceram elementos que permitiram a centralização do problema central na fase 

final desta seção: as condições desiguais experimentadas pela população negra no 

contexto de inclusão no ensino superior.  

As lacunas deixadas pela implementação das medidas analisadas ou as 

possibilidades de transformações suscitadas a partir da sua problematização foram 
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o nosso fio condutor. Além do mais, as problemáticas relacionadas aos sujeitos 

proponentes e executores, aos beneficiários de cada ação, e às disputas travadas 

para a sua implantação e efetivação do ponto vista político e financeiro, 
principalmente no caso das ações afirmativas nas universidades públicas, perfazem 

um percurso desejável na investigação dessas políticas. Talvez por conta disso, o 

lugar das ações afirmativas no contexto de discussão e eliminação de desigualdades 

educacionais, seja o elo entre todas os aspectos que subsidiam as demais ações 

apresentadas. 

As ações afirmativas, de modo especial, apresentam algumas características 

que estão assentadas na forma como foram propostas e adotados no contexto 

brasileiro26. Essas políticas assumem um caráter especial não apenas pelo fato de 

estarem direcionadas à população negra, mas, sobretudo, e complementarmente, 
por conta da sua caracterização enquanto medidas de superação de desigualdades 

e combate aos efeitos do racismo.  

No contexto acadêmico, espera-se que essas políticas deem conta, ou pelo 

menos respondam satisfatoriamente às demandas iniciais a partir das quais foram 

instauradas. Das cotas raciais, por exemplo, espera-se que, para além da garantia 

da já comprovada ampliação do ingresso de estudantes negros nas universidades, 

essa modalidade de ação afirmativa impulsione a construção de alternativas 

próximas àquelas tomadas como objetivos nos cursos pré-universitários.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
26 Não nos deteremos numa caracterização mais profunda dessas políticas ao final deste capítulo, 
porque o faremos nas próximas seções. Aqui somente queremos enfatizar alguns tópicos no que 
tange à sua relação com as transformações no seio das instituições de ensino superior brasileiras. 
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CAPÍTULO 2 – A CONSTITUIÇÃO DAS AÇÕES AFIRMATIVAS NO CENÁRIO 
BRASILEIRO 

 
O racismo no Brasil se caracteriza pela covardia. 
Ele não se assume e, por isso, não tem culpa nem 
autocrítica. Costumam descrevê-lo como sutil, mas 
isto é um equívoco. Ele não é nada sutil, pelo 
contrário, para quem não quer se iludir ele fica 
escancarado ao olhar mais casual e superficial. O 
olhar aprofundado só confirma a primeira 
impressão: os negros estão mesmo nos 
patamares inferiores, ocupam a base da pirâmide 
social e lá sofrem discriminação e rebaixamento 
de sua autoestima em razão da cor. No topo da 
riqueza, eles são rechaçados com uma violência 
que faz doer. Quando não discrimina o negro, a 
elite dominante o festeja com um paternalismo 
hipócrita ao passo que apropria e ganha lucros 
sobre suas criações culturais sem respeitar ou 
remunerar com dignidade a sua produção. (Abdias 
Nascimento) 

 
 

As políticas de ações afirmativas representam a principal marca dos debates 

sobre o caráter das relações raciais no Brasil atualmente. Caracterizadas como 

política pública ou privada voltada para a correção de desigualdades, essas 

iniciativas estão voltadas para um complexo de negação histórica do acesso a 

direitos por parte de parcela significativa da população nacional. Ao discuti-las e 

implementá-las, a sociedade brasileira instaura problemáticas específicas 

normalmente expressas nas posições dos ativistas e estudiosos ligados à chamada 

questão racial brasileira e, em certos aspectos, relacionados aos potenciais 

beneficiários dessas iniciativas.  

O que estamos designando como problemáticas pode ser traduzido por 

questionamentos, conceituações, disputas etc, suscitados ou redefinidos no decorrer 

do desenvolvimento das ações afirmativas no Brasil. Neste capítulo, tentaremos dar 

conta de alguns desses aspectos considerando as principais justificativas dessas 

políticas, bem como as definições geralmente a elas atribuídas. 

Como já muito explorado por autores interessados na dinâmica das ações 

afirmativas no Brasil, comecemos pela exposição dos principais elementos que 

marcam a trajetória dessas medidas no país, bem como, da forma como esses 

marcos têm estruturado a configuração atual dessas políticas. Sobre o que tem 

representado essas políticas, Silvério (2008, p.226) diz: 
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As ações afirmativas trouxeram para o centro do debate público, por 
exemplo, as disparidades no acesso ao ensino superior de qualidade, 
normalmente, mas não exclusivamente, público, entre brancos e não 
brancos (negros e indígenas). Esse processo, além de desencadear um 
amplo debate nacional em torno do direito ao acesso ao ensino superior, 
também lançou novas luzes sobre a eficácia e ressignificações das 
doutrinas racistas no Brasil contemporâneo.  
 
 

Mesmo tendo suas bases lançadas pelas ações de ativistas negros desde a 

formação das suas primeiras organizações, é a partir da década de 1990 que as 

ações afirmativas passam a representar uma significativa mudança no que concerne 

à necessidade de implantação de medidas capazes de impactar sobre as condições 

experimentadas pela população negra no Brasil. É a partir deste período que, 

geralmente, costuma-se localizar os acontecimentos encarados como 
impulsionadores da reivindicação por ações afirmativas.  

Em outros trabalhos27, tomei como referência dois eventos para definir o início 
do percurso dessas medidas no Brasil: a “Marcha Zumbi, contra o racismo, pela 

cidadania e pela vida”, ocorrida em 1995, e a “III Conferência Mundial contra o 

Racismo, a Xenofobia e a Intolerância Correlata”, realizada em Durban, na África do 

Sul, em 2001.  

Ainda encaramos esses acontecimentos como importantes referências para a 

definição dos rumos das ações afirmativas no nosso contexto. Os resultados 

políticos e os questionamentos oriundos dessas ações, de uma maneira ou de outra, 

influenciaram na forma como os debates se estabeleceram e contribuíram para a 

sistematização dos objetivos das ações afirmativas ao longo dos anos.  

No entanto, aqui estamos propondo a ampliação da visão que tivemos desses 

marcos. Para isso, apresentaremos duas linhas de argumentação que mantêm entre 

si uma intrínseca relação. A primeira toma como ponto de partida a compreensão de 

que são as proposições e ações das diversas entidades integrantes do movimento 

negro que oferecem os mais importantes significados para o entendimento das 

razões para o estabelecimento dessas políticas no país. A segunda, parte desta 

visão para tentar perceber a forma como essas ações se relacionam com demandas 

                                                
27 Principalmente na minha dissertação de mestrado, intitulada “Ações Afirmativas e universidade: o 
caso da Universidade Federal do Maranhão”, defendida em 2009, na Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo.  
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e questões mais amplas oriundas do contexto das chamadas políticas de 

valorização da diferença.  

Considerando a primeira linha de argumentação, como ponto inicial 

sintetizamos alguns elementos atrelados às repercussões da Marcha Zumbi e da 

Conferência de Durban. A Marcha, organizada pelo movimento negro, ocorreu em 

Brasília, no ano de 1995 e resultou em um documento entregue ao governo federal, 
cujas reivindicações incluíram como aspecto principal a adoção de políticas públicas 

voltadas para o combate às desigualdades. A partir dessa reivindicação, o governo 

criou o “Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra”, 

responsável pela sistematização de propostas de políticas específicas para a 

população negra em dezesseis áreas temáticas. A área temática sobre ações 

afirmativas apresentou sugestões para a área de educação, trabalho, comunicações 
e saúde (SISS, 2003).  

Com representações de vários segmentos, dos órgãos governamentais e das 
entidades do movimento negro, o grupo de trabalho mais que impulsionar 

diretamente as ações afirmativas, representou a aproximação entre esses dois 

grupos, no que tange às disputas em torno da questão racial brasileira.  

A Conferência de Durban, por sua vez, teve como principal característica a 

obrigatoriedade, por parte dos países signatários, de implantação de medidas que 

inibam e combatam os efeitos de quaisquer formas de discriminação. O processo de 

preparação, as decisões tomadas e as repercussões dessa Conferência ajudam a 

configurar as reivindicações e a implementação das ações afirmativas no contexto 

brasileiro. Segundo Monteiro (2010, p.74),  

 

Dentre as políticas e práticas recomendadas no Plano de Ação (Durban) 
constam: a promoção de Ações Afirmativas ou medidas de ação positiva; 
desenvolvimento de materiais didáticos, revisão e correção de livros e dos 
currículos escolares.  
 

 

Por conta dessas indicações, com muita frequência recorremos aos 

resultados dessa Conferência para justificar as ações afirmativas. Depois de Durban, 

a expectativa era de que a mobilização de ativistas, estudiosos e setores 

governamentais para a efetivação das deliberações lá definidas representasse um 
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comprometimento mínimo com essas medidas e, principalmente, com a 

problemática do racismo e seus desdobramentos no cenário brasileiro.  

O que efetivamente pode ser verificado como desenvolvimento das decisões 

decorrentes da experiência de Durban tem divido opiniões e gerado polêmicas 

mesmo entre os proponentes das ações afirmativas. As iniciativas implantadas pelo 

governo federal, por exemplo, considerando as recomendações da Conferência, só 
podem ser compreendidas no contexto de disputa e negociação historicamente 

estabelecido entre os diversos níveis do poder governamental e as entidades do 

movimento negro brasileiro.  

Nesse sentido, ao visualizarmos o caminho percorrido pelas ações 

afirmativas, é necessário levar em conta esse processo, pois mesmo correndo o 

risco de ser generalista, é possível afirmar que elas estão inseridas, sob diferentes 

formatos e perspectivas, na história das organizações negras, na medida em que 

consideramos as influências diversas para a constituição e definição das demandas 
dessas entidades.  

Ressalvadas as particularidades das épocas nas quais atuaram e a 

diversidade de perspectivas de cada organização negra, podemos sugerir que o 

embrião das ações afirmativas já estava colocado na denúncia do racismo, no 

combate às desigualdades imputadas em função dele à população negra e nas lutas 

para reconhecimento da sua participação na formação nacional etc.  

As ações para inserção dessa população nos diversos quadros da vida social 

adquiriram, nesse contexto, variados formatos. Refutando umas, apropriando-se de 

outras, e/ou criando suas próprias interpretações para a compreensão da 

problemática racial, essas organizações, no geral, ativeram-se ao fato de que a 

sociedade brasileira, nas suas amplas conformações históricas e políticas, ignorou a 

necessidade de enfretamento de diversas temáticas atreladas à trajetória dessa 

população. O processo de proposição das ações afirmativas destaca, de maneira 

enfática, as potencialidades dessas políticas na produção de estratégias que 

focalizem essa ausência. 

Nesse sentido, na linha de argumentação desenvolvida acerca da importância 

de implantação de políticas de ações afirmativas no Brasil, tendo como linhas de 

referência a Marcha Zumbi e a Conferência de Durban, verificamos que o grande 
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destaque fica por conta do acúmulo de reivindicações e proposições das 

organizações do movimento negro com vistas à transformação das condições de 

vida da população negra. 

Numa segunda dimensão argumentativa, o formato e os objetivos das 

políticas de ações afirmativas no Brasil estão articulados com a construção de 

alternativas para “lidar” com diferenças de diversas ordens em diferentes contextos 
culturais. Valorização e respeito à diversidade e à diferença, adoção, assim, de 

políticas chamadas diferencialistas são algumas características das demandas e 

questões inseridas nesse debate, do qual nos ocuparemos neste momento, para 

assumir a discussão sobre a segunda percepção definida a respeito das ações 

afirmativas.  

Essas medidas, como vimos, não chegam ao Brasil de uma hora para outra, 

sob orientação única e tampouco passam a ser defendidas e operacionalizadas por 

sujeitos com a mesma perspectiva política. Todo esse processo não está isento, 
inclusive, das influências provenientes de outras regiões. No contexto internacional, 

políticas de ações afirmativas, ou medidas semelhantes, são encontradas em 

diferentes formatos.  

No Brasil, recorremos frequentemente a alguns exemplos externos para 

comprovar ou refutar a importância das ações afirmativas no país. As referências às 

experiências da Índia e de alguns países africanos, com a implantação de políticas 

voltadas para o combate às desigualdades, após o rompimento com o poder 

colonial, ilustram isso.  

No caso indiano, por exemplo, a intenção era garantir a representação na 

classe governamental das chamadas castas inferiores. Alguns artigos da 

Constituição de 1950 não só proibiam a discriminação com base na ‘raça, casta e 

descendência’ e abolia a chamada ‘intocabilidade’, como também “[...] instituíam um 

sistema de ações afirmativas, chamado de ‘Reservas’ ou ‘Representação Seletiva’, 

nas assembléias legislativas, na administração pública e na rede de ensino” 

(MOORE, 2005, p.316). Weisskopf (2008, p. 37) nos oferece uma visão mais ampla 

sobre a inserção dessas políticas no principal instrumento jurídico indiano: 

 
As políticas de reserva na Índia tem suas origens no começo do século XX, 
quando foram implementadas em algumas províncias do sul do país sob 
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domínio do Raj como resposta a crescentes movimentos populares contra a 
dominação de membros da casta Brahmin (a mais alta). Logo após a 
independência, em 1947, a nova constituição nacional fincou as bases da 
estrutura legal das atuais políticas de ação afirmativa indianas – embora a 
previsão constitucional de tratamento preferencial a determinados grupos 
coexista de forma tensa com afirmações mais gerais de oportunidades 
iguais e não discriminação. 
 
 

Em Gana (1957) e em Guiné Conacri (1958), no contexto de seus processos 
de independência, também adotaram políticas desse tipo para permitir o 

preenchimento dos postos de trabalho, antes ocupados pelo poder colonial, pelos 

grupos populacionais locais.  

Na África do Sul, por sua vez, referências às ações afirmativas podem ser 
encontradas no chamado Ato de Igualdade de Trabalho (EEA – Employment Equity 

Act), de 1998, cuja finalidade é: 

 
[...] alcançar a igualdade no local de trabalho da seguinte maneira: 
a) promovendo igualdade de oportunidade e tratamento justo no emprego 
por meio da eliminação de discriminação injusta; e 
b) implementando medidas de ação afirmativa (AA) para remediar as 
desvantagens no emprego sofridas por designados grupos, com o intuito de 
assegurar sua representação equitativa em todos os níveis e categorias 
ocupacionais do mercado de trabalho. (ALEXANDER, 2006, p. 248) 
 

 

Porém, a experiência mais mencionada quando nos remetemos às influências 
para o Brasil no que se refere à adoção de ações afirmativas, é a dos Estados 

Unidos. É deste país que provém a designação específica para este tipo de política.  

Nos Estados Unidos, medidas de ações afirmativas foram implantadas, a 

partir da década de 1960, para ampliar a representação das chamadas minorias em 

alguns espaços sociais. No contexto da Lei dos Direitos Civis, tais políticas surgiram 

como respostas à insuficiência da obrigatoriedade de não discriminação em função 

da raça. O foco estava, assim, na utilização desse elemento nos processos de 

admissão aos postos de trabalho e às universidades. Sobre esse tipo de iniciativa no 
acesso ao ensino superior, Russel (2006, p. 203) afirma que: 

 
Em quarenta anos, houve nos Estados Unidos aumentos significativos nas 
matrículas de negros, hispânicos, asiáticos-americanos e indígenas na 
educação pós-secundária [...]. Para aumentar a diversidade nos campi 
americanos, faculdades e universidades implementaram mudanças em seus 
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processos de admissão. A raça do candidato é levada em consideração, ao 
lado das notas escolares e da pontuação nos exames padronizados de 
admissão [...].  
 

 

No acesso às universidades, as políticas que tomavam a raça como critério, 

de acordo com a descrição anterior, adquirem esse caráter a partir da decisão da 

Suprema Corte de 1978, que julgou o caso de um estudante branco, conhecido 

como o caso Bakke, supostamente injustiçado pela Universidade da Califórnia em 

Davis no processo de admissão. Com o impasse no julgamento,  
 

 
o voto de Minerva foi proferido pelo Ministro Lewis Powel. Ele condenou o 
uso de cotas rígidas na admissão de estudantes vindos das minorias e 
julgou que os esforços para superar a ‘discriminação societária’ não 
justificavam medidas que prejudicassem indivíduos isolados, como Bakke, 
que não eram responsáveis por nenhum prejuízo sofrido pelas minorias. Ao 
mesmo tempo, como recurso para garantir os benefícios educacionais de 
um corpo discente com origens e experiências diversificadas, Powell 
determinou que os encarregados da admissão poderiam ‘levar em conta a 
raça’, como um dentre diversos fatores na avaliação dos candidatos 
provenientes das minorias, em comparação com outros pleiteantes. 
(BOWEN; BOK, 2004, p.42-43) 

 

 

As características e os objetivos assumidos pelas ações afirmativas nos 

Estados Unidos, como vimos, parecem contemplar duas dimensões. Primeiro, 

busca-se evitar a discriminação e a segregação, fortemente presentes naquela 

sociedade e motivadoras das lutas pelos direitos civis, localizando esses processos 
no passado. E na segunda dimensão está a necessidade de garantia da chamada 

diversidade em vários espaços da sociedade. É a transformação do presente, com a 

representação de diferentes sujeitos, que se almeja nessa dimensão. Mais adiante 

vamos perceber como alguns desses elementos aparecem também nas justificativas 

das ações afirmativas no Brasil.  

 

 

 

 
2.1. Ações afirmativas para a população negra no Brasil 
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No tópico anterior, apresentamos elementos específicos que marcaram, ou 

pelo menos, impulsionaram o aparecimento de aspectos que alicerçaram os debates 

sobre as ações afirmativas no Brasil. Muitos deles inspiraram polêmicas sobre as 

formas assumidas por essas políticas até agora no país. Dentro do que nos 

propomos a fazer neste capítulo, dois aspectos a elas relacionados nos interessam 
diretamente. O primeiro diz respeito à questão da conceituação de tais políticas e o 

segundo se relaciona à especificidade dessas políticas para a população negra 

brasileira.  

Um conceito que muito tem servido para a defesa e a compreensão da 

importância das ações afirmativas no Brasil é o de Gomes (2003, p.27). Para este 

autor, ações afirmativas são: 

 

[...] um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, 
facultativo ou voluntário, concebidas com vistas à discriminação racial, de 
gênero, de origem nacional, bem como para corrigir ou mitigar os efeitos 
presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a 
concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais 
como a educação e o emprego. 

 

 

Nessa definição, a questão da discriminação, em suas diversas dimensões, é 

a principal referência. E a busca por igualdade é tomada como a finalidade das 

ações afirmativas. 

O Grupo de Trabalho Interministerial, resultante da Marcha Zumbi, e 

responsável pela sistematização inicial dos dados sobre ações afirmativas no Brasil, 

trabalhou com uma definição semelhante à apresentada anteriormente. O 

documento do grupo traz a seguinte definição: 

 
Ações afirmativas são medidas especiais e temporárias, tomadas ou 
determinadas pelo Estado, espontânea ou compulsoriamente, com o 
objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a 
igualdade de oportunidades e tratamento, bem como de compensar perdas 
provocadas pela discriminação e marginalização, decorrentes de motivos 
raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros. Portanto, as ações 
afirmativas visam combater os efeitos acumulados em virtude das 
discriminações ocorridas no passado. (GTI, 2001 apud SISS, 2003, p.148) 
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 Zoninsein e Feres Júnior (2006), por sua vez, preocuparam-se em 

compreender as ações afirmativas no contexto das chamadas políticas multiculturais 
nacionais propostas pelo relatório das Nações Unidas, de 2004. Para estes autores, 

tais iniciativas integram a área das: 

 
Políticas que buscam reparação da exclusão socioeconômica [...] que inclui 
também investimentos sociais preferenciais para alcançar igualdade de 
oportunidades para grupos discriminados e a obtenção de reconhecimento 
de reivindicações coletivas legítimas por terra e proteção a estilos de vida. 
(ZONINSEIN; FERES JÚNIOR, 2006, p.12) 

 

 

Levando em conta essas conceituações, de maneira geral, é possível 

assegurar que nos habituamos a definir ações afirmativas sem fugir às dimensões 

da chamada igualdade de oportunidades. Para descrever em que consiste essa 

noção, em outro trabalho, Zoninsein e Feres Júnior (2008, p. 16) visualizam uma 
relação existente entre as noções de igualdade e de mérito. Identificada ao estado 

de bem-estar social, a necessidade de alcançar a igualdade de oportunidades é 

tomada porque 

 
[...] reconhece-se que, sem um mínimo de garantias materiais e morais, 
parcelas da população ficariam incapacitadas de gozar, em pé de igualdade 
com os demais cidadãos, dos direitos garantidos por lei. Portanto, faz-se 
necessário que o Estado subtraia parte da riqueza que circula no mercado, 
através de impostos e taxas, e a distribua para essas parcelas. Em outras 
palavras, o princípio da igualdade, para melhor se realizar, justifica uma 
redução na esfera de atuação do princípio do mérito. É dessa operação de 
limitação do princípio do mérito pelo da igualdade que chegamos à noção 
de igualdade de oportunidades. 

 

 

Essa é a base sobre a qual podem se desenvolver as ações afirmativas. Tais 

políticas assentam-se sobre a noção de igualdade de oportunidades com o objetivo 

de eliminar desigualdades de diversas ordens. A princípio, não discordamos dessa 

compreensão, pois, a ideia de igualdade da qual se parte e aquela almejada levam 
em consideração as condições destinadas a cada segmento no seio da sociedade, 

destacando inclusive as ações e omissões dessa na garantia de direitos. Entretanto, 

algumas demandas específicas das ações afirmativas no Brasil talvez reclamem um 

conceito mais ancorado na diversidade de questões que aqui as motivam.  
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Qual é, portanto, a noção que melhor contempla a necessidade das ações 

afirmativas no Brasil? Para tentar responder esta indagação, achamos pertinente 

discutir as implicações de uma definição acerca das ações afirmativas, articulando-a 
com aquilo que constitui o segundo aspecto destacado no início deste tópico: a 

especificidade dessas políticas para a população negra.  

Comecemos então com dois outros questionamentos: como as ações 
afirmativas se relacionam com as chamadas políticas universalistas e quais são as 

demandas e os elementos que justificam e motivam a sua implantação.  

A discussão que segue não se desvincula dos aspectos conceituais 

apresentados acima. O que singulariza este segundo aspecto é a constatação de 

que o racismo é a principal motivação para a adoção dessas políticas. Essa 

compreensão é partilhada por muitos autores interessados, principalmente, na 

defesa das ações afirmativas. Por isso, talvez nossa discussão acerca desses 

aspectos não consiga destacar questões além daquelas já suscitadas em outros 
estudos. Todavia, julgamos importante fazê-la por conta do que apontamos no 

começo do capítulo: o papel desempenhado pelas ações afirmativas nas visões 

atualmente desenvolvidas sobre as relações raciais no Brasil.  

Inicialmente, há de se reconhecer que o racismo assume uma centralidade 

tanto na defesa quanto no combate às ações afirmativas. Nos discursos contrários, o 

racismo aparece como elemento presente nas relações sociais, mas não como uma 

dimensão que estrutura essas relações. Essa seria a principal razão para não 

tomarmos as ações afirmativas como potencial agente para alteração das 

desigualdades que atingem a população negra. O racismo encontrado no Brasil não 
seria responsável pelas desvantagens impostas à população negra. Como 

fenômeno apenas pontualmente identificado, esta análise parece indicar que ele não 

marca os sujeitos a ponto de provocar resultados amplamente desvantajosos.  

Portanto, para essa compreensão, o questionamento de fundo é: se o racismo 

brasileiro não marca a população negra a ponto de produzir desigualdades, para 

quem serviriam as ações afirmativas? Este aspecto remete-nos para alguns 

elementos já apresentados na introdução deste trabalho e atrelados à questão da 

classificação racial. Aqui, porém, apenas enfatizaremos aquilo que os detratores das 

ações afirmativas têm designado como dificuldades para identificação dos seus 
beneficiários.  
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A utilização das categorias e métodos de análise empregados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) seria inadmissível pelos mesmos 

motivos pelos quais a nomeação racial dos brasileiros não faz sentido: o contínuo de 
cor que caracteriza a população nacional impediria a visualização de marcas 
acentuadas para definição de grupos raciais. Nessa visão, as categorias branco e 

negro, nos parâmetros utilizados por militantes e pesquisadores, são tomadas, com 

muita frequência, para justificar a insuficiência e a não necessidade da classificação 

racial adotada no Brasil.  

Durham (2003, p. 3-4), toma o exemplo de outros países para se contrapor à 

ações afirmativas no Brasil 

 

A divisão da população em duas categorias fechadas e excludentes – 
brancos e negros - permeou o conjunto das instituições e serviços públicos 
norte-americanos. Classificações desse tipo estão na base de todas as 
formas mais violentas de racismo, especialmente quando são oficialmente e 
legalmente reconhecidas como critério para acesso a benefícios, serviços e 
posições sociais. O anti-semitismo oficial da Alemanha nazista, como o 
apartheid sul-africano, são exemplos muito claros disto, assim como a 
segregação racial que existiu no sistema educacional norte-americano. O 
artificialismo perverso destas classificações fica especialmente claro no 
caso da população mestiça, para as quais o problema da identificação racial 
ou étnica se torna particularmente espinhoso. 

 

 

Em análises desse tipo, com as ações afirmativas, essas categorias não só 

seriam reafirmadas, mas criariam uma dicotomia entre esses dois grupos. O Brasil, 

reconhecidamente misturado étnica e racialmente, poderia, com a implantação 

dessas medidas, instaurar a racialização em diversas áreas da vida social. Tal 

racialização resultaria em conflitos com conteúdos raciais nunca antes vistos no 

país.  

Mesmo com as advertências de que as ações afirmativas operam a ideia de 
raça enquanto uma categoria analítica, no combate a tais políticas isso não é levado 

em conta e mais uma vez as implicações da utilização ou não da ideia de raça vem 

à tona. Diz-se que, ao enfatizar a classificação racial em voga no país, “obrigando-

se” os beneficiários das ações afirmativas a autodeclarar-se como negros, atribui-se 

a este conceito um estatuto já invalidado biologicamente. Em suma, este raciocínio 
parece partir do princípio de que são as ações afirmativas que criam a racialização e 
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a necessidade da população de se definir desta ou daquela maneira, segundo 

critérios raciais. 

Na contramão dessas argumentações, os defensores das ações afirmativas 

tomam o racismo numa perspectiva institucional para lhe atribuir a função principal 

na produção e reprodução da distância social estabelecida entre brancos e negros 

no Brasil. À medida que classificamos o racismo como institucional, a sua apreensão 
parece acessível e ele ganha algumas características específicas. De início, 

tomemos uma descrição geral de Lopes e Quintiliano (2007, p.9) acerca do racismo:  

 

O racismo não é uma escolha, uma vontade ou uma opinião pessoal. Mais 
que um reflexo, é uma justificação, um projeto, uma programação social, 
uma ideologia. Como fenômeno ideológico, o racismo submete a todos e a 
todas, sem distinção, revitaliza e mantém sua dinâmica com a evolução da 
sociedade, das conjunturas históricas e dos interesses dos grupos 
dominantes. Autoriza e naturaliza o tratamento diferencial e desigual de um 
grupo sobre o outro.  

 
 

A concepção de racismo enquanto ideologia já nos permite uma visão mais 

ampliada a respeito do seu funcionamento. Mas, prosseguindo, as mesmas autoras 

definem as especificidades desse fenômeno numa perspectiva institucional da 

seguinte forma: 

 
É o fracasso das instituições e das organizações em prover um serviço 
profissional e adequado às pessoas por causa da sua cor, cultura, origem 
racial ou étnica. Manifesta-se por meio de normas, práticas e 
comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano de trabalho, 
resultantes da ignorância, da falta de atenção, do preconceito ou da 
incorporação e da naturalização de estereótipos racistas. Em qualquer caso, 
o racismo institucional sempre impõe a pessoas de grupos raciais ou 
étnicos discriminados situação de desvantagem no acesso a benefícios 
gerados pelo Estado, por instituições e organizações públicas e privadas. 
(LOPES; QUINTILIANO, 2007, p. 12).  

 
 

Na análise acerca do racismo, o foco na instituição dá a esta dimensão uma 

abrangência significativa no que tange à visualização dos agentes que podem ser 
responsabilizados por práticas racistas. Fugindo de uma percepção particularizada, 

a noção de racismo institucional encontra corpo nas normas e nos procedimentos 

institucionais que produzem ações e/ou omissões capazes de alterar negativamente 

a vida dos grupos racialmente discriminados. 
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Zoninsein e Feres Júnior (2008, p.22) ampliam essa compreensão e 

apresentam uma noção que incorpora a dimensão da classe social:  

 

A noção de racismo institucional [...] enfatiza a articulação estrutural da 
exclusão e desigualdade social e racial. Nessa perspectiva, a exclusão e 
desigualdade racial na acumulação de capital humano e social são parte 
ativa e persistente do funcionamento do mercado de trabalho e da geração 
de rendas em uma economia de mercado. 
 
 

 

 Ao verificarmos essa dimensão, percebemos que o racismo não apenas 

condiciona práticas que impossibilitam o acesso a serviços e direitos, mas alcança 

uma extensão socioeconômica que inviabiliza a participação nas próprias riquezas 
geradas no âmbito da sociedade capitalista.  

Dessa forma, a noção de racismo institucional é, no contexto brasileiro, 

aquela mais próxima das demandas para as quais estão voltadas as ações 
afirmativas. Se a intenção é atacar as consequências do racismo, só faz sentido 

reivindicarmos e adotarmos ações afirmativas se o tomarmos nessa dimensão 

estrutural. E é este aspecto que nos remete para os questionamentos instaurados 

nos argumentos apresentados anteriormente.  

Nesse sentido, a raça, como categoria analítica, não necessariamente lida 

com a crença em grupos distintos e hierarquizados em função dessa diferença. Não 

mais é apregoado que as condições físicas determinam os valores morais, psíquicos 

etc, de determinado grupo. Contudo, não é possível considerar que, mesmo 
desconhecendo tais princípios, ou sendo informadas sobre sua nulidade científica, 

as pessoas ignorem o imaginário, ou as crenças sociais criadas, ao longo da 

história, em função deles.  

Dessa forma, trabalhamos com a ideia de que as ações afirmativas não 

ressuscitam a crença em raças humanas, apenas passam a lidar com a necessidade 

de entender ou ressaltar o funcionamento do racismo no sentido de encontrar 

estratégias para o seu enfrentamento.  

Ainda no contexto de justificação das ações afirmativas no Brasil, Feres 

Júnior (2005, p.55) destaca três argumentos muitas vezes tomados isoladamente na 

defesa dessas políticas. Nesse sentido, ele afirma: “os argumentos que mais têm 
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destaque são o de reparação e o da diversidade, enquanto a questão da justiça 

social muitas vezes deixa de ser considerada.” Para este autor, esses são os eixos 

comumente tomados para subsidiar a adoção das ações afirmativas no Brasil.  

Discutindo cada um deles, Feres Júnior (2005) aponta os seus limites e 

algumas associações possíveis. Os argumentos assentados nas noções de 

reparação e de diversidade são inadequados ao contexto brasileiro. Para o autor, 
nas duas noções, os entraves estão na operacionalização de medidas de ações 

afirmativas concebidas sob sua orientação. A ideia de reparação, mesmo que sugira 

um “direito especial”, esse direito só é perceptível difusamente, pois os crimes do 

passado contra a população negra, por exemplo, distanciam-se no tempo e a “[...] 

reparação é mais facilmente transformada em direito de fato quando as vítimas de 

crimes do passado ainda estão vivas” (FERES JÚNIOR, 2005, p. 56). Além disso, 
teríamos dificuldades para definir os critérios para enquadrar os beneficiários.  

O argumento da diversidade, para o autor, também esbarra na questão da 
implantação. Estabelecendo uma distinção entre dois tipos de diversidade, uma 

essencialista e outra pragmática28, ele afirma que:  

 

Se tomarmos a ação afirmativa em seu sentido amplo, como toda e 
qualquer política que vise a promover minorias discriminadas, o argumento 
pragmático da diversidade parece correto para uma sociedade complexa 
como a brasileira, pois aponta para a busca de soluções que beneficiam as 
pessoas a partir de suas próprias experiências de vida. Mas se a intenção é 
discutir especificamente políticas de ação afirmativa para ingresso no 
ensino superior [...] então o argumento da diversidade, mesmo em sua 
versão pragmática, perde seu apelo e utilidade. (FERES JÚNIOR 2005, p. 
58). 
 
 

O terceiro argumento para justificar as ações afirmativas no Brasil seria 

aquele baseado na questão da justiça social. Esta alegação, que para Feres Júnior 

(2005) pode ser associado à ideia de reparação, está contido na própria constituição 
brasileira, tendo na demonstração da desigualdade socioeconômica, em função da 

variável raça/cor, a principal justificativa para a adoção de políticas como as ações 

afirmativas. De uma forma geral, considerando o alcance do racismo e sua 

                                                
28 A versão essencialista seria caracterizada por uma correlação entre cultura e raça. O termo etnia 
atua, nesta concepção como “[...] instrumento de se racializar a cultura ou se culturalizar percepções 
raciais”. (FERES Jr. 2005, p.58). A pragmática está relacionada à existência, em sociedades 
complexas, de diferentes modos de vida. 
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designação como motivação para implantação de políticas de ações afirmativas, 

esta é a linha de argumentação que parece mais adequada. 

Após esta exposição a respeito das discussões em torno da conceituação e 

da justificação das ações afirmativas para a população negra, vamos tentar definir 

nossa posição neste debate. Este posicionamento faz-se necessário devido à 

importância de englobarmos as motivações, os objetivos e os resultados das ações 
afirmativas no Brasil, considerando os desafios lançados neste trabalho.  

Como todas as considerações e hipóteses apresentadas e debatidas nesta 

tese não pretendem encerrar os debates, e muito menos as polêmicas que 

permeiam os estudos das relações raciais, o caminho escolhido para definir a nossa 

compreensão acerca das ações afirmativas não ignorará também essa 

recomendação.  

Dessa forma, encaramos o desenvolvimento das ações afirmativas no 

contexto brasileiro a partir de elementos, relacionados entre si, que envolvem a 

conceituação, a aplicação e a avaliação das ações afirmativas.  

Para a definição das ações afirmativas, a compreensão do lugar ocupado 

pelos sujeitos, cujas condições enfrentadas as motivam e para as quais estão 

voltadas, é fundamental. Entretanto, além do papel da discriminação na definição 

desse lugar, é imprescindível que seja incorporada a essa dimensão a diversidade e 

os “usos” impostos à diferença no nosso contexto. Não se trata de mero elogio a sua 
existência ou a sua valorização. Parte-se da perspectiva de que a diferença é um 

elemento constituinte da vida social e busca-se perceber em quais contextos ou 

situações ela implica discriminações de diversas ordens e traduz-se em 

desigualdade. Na explanação dessa compreensão estão interligadas as noções de 

discriminação, de diferença e de desigualdade. 

Nesse contexto, a apreensão dos resultados e a mensuração dos 

ganhos/benefícios das ações afirmativas estão diretamente relacionadas à 

capacidade de visualização dessa relação. Pois, essa imbricação define os 

caminhos percorridos para a sua aplicação e os objetivos em torno dos quais são 
organizadas. De maneira geral, essa atitude pode prever e impulsionar resultados 

positivos para serem revertidos para a toda a população negra.  
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No cenário brasileiro, não restam dúvidas de que a modalidade mais comum 

no campo das ações afirmativas são as cotas nas universidades. Mesmo contando 

com outras modalidades, as ações afirmativas têm nas cotas para estudantes 
negros a sua principal expressão, visto que constituem a mais visível sinalização de 

como políticas sociais sem referência a critérios raciais, por exemplo, foram capazes 

de ignorar anos de ausência de estudantes nas principais instituições universitárias 

do país. As cotas apresentam a capacidade de revelar a face mais dura da relação 

mencionada acima.  

Antes, porém, de passarmos à apresentação dessa modalidade, vamos ver 

como se tem construído experiências de implantação de ações afirmativas, 

considerando essa relação e a necessidade de garantir a sua eficácia em outros 

setores da vida social brasileira. Assim, a seguir, apresentamos algumas iniciativas 
de ações afirmativas que, aparentemente, estão fora do nosso recorte, mas que 

podem auxiliam exemplarmente nas discussões dos rumos dessas medidas no 

espaço acadêmico. 

 

2.2. Implementando ações afirmativas  
 

 

Pensemos agora como algumas experiências de ações afirmativas têm sido 
concretizadas em alguns setores da sociedade brasileira. Excluindo o contexto 

acadêmico, para onde as discussões sobre tais iniciativas estão intensamente 

direcionadas, e sobre o qual trabalharemos mais detidamente nos próximos 

capítulos, temos ações afirmativas adotadas, ou já previstas, em diversos espaços.  

A Fundação Cultural Palmares, órgão do governo federal voltado para 

“promoção e preservação da cultura afro-brasileira”, lista uma série de iniciativas, 

implantadas entre 2003 e 2010, como medidas que estão no bojo das ações 

afirmativas. Entre as ações mencionadas estão desde a criação da Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), em 2003, até o 
Lançamento do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, em 2009. A 
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regularização dos territórios quilombolas em todo o país, ao longo deste período, 

também aparece nesse conjunto de ações. 29 

Outras medidas e práticas também podem ser mapeadas quando avaliamos a 

evolução dessa questão em algumas áreas específicas. No campo educacional, por 

exemplo, a aprovação da Lei 10.639/200330, que altera a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) e institui o ensino de história e cultura africana e afro-
brasileira nas redes pública e privada de ensino, é uma das mais importantes 

iniciativas no que se refere às ações afirmativas. Todavia, mesmo sendo resultado 

de mobilização de ativistas de diversas organizações negras, essa lei tem esbarrado 

em inúmeros desafios para a sua efetivação. Tais desafios podem ser ilustrados 

principalmente pela escassez no que concerne à formação de profissionais e à 

produção de materiais que possam atender as demandas apontadas pela Lei31.  

Nesse sentido, os significados da Lei 10.639/2003 estão atrelados às 

possibilidades de efetivação, no ambiente escolar, de práticas políticas e 
pedagógicas capazes de inibir e combater o racismo em todas as suas dimensões. 

No âmbito da administração pública, algumas ações em torno das ações 

afirmativas têm se desenvolvido, principalmente a partir dos anos 2000.32 A Portaria 

nº 202, de 4 de setembro de 2001 do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

“estabelece cotas para negros e negras em cargos de direção, no preenchimento de 

vagas em concurso público, na contratação por empresas prestadoras de serviço e 

por organismos internacionais de cooperação técnica”.  

No mesmo ano, o Ministério da Justiça, por meio da Portaria n 1.156, “Institui 

o Programa de Ações Afirmativas do Ministério da Justiça, estabelecendo cotas para 

afrodescendentes, mulheres e pessoas portadoras de deficiência na ocupação de 

cargos de Direção e Assessoramento Superior (DAS) e nas contratações de 

                                                
29 Informações disponíveis em http://www.palmares.gov.br/as-principais-acoes/, acesso em 5 de julho 
de 2012. 
30 Regulamentada pelo Parecer CNE/CP 003/2004 e pela Resolução CNE/CP 01/2004, que Instituem 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Em 2008 foi aprovada a Lei 11.645 que dá a mesma 
orientação, incluindo a questão indígena. 
31 Há iniciativas no âmbito do governo federal voltadas para aquisição e financiamento de publicações 
que subsidiem a implantação da Lei. Nas esferas regionais, há relativo investimento na formação de 
profissionais. No entanto, tais iniciativas têm sido formuladas apenas eventualmente, quase sempre 
ignorando a chamada formação continuada dos profissionais da educação. 
32 Informações disponíveis em www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/bpsociais/bps.../igual.pdf, 
acesso em 20/09/2012. 



 85

empresas prestadoras de serviços, técnicos e consultores”. No ano seguinte, o 

Ministério da Cultura passa a seguir essas mesmas orientações e a Presidência da 

República institui o Programa Nacional de Ações Afirmativas. 

Essas iniciativas, com todas as suas particularidades, sintetizam o formato 

adquirido pelas lutas para garantia de direitos da população negra no Brasil nas 

últimas décadas. Na administração pública, em particular, esse percurso é marcado 
especificamente pela “entrada” da militância negra nos quadros dos governos 

municipais, estaduais e federais. Sem a intenção de estender esse debate, fazemos 

ao final desta seção apenas algumas ponderações sobre esta relação no contexto 

de implantação das políticas de ações afirmativas. 

As ações afirmativas têm contado com estratégias diversas para sua 

implantação. Sem nos prendermos ao mérito dessas estratégias, chamaremos 

atenção a partir deste momento, de maneira sucinta, para a relação estabelecida 

entre o estado e o movimento social negro no contexto de proposição dessas 
políticas. Nessa relação há dois aspectos indissociáveis: a apreensão, por parte do 

estado, de reivindicações do movimento negro e a presença de alguns segmentos 

da militância negra em órgãos governamentais.  

Geralmente, parte-se da compreensão de que a chegada aos postos 

governamentais representa possibilidades de ganhos no que diz respeito ao 

atendimento de demandas pela adoção de políticas específicas para a população 

negra.  

Numa visão geral é possível dizer que essa relação tem um impacto 

significativo sobre o quadro atual de implementação das ações afirmativas. Elas 

acompanham a ascensão política de alguns grupos negros e imprimem nesse 

processo certa particularidade. O contexto de reivindicação por esse tipo de política 

é o mesmo em que podemos observar a intensificação das mobilizações pela 

institucionalização da questão racial.  

Do ponto de vista histórico, por mais descentralizada que essa luta possa ser, 

é inegável o fato de que as ações afirmativas a fortaleceram e criaram espaços, 
principalmente no ambiente governamental, para o reconhecimento do racismo, das 

desigualdades raciais e da necessidade de enfrentá-los cotidianamente. Contudo, a 

apropriação dessas demandas parece não ter ocorrido sem a necessária 
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desmobilização dos próprios sujeitos e entidades que as sustentaram ao longo 

desse percurso. 

De acordo com Jaccoud e Beghin (2002, p. 15), “até os anos 1980 não houve 

espaço para que o Movimento Negro atuasse no âmbito do estado”. Por mais que 

tenhamos desde a primeira metade dessa década iniciativas como a criação de 

conselhos, assessorias e coordenadorias em alguns estados do país, é com a 
aprovação da Constituição Federal que, pelo menos do ponto de vista formal, 

importantes aspectos se destacam no conjunto de tentativas para fazer o estado 

brasileiro assumir as diversas problemáticas ligadas à população negra brasileira. 33 

Segundo Silva (2003, p. 103-104), 

 

Expressando inédito reconhecimento jurídico-institucional da gravidade da 
problemática da discriminação nos mais diversos quadrantes do convívio 
em sociedade, a Constituição de 1988, refletindo a pressão das entidades 
populares (Silva, 1997) no processo constituinte, consagrou um amplo leque 
de enunciados destinados à repressão da discriminação e à promoção da 
igualdade de oportunidades e de tratamento.  
 
 
 

A intervenção pública para adoção de ações afirmativas, principalmente na 

esfera federal, como mostramos nesta seção, é o ponto mais visível da relação das 

organizações negras com o estado brasileiro nos últimos anos. Na maioria dos 
casos, além da retomada de questões como a denúncia do mito da democracia 

racial e superação de desigualdades calcadas no pertencimento racial, as ações dos 

ativistas negros confrontam-se com os entraves e disputas, características do 

processo de institucionalização dessas questões e regularmente impeditivos da 

efetivação de políticas públicas nesse sentido. 

Ter a questão racial brasileira reconhecida pelos órgãos governamentais e 

estar nesses órgãos muitas vezes compartilhando gestões sob diferentes 

orientações políticas têm constituído o desafio atual para muitas organizações 
negras. Esse necessário equilíbrio entre demandas e princípios e a necessidade de 

disputa constante nesses espaços tem repercutido no formato das ações 

afirmativas. No final, essas medidas tanto influenciam essa relação quanto são 

influenciadas por ela.  
                                                
33 Ver Jaccoud e Beghin (2002). 
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Assim, no cenário brasileiro, as formas assumidas pelas ações afirmativas 

são decisivamente marcadas pela atuação longa e diversificada do movimento negro 

nas reivindicações para sua implantação e nos limites impostos pelas disputas que 
se processam no âmbito governamental no contexto da sua execução.  

Na seção seguinte, continuaremos tratando da constituição das ações 

afirmativas no Brasil, porém a questão central estará na execução dos sistemas de 
cotas para estudantes negros nas universidades públicas. 
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CAPÍTULO 3 – AS COTAS RACIAIS NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
BRASILEIRAS  
 

 
Diz-se que os negros não conseguem bons 
empregos e bons salários porque não tiveram 
acesso a uma boa educação e que não tiveram 
acesso a uma boa educação porque seus pais são 
pobres. Neste beco sem saída entre educação, 
pobreza e mobilidade social, a discriminação racial 
nunca é considerada como uma das causas das 
desigualdades. E esta falta de consideração da 
discriminação racial como umas das variáveis na 
discussão sobre cotas se constitui como 
complicadora, quando as chamadas cotas raciais 
ou étnicas são interpretadas como introdução do 
racismo no sistema educativo brasileiro, em vez 
de considerá-la como uma política para corrigir e 
reduzir as desigualdades acumuladas ao longo 
dos séculos. (Kabengele Munanga) 

 
 
 
 Este capítulo se debruça sobre a implantação dos sistemas de cotas nas 

universidades públicas brasileiras. Nesta etapa da tese, propomos-nos a reunir os 

principais aspectos geralmente tomados como características, desdobramentos e 

impactos das cotas para estudantes negros. Para isso, retomar os argumentos, as 

motivações, as polêmicas e as diversas formas assumidas pelas cotas é 

fundamental. Os elementos levantados e analisados se integram em um esforço de 

compreensão desses sistemas numa perspectiva geral, considerando a abrangência 

adquirida pelos debates em torno da sua validade e da sua eficácia no país como 

política de ações afirmativas. 

 O princípio para sustentação da nossa argumentação é de que as cotas para 

estudantes negros só podem ser entendidas no interior das políticas de ações 

afirmativas. E enquanto modalidade dessas políticas, as cotas justificam-se sob os 

mesmos princípios e orientações. Elas passam a adquirir especificidades quando 

começamos a tratar das formas necessárias à sua operacionalização. É na tradução 
dos princípios norteadores das ações afirmativas em estratégias e ferramentas de 

combate às desigualdades que se encontram as cotas raciais, pois essas iniciativas 

estão assentadas em uma dimensão política que privilegia o questionamento dos 

aspectos mais visíveis do modo como as relações raciais brasileiras estão 

estruturadas sob a luz do racismo.   



 89

 A caracterização das cotas, dessa forma, passa pela revelação da 

necessidade de adoção de medidas que incorporem as reivindicações de justiça e 

igualdade, encontradas na base das ações afirmativas, mas que sejam capazes de 
fazê-lo de modo objetivo e contundente.  

 Para o aprofundamento dessa caracterização não precisamos, entretanto, 

estender-nos na discussão daquilo que em outra parte do trabalho chamamos de 
justificativas ou motivações para as ações afirmativas, uma vez que já dissemos que 

o racismo, na forma em que se processa na sociedade brasileira, é o centro desse 

debate.  

 Mas os argumentos contrários e favoráveis às ações afirmativas e, 

consequentemente, às cotas raciais merecem destaque quando almejamos mostrar 

a face dessas políticas. Foi uma dimensão opinativa imposta às cotas a principal 

responsável pelo caráter negativo que lhe foi atribuído desde o seu surgimento. 

Posicionar-se em relação a uma realidade sócio-racial supostamente criada pelas 
cotas passou a definir o principal caráter dessas medidas.  Para Munanga (2007, p. 

12) 

O debate desencadeado no Brasil em torno desta questão, tanto pelas 
mídias quanto pelos meios acadêmicos, começou com uma certa 
superficialidade e com argumentos que não resistem a uma crítica serena, 
contrariando a firme posição já em execução em algumas universidades [...] 
 
 
 

 As fundamentações, as prerrogativas e os desdobramentos das ações 

afirmativas inscritas na modalidade cotas raciais raramente integram essas opiniões, 

focadas no imediatismo das afirmações que as tomam como medidas 

desnecessárias e descontextualizadas no cenário brasileiro. 

 Na intensificação dos debates para implantação dos primeiros sistemas de 

cotas, no início dos anos 2000, é possível localizar grande parte desses argumentos 

e opiniões. Considerando a quantidade significativa de estudos centrados nesses 

aspectos das cotas raciais, vamos tomar apenas aqueles que encaramos como mais 
emblemáticos para a caracterização e análise da repercussão das cotas no contexto 

acadêmico. Assim, na linha dos argumentos que se direcionam às cotas raciais, 

passaríamos a lidar com os três elementos destacados a seguir: 
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1) inexistência de mérito no acesso ao ensino superior; 

2) comprometimento da qualidade acadêmica; 

3) instauração do racismo no interior das universidades; 
 

 Já discorremos, na primeira parte deste trabalho, sobre os limites do sistema 

vestibular, mecanismo predominante no acesso às instituições de ensino superior no 
Brasil. Esses processos têm sua história marcada por absoluto elitismo e indiferença 

aos elementos que integram a trajetória da população negra brasileira. Todavia, a 

necessidade de enfrentamento e superação dessas barreiras historicamente 

impostas esteve, mesmo timidamente, nos movimentos que deram origem e 

estabeleceram as cotas.  

Não é possível dizer, no entanto, que há um questionamento direto às formas 

excludentes encontradas em processos como o vestibular. Porém, a inserção de 

novos sujeitos e valores nas universidades se depara com a urgência de revisão dos 
conhecimentos tomados como importantes no momento de ingresso e das formas 

exigidas para sua mensuração.  

A esses aspectos, no contexto de elaboração das propostas com foco no 

acréscimo de percentuais exclusivos para estudantes negros, soma-se uma questão 

fundamental para as argumentações em torno das cotas raciais: o chamado mérito. 

Esse é o primeiro elemento fundamental para a caracterização das cotas nas 

universidades brasileiras. Para discussão desse aspecto, vamos seguir na direção 

dos argumentos contrários e favoráveis às cotas. O destaque é a diferente 

localização do chamado mérito nessas duas perspectivas. São essas diferenças e 
os interstícios existentes entre essas duas modalidades de pensamento que, a partir 

de agora, receberão a nossa atenção.  

De um lado, o mérito é utilizado para contestar a real necessidade e a eficácia 

das cotas nas instituições de ensino superior. Defendendo o vestibular sem cotas 

raciais, Goldemberg e Durham (2007, p. 170) afirmam que 

 

A instituição do exame vestibular consiste numa vitória democrática contra 
as pragas do protecionismo, do clientelismo e do racismo que permeiam a 
sociedade brasileira. O ingresso depende exclusivamente do desempenho 
dos alunos em provas que medem razoavelmente bem a preparação, as 
competências e as habilidades dos candidatos que são necessárias para o 
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bom desempenho num curso de nível superior. Alunos de qualquer raça, 
nível de renda e gênero são reprovados ou aprovados exclusivamente em 
função de seu desempenho. 

 

 

O mérito, nesse sentido, só leva em consideração uma suposta capacidade 

de os estudantes apreenderem os códigos e os instrumentos transmitidos por meio 

do processo de escolarização formal. As cotas colocam em risco essa apreensão, 

aparentemente isenta de quaisquer outros fatores, à medida que diferencia os 

estudantes no acesso e não permite que estes atendam “cegamente” aos mesmos 

requisitos34.  

Por outro lado, a partir de um ponto de vista diverso, para endossar a 

necessidade e a importância das ações afirmativas, amplia-se a noção de mérito, ao 

afirmar que ele deve conter elementos que extrapolem aqueles costumeiramente 
tomados como indispensáveis nos processos seletivos. A sugestão é que passemos 

a pensar nele de forma abrangente e não centrado exclusivamente nos saberes 

oriundos dos processos formais de aprendizagem. Para isso, devem ser levados em 

conta, na definição de mérito, também elementos pertencentes às trajetórias, às 

experiências anteriores, bem como as limitações encontradas e as estratégias 

tomadas para sua superação. Além disso, considera-se que os conhecimentos 
podem ser apreendidos e compreendidos de diferentes formas e em contextos 

diversos. O mérito, nessa perspectiva, não desaparece, mas amplia-se para agregar 

outros valores e saberes e contrariar os discursos centrados somente no esforço 

pessoal. O acesso ao ensino superior, ou a sua impossibilidade, não pode ser 

encarado como resultado apenas do empenho e do esforço de cada estudante. Há 

inúmeros fatores que impactam nesses processos. Santos (2003, p.114), 

pesquisando os argumentos dos pós-graduandos da Universidade de Brasília contra 

as cotas raciais, indaga se  

 

                                                
34 Um caso exemplar de como o Brasil já contou com cotas para beneficiar determinados segmentos 
é a Lei 5.465, aprovada no dia 3 de julho de 1968 e conhecida como “Lei do Boi”. Esta Lei 
apresentava a seguinte redação: “os estabelecimentos de ensino médio agrícola e as escolas 
superiores de Agricultura e Veterinária, mantidos pela União, reservarão, anualmente, de preferência, 
de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas a candidatos agricultores ou filhos destes, proprietários 
ou não de terras, que residam com suas famílias na zona rural e 30% (trinta por cento) a agricultores 
ou filhos destes, proprietários ou não de terras, que residam em cidades ou vilas que não possuam 
estabelecimentos de ensino médio.” (SILVA JÚNIOR, 2003, p.113) 
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Devemos considerar somente o mérito de chegada, aquele que se vê ou se 
credita somente no ‘cruzamento da linha de chegada’: na aprovação do 
vestibular? Ou devemos considerar também o mérito de trajetória, aquele 
que se computa durante a vida escolar dos estudantes, que leva em 
consideração as facilidades e as dificuldades dos alunos para concluírem os 
seus estudos? 

 

 

O que há na fronteira desses argumentos é o reconhecimento de que o mérito 

é uma categoria social e historicamente situada. E no contexto da discussão das 
cotas raciais, ele não resulta apenas na aprovação no vestibular. Além de os 

estudantes cotistas negros enfrentarem a mesma prova e serem obrigados a atingir 

a mesma nota média dos demais, a origem escolar, as condições sócio-históricas e 

o pertencimento racial são levados em conta na definição dos percentuais, criando 

inclusive a possiblidade de avaliar, posteriormente, o impacto dessas variáveis na 

trajetória acadêmica desses estudantes. 

 O segundo aspecto que julgamos fundamental, no conjunto dos argumentos 

relativos às cotas raciais, para pensarmos a sua configuração, diz respeito à suposta 

diminuição da qualidade no interior das universidades a partir da adoção dessas 
iniciativas. Essa questão está baseada na anterior: se os estudantes cotistas 

burlaram o chamado mérito e ingressaram nas universidades sem atender às 

condições tidas como adequadas, eles, fatalmente, não acompanharão a dinâmica 

acadêmica e serão os principais responsáveis pela baixa qualidade verificada a 

partir de então.  

No entanto, para Beraldo e Magrone (2012, p. 107),  

 
[...] há que se diferenciar o que seja qualidade de ensino, inerente às 
características dos docentes, ao projeto pedagógico, às instalações físicas e 
recursos (salas, laboratórios, recursos didáticos, bibliotecas), e o que se 
entende por rendimento acadêmico dos alunos. São atributos distintos, mas 
a confusão é frequente. 

 
 
 

De acordo com as indicações acima, além de não se estabelecer diferença 

entre os diferentes aspectos que podem compô-la, a responsabilidade pela 

qualidade acadêmica é, frequentemente, unilateralmente definida. Quando 
argumenta-se que a instalação de cotas no acesso às universidades altera 
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negativamente a qualidade dessas instituições, geralmente, ela está atrelada ao 

alcance dos requisitos apresentados como indispensáveis ao chamado bom 

desempenho acadêmico do corpo discente. Nesse caso, trata-se da relação de 
determinação estabelecida entre nota e qualidade, pautada em resultados 

meramente quantitativos.  

Do acesso, passando pelo cotidiano do curso, até o resultado dos trabalhos 
de conclusão de curso, são as notas, sejam elas baixas ou altas, que determinarão 

se os estudantes foram qualificadamente formados. Mais uma vez as condições 

estruturais não são levadas em conta.  

Em um caminho parecido àquele fornecido pelos questionamentos em torno 

do mérito acadêmico, desenvolve-se um contra argumento em favor das cotas, e da 

chamada qualidade acadêmica, que privilegia aspectos que vão além da valorização 

das notas alcançadas pelos cotistas. Passa-se a enfatizar também as experiências 

trazidas por cada estudante e as formas como tais experiências podem contribuir 
para o desenvolvimento acadêmico. 

 

A inclusão dos negros nas universidades é um passo importante na luta por 
uma sociedade menos desigual. Mas, além disso, uma universidade menos 
elitizada, com uma composição de seu corpo docente, técnico 
administrativo e de estudantes semelhante à composição da nação, resulta 
também em uma universidade de maior qualidade. Isto porque a quase 
ausência de segmentos sociais da academia pode resultar na sua ausência 
também como objeto da produção do conhecimento. Portanto, o desafio da 
construção de uma sociedade e de uma universidade menos desiguais se 
soma, como tarefa não apenas dos que precisam ser incluídos, mas de 
todos que almejam uma universidade de qualidade e uma sociedade mais 
justa. (SILVA; PACHECO, p.103) 
 
 
 

 Uma terceira ordem de questões está na sustentação de que, considerando o 

processo responsável pelo ingresso dos estudantes negros, eles tenderiam a sofrer 

racismo no interior das instituições. Atrelado à ideia de que a defesa e a instauração 

de cotas raciais em si constituem um procedimento racista, esse argumento baseia-

se na suposição de que o racismo no interior das universidades se intensificará e 

muitas atitudes negativas em relação aos estudantes negros dar-se-ão em função 
do sistema que possibilitou o seu acesso.  
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Nessa análise, desconsidera-se que o racismo estruturalmente enraizado na 

sociedade brasileira atua para além das cotas raciais. A visibilidade alcançada pela 

discussão dessas políticas, pode, no máximo, possibilitar a externalização de um 
processo há muito latente no país. Não há fenômenos necessariamente novos 

nesse sentido, capaz mesmo de inviabilizar a execução de políticas dessas espécie. 

O foco dessa linha argumentativa não é a inadequação de condições, como a 

presença do racismo, por exemplo, para que os estudantes permaneçam nas 

universidades, mas a sugestão de que se eles não tivessem chegado ao ensino 

superior, atitudes racistas não ganhariam importância dentro do repertório e vivência 

acadêmicos.  

Contra-argumentando, não se trata de negar a possibilidade de incidentes 

racistas nas universidades após a adoção das cotas raciais, mas de percebermos 
sob que ótica eles se manifestam.  Em pesquisa sobre a primeira turma de 

formandos cotistas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Penha-

Lopes (2008, p.122) observa que: 

 

[...] quando sondados sobre se alguma vez haviam se sentido discriminados 
por serem cotistas, a maioria dos entrevistados teve um incidente a relatar. 
Vários desses incidentes, como já contatamos, estavam relacionados com a 
questão do mérito, isto é, com a falta de competência desses alunos para 
cursarem uma universidade, seja pela procedência de escolas públicas, 
seja pela cor dos alunos. 

 

 
 As manifestações racistas, nesse contexto, elegem os mesmos argumentos 

contrários às cotas e não necessariamente estão atrelados ao processos de 

execução dos sistemas. Elas aparecem ainda no contexto das especulações sobre o 

desenvolvimento das políticas de ações afirmativas, ignorando-se, assim, o fato de 

os estudantes cotistas já estarem nas universidades e já se ter superado os debates 

sobre a necessidade dessas medidas. Os atos racistas, normalmente, não se dão 
pelo simples fato de esses estudantes estarem sujeitos ao estigma de cotistas. No 

fundo, é a quebra de privilégios, a instauração da possibilidade de novos sujeitos e 

valores fazerem parte do mundo acadêmico que passam a incomodar. São as 

velhas bases do racismo brasileiro.  
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 Muitos dos argumentos citados repercutem na discussão do impacto das 

cotas em algumas instituições públicas que adotaram esses sistemas. Vamos, a 

partir de agora, enfatizar alguns contextos universitários nos quais é possível 
descrever os processos de aprovação e os formatos dessas políticas.  

Os programas adotados pela Universidade de Brasília (UNB) e pela 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) foram os escolhidos para considerações a 
esse respeito. Nesse processo, mesmo reconhecendo a diversidade de formas 

encontradas para adoção das cotas raciais, na análise das discussões que 

desencadearam esses sistemas, muitas vezes, esbarramos em alguns elementos 

comuns. 

 A UNB, em 2003, foi a primeira instituição federal a aprovar um programa de 

políticas de ações afirmativas focado no estabelecimento de cotas raciais para 

acesso à universidade. A partir de 2004, a universidade passou a ofertar 20% das 

vagas do sistema vestibular para estudantes negros, independentemente da 
proveniência escolar.35 O sistema de cotas da UNB é resultado de uma intensa 

disputa e teve nos professores José Jorge de Carvalho e Rita Segato, do 

Departamento de Antropologia, seus principais representantes. A proposta aprovada 

tramitou por três anos e sete meses em algumas instâncias da universidade. Ao 

analisar as razões para aprovação do sistema de cotas nessa instituição, Santos 

(2007), aponta os fatores internos e externos que teriam confluído para tal resultado. 
Ao enumerar alguns desses aspectos, o autor destaca:  

 

a) a coragem e a determinação dos autores de elaborar e defender a 
proposta sem tergiversações, bem como de politizarem o “Caso Ari”36. 
Associado a isso, devemos lembrar a coragem, o empenho e a 
determinação de um pequeno grupo de acadêmicos (professores e 
alunos da UnB) que deram suporte político, acadêmico e emocional aos 
autores da referida proposta; b) a pressão moral, no dia da votação, por 
parte de um grupo muito pequeno de alunos da UnB, militantes do 
EnegreSer, bem como de alguns poucos professores favoráveis às 
cotas para negros; c) o apoio à proposta e a vontade acadêmico-política 
do então vice-reitor Timothy M. Mulholand e da ex-decana de extensão 
Dóris dos Santos Farias, de aprová-la; d) a articulação acadêmico-

                                                
35 Para cumprimento da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, a UNB passou, em 2013, a oferecer 
12,5% para oriundos de escolas públicas. Trataremos dessa Lei ainda neste capítulo. 
36 O caso se refere a Arivaldo Lima Alves, primeiro aluno negro a entrar no curso de Doutorado em 
Antropologia da UNB, após vinte anos da sua existência. Tendo sido reprovado em uma disciplina 
obrigatória no primeiro semestre, ele lutou por mais de dois anos para obter a revisão da sua nota e 
não perder o curso. 
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política entre a vice-reitoria, o decanato de extensão, os autores da 
proposta e seus apoiadores, para que houvesse a participação de 
pessoas emblemáticas na reunião do dia 6 de junho de 2003, como a 
ministra Matilde Ribeiro e a professora Petronilha Beatriz Gonçalves e 
Silva, articulação acadêmico-política essa que, afinal, possibilitou aos 
Movimentos Sociais Negros ter voz ativa na composição da mesa dessa 
reunião [...] (SANTOS 2007, p. 407-408). 
 

 
 De modo específico, Santos (2007, p.408-409) sintetiza os fatores internos 

que contribuíram para a aprovação das cotas na UNB nos dois elementos a seguir: 

 
Primeiro, a não-discussão profunda e franca dessa proposta pelos 
professores da UnB [...]. Agindo, ou se se quiser, omitindo-se dessa forma, 
os professores da UnB não conseguiram construir e consolidar uma posição 
acordada e fundamentada em argumentos acadêmico racionais, políticos e 
ideológicos, entre outros, contra a proposta de cotas para os negros no 
vestibular da UnB, no dia da sua votação no CEPE [...]. Segundo, e 
consequentemente, ao não discutirem o assunto, os professores da UnB 
também não tiveram a oportunidade de pensar ou construir outra(s) 
proposta(s) alternativa(s) à proposta de implementação de um sistema de 
cotas para negros no vestibular da UnB. 

  

 

 Os fatores apresentados pelo autor traduzem com coerência a realidade das 

cotas para estudantes negros em diversas instituições. A tramitação, com todos os 

debates e polêmicas gerados, é um processo intenso não apenas pelo tempo em se 

dá, mas principalmente pela necessidade de enfretamento de forças contrárias não 

municiadas de maneira qualificada para comprovar a inutilidade de políticas como as 

cotas raciais. Acrescenta-se ainda a necessidade de garantir a formulação de 

programas e ações voltados para o cumprimento de metas e objetivos sintonizados 

com os princípios das ações afirmativas ao redor do país. 

Em 2013, comemorando e avaliando os dez anos de implantação do sistema, 

a UNB divulgou alguns resultados que enfrentam, de maneira decisiva, o temor nos 

anos iniciais dos debates sobre as cotas no Brasil. Com um total de 6.632 

estudantes ingressantes pelo sistema de cotas e alcançando 13,46%, a universidade 
afirma que não foi possível alcançar a meta de 20% estabelecida inicialmente. 

Entretanto, os indicadores sobre o desempenho acadêmico apontam o quanto as 

cotas deram certo como medida inclusiva na instituição.  

De acordo com um estudo divulgado em junho de 2013, durante o “Seminário 

Dez anos de cotas na UnB: memória e reflexão”, e apresentado pelo decano de 
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Ensino de Graduação Mauro Rabelo, a avaliação do sistema, nesse aspecto, é 

positiva, pois “se o cotista entrou com um índice um pouco inferior, ele foi se 

esforçando para se igualar ao sistema universal, e, em 2009, já apresentava índices 
melhores que os alunos do sistema universal”. Nesse ano, segundo o estudo, o 

rendimento acadêmico era de 3,1 entre os cotistas e de 2,9 entre os alunos 

ingressantes pelo sistema universal. No tocante à origem escolar, 47% dos cotistas 

eram de escolas públicas e 49% de instituições privadas. Entre os não cotistas, 

houve um aumento desses percentuais: 60% são provenientes de escolas privadas 

e 36% de escolas públicas37.  

 A UFBA aprovou em 2004, e instituiu em 2005, um sistema de reserva de 

vagas, nas duas etapas do vestibular, organizada da seguinte forma: 43,0% das 

vagas para todos os cursos, sendo 85,0% dessa reserva, ou seja, 36,5% do total 
direcionadas para autodeclarados pretos e pardos, e 15,0% (6,5%) aos 

autodeclarados não negros (brancos e/ou amarelos). Um percentual de 2,0% é 

destinado aos indiodescendentes, e uma reserva de duas vagas extras, em cada 

curso, para índios aldeados e estudantes oriundos de comunidades quilombolas38. 

De acordo com Santos e Queiroz (2013, p.40), 

 

[...] ao longo do período 2005-2012, verifica-se certa estabilidade na 
participação dos segmentos étnico-raciais entre os candidatos ao vestibular. 
Mantém-se a regularidade na presença, entre os inscritos, dos candidatos 
autodeclarados pretos, reduz-se, levemente, a inscrição de candidatos 
pardos e eleva-se, de modo diminuto, a presença daqueles englobados na 
denominação ‘outras etnias’ onde estão os brancos e amarelos. 
 
 
 

Ainda de acordo com esses autores, a participação de pretos e pardos na 

UFBA, ao longo desse período, aumentou 14 pontos, considerando que no ano 

                                                
37Dados disponíveis em http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-
estudante/ensino_ensinosuperior/2013/06/06/ensino_ensinosuperior_interna,370016/desempenho-
de-cotistas-e-igual-ao-de-nao-cotistas-na-unb.shtml. Acesso em 15 de junho de 2013. Link para os 
dados completos: http://stat.correioweb.com.br/sersustentavel/Cotas10anosMauroRabelo.pdf 
38 Santos e Queiroz (2013) In: O impacto das cotas nas universidades brasileiras (2004-2012) / 
Jocélio Teles dos Santos, organizador. Salvador: CEAO, 2013. De acordo com o site da universidade 
- http://www.vestibular.ufba.br/cotas.htm, acessado em 01 de junho de 2013 - a partir de 2014 a 
UFBA adotará o Sistema de Seleção Unificada (SISU) como única forma de acesso às vagas da 
universidade. Os alunos serão selecionados após realizarem a prova do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM). Desde 2009, a UFBA já adota o ENEM como única prova de seleção aos 
Bacharelados Interdisciplinares (BI).  
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anterior às cotas, o percentual era de 61,1%. Na tabela a seguir, elaborada pelos 

autores, é possível ver essa evolução: 

 
 

Distribuição percentual dos candidatos selecionados por cor e etnia, 2005 - 
2012 
 Ano 
Cor ou etnia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pretos  16,8 17,9 19,8 22,3 21,5 22,3 22,3 21,7 

Pardos 58,4 56,8 55,1 55,1 52,2 51 51,4 50,6 

Indiodescendente 1,8 2 1,9 1,5 1,3 1,2 0,9 1,2 

Quilombola 0,2 0,1 0 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 

Aldeados 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 

Outras etnias 22,7 23 23 20,8 24,6 25,2 25 26,3 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Serviço de Seleção e Orientação Acadêmica – SSOA (Santos e Queiroz 

2013, p. 43) 

 
Ao analisar o desempenho acadêmico dos primeiros ingressos em 2005, 

Santos e Queiroz (2013, p.63) apresentam dados de trabalhos anteriores, nos quais 

é possível verificar que dos dezoito cursos de maior concorrência, em onze (61,1%) 

os cotistas apresentaram resultados, numa escala entre 5,0 e 10,0, iguais ou 

melhores que os não cotistas. Já, nos cursos considerados de alto prestígio, uma 

faixa entre 7,6 a 10,0, os não cotistas apresentaram melhores resultados, com 

exceção do curso de Engenharia Civil.39  

Apresentados alguns elementos dos dois sistemas, gostaríamos de destacar 
um último aspecto no sistema consolidado pela UFBA: o atrelamento entre origem 

escolar e pertencimento étnico-racial. Diferentemente da UNB que adotou uma 

reserva de vagas para estudantes negros sem diferenciar a origem escolar quando 

trata da reserva para estudantes negros, a UFBA condicionou o acesso desses 

                                                
39 Segundo os autores, os dados dos anos seguintes são semelhantes. Os trabalhos mencionados 
por eles são: Delcele Queiroz e Jocélio Teles dos Santos. “Sistema de cotas: um debate. Dos dados 
à manutenção de privilégios e do poder”. Educação e Sociedade, v.27, n.96 (2006), pp.717-38 e 
Delcele Queiroz e Jocélio Teles dos Santos. “Sistema de cotas e desempenho de estudantes nos 
cursos da UFBA”. In André A. Brandão (org.). Cotas raciais no Brasil: a primeira avaliação (Rio de 
Janeiro: DP&A, 2007), pp.121-44 
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estudantes à frequência em escolas da rede pública. Para Santos e Queiroz (2012, 

p. 74),  

 
Isso refletia um processo em que as universidades públicas passavam em 
um ritmo surpreendente a adotar modelos diferenciados de inclusão social e 
racial.  Não era à toa que o número de instituições do ensino superior que 
adotavam ações afirmativas crescia a cada mês naquele período.  
 

 

É fato que essa diferenciação, naquele contexto, tinha na disputa entre 

critérios socioeconômicos, origem escolar e pertencimento étnico-racial uma grande 

característica. Os professores, os estudantes e as lideranças negras envolvidos na 

formatação dos sistemas de cotas, normalmente, disputavam posicionamentos, 

relacionados a esses critérios, ora centrados na possibilidade de garantia de um 

número maior de estudantes negros acessando as universidades, ora tentando não 

subjugar o critério étnico-racial aos demais. Não nos parece que nos casos dos dois 

sistemas citados, as coisas tenham se dado simplesmente dessa forma. Apenas 
sugerimos que, em muitos casos, essas foram, ao que parece, as principais 

expressões para que se decidisse por um modelo ou outro. 

Assim, a experiência das duas universidades, com as especificidades dos 

seus sistemas, enfaticamente ilustram a diversidade de fatores que mobilizaram e 

aprovaram as cotas em cada instituição brasileira de ensino superior, além de 

evidenciar que, mesmo tendo por base as mesmas justificativas, os defensores das 

ações afirmativas elegem táticas diferenciadas para tentar concretizar os objetivos 

dessas políticas. O estabelecimento de condicionantes de renda ou de origem 

escolar esteve no cerne das disputas pela constituição dos sistemas e eles são, 
hoje, centrais para tratarmos da questão da continuidade das cotas no Brasil.  

 

 
3.1.A atualidade das cotas raciais 
 

 

Da mesma forma como o início da década de 1990, o ano de 2012 torna-se 

fundamental para a discussão do destino das ações afirmativas, e particularmente 
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das cotas no país. Dois acontecimentos, nesse ano, marcaram decisivamente a luta 

pela manutenção e ampliação das cotas nas universidades públicas. O alcance 

desses acontecimentos, principalmente por parte das instituições atingidas por eles, 
ainda não pode ser visto na sua totalidade, mas é possível apresentar suas 

caracterizações gerais e iniciar uma discussão das primeiras impressões 

provocadas.   

O primeiro acontecimento, e talvez mais emblemático, foi motivado pela 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 186 ajuizada em 

2009 pelo Partido Democratas (DEM) no Supremo Tribunal Federal (STF), 

questionando a constitucionalidade das cotas raciais adotadas pela Universidade de 

Brasília (UNB). A expectativa era de que o STF declarasse a inconstitucionalidade 

do sistema de cotas dessa universidade, o que, consequentemente, levaria a sua 
suspensão. No dia 26 de abril de 2012, entretanto, por unanimidade, o STF decidiu 

pela improcedência da arguição e, portanto, pela constitucionalidade das políticas de 

cotas raciais adotadas pela UNB e pelas demais universidades federais. 

 De um lado, o julgamento e a aprovação da constitucionalidade das cotas 

raciais nas universidades federais representou um significativo avanço para a 

ampliação e continuidade dessas medidas. O resultado desse processo não apenas 

reconheceu que as cotas estão respaldadas pelo principal instrumento jurídico do 

país, mas fortaleceu os sistemas já existentes e reforçou a necessidade de novas 
medidas para sua consolidação.  

 Esse caso tornou-se emblemático no contexto da luta pelas cotas raciais 

porque deu notoriedade, de uma perspectiva diferente, aos debates sobre o racismo 
e suas formas de enfrentamento. O apelo social para que determinadas questões 

como essas fossem respaldadas juridicamente fez do julgamento um campo 

privilegiado para a defesa das ações afirmativas nas suas dimensões mais amplas. 

 Por outro lado, a discussão das cotas no STF também pode ter significado 

que parte das demandas encaminhadas por militantes, pesquisadores e 

organizações, no que tange às questões étnico-raciais precisam do respaldo jurídico 

para ganharem legitimidade política. Não foram suficientes os estudos de outras 

áreas, mesmo aqueles encaminhados por especialistas do direito, para atestar a 

importância desse tipo de iniciativa. A necessidade de referendar legalmente as 
cotas raciais, em certa medida, estabelece uma relação hierárquica entre o que, 
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durante muitos foi apontado como necessário para a superação das desigualdades 

enfrentadas pelas populações negra e indígena, e os valores atribuídos ao saber 

jurídico. 

 O segundo acontecimento foi a aprovação da Lei 12.711/2012, conhecida 

como a Lei de Cotas e regulamentada pelo Decreto nº 7.824/2012.  No seu Artigo 1º, 

a lei destaca que  

 

As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da 
Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos 
de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de 
suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas.40  
 
 

E o Artigo 3º diz que  

 
Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o 
Artigo 1º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados 
pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual à de pretos, 
pardos e indígenas na população da unidade da Federação onde está 
instalada a instituição, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 41  
 
 

Ainda segundo a lei, as universidades devem se adaptar até 2016, iniciando o 

processo com pelos menos 12,5% das vagas para os critérios previstos. 

 O conteúdo da lei 12.711/2012 estava tramitando nos órgãos legislativos do 
governo federal há cerca de doze anos. Inicialmente a proposta constava no Projeto 

de Lei 73/1999, que depois foi transformado no PLC 180/2008, do qual resultou a Lei 

atual.42 

 O extenso período de tramitação da Lei 12.711/2012 não impediu a 

constituição de sistemas de cotas ao longo do país, nem a intensificação da 

discussão em torno da sua importância. Em suma, a normatização, via lei federal, de 

                                                
40 Lei 12.711/2012, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2012/Lei/L12711.htm. Acesso em 24 de maio de 2013. 
41 Idem 
42 No Senado Federal havia também o Projeto de Lei 650/1999, que falava da instituição de “ação 
afirmativa para a população negra no acesso aos cargos e empregos públicos, à educação superior e 
aos contratos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 
(FIES)”(http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=42616) 
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processos já encaminhados por diversas universidades federais representou o 

preenchimento de uma lacuna, recorrentemente mencionada pelas críticas às ações 

afirmativas, e parte integrante das amplas disputas para a constituição das cotas em 
cada instituição. Mais uma vez, trata-se do reconhecimento da importância do 

respaldo jurídico para uma demanda social e politicamente orientada. 

 Os desdobramentos desses dois acontecimentos, como mencionamos, 
resultaram na legalização de uma realidade já concretizada. A decisão do STF 

“oficializou” a questão das cotas e a Lei 12.711/2012 procura “homogeneizar” parte 

dos procedimentos já existentes nos programas que executam tais políticas ao longo 

de todo o país.  

Diante da obrigatoriedade das instituições federais em implantar ou adaptar-

se às cotas, no modelo estabelecido pela Lei, dois aspectos merecem destaque: o 

tema da associação entre renda, origem escolar e pertencimento racial e a ausência 

de uma definição clara de uma política de permanência para os estudantes que 
ingressarão a partir da aplicação da lei. 

Do mesmo modo que a luta pelas ações afirmativas, de uma maneira geral, a 

Lei de Cotas está atrelada às lutas das organizações negras. Ou seja, insere-se 

entre as várias iniciativas protagonizadas em busca da emancipação da população 

negra em diversos momentos históricos. Entretanto, essa Lei pode representar um 

atraso nesse processo se pensarmos na relação que ela estabelecerá com os 

sistemas de cotas já instalados em várias universidades. Para o professor José 

Jorge de Carvalho (2012)43, a sujeição do recorte racial à origem escolar ou a níveis 

de renda esbarra na polêmica discussão sobre a prioridade das cotas sociais em 
detrimento daquelas de cunho étnico-racial. Nessa linha, esse professor questiona: 

 

Para que lutamos durante mais de uma década? Para que existissem cotas 
para negros, para empoderar a comunidade negra. A luta por cotas raciais é 
uma luta política. A opção de colocar negros de baixa renda ou negros da 
escola pública é uma medida de contenção da comunidade negra. Querem 
dizer que apenas aceitam apoiar, reconhecem direito à proteção pelo 
Estado da parte mais frágil da comunidade negra.  
 

 

                                                
43 Entrevista publicada na página da agência de notícias AFROPRESS em 13 de agosto de 2012. 
Disponível em: http://afropress.com/post.asp?id=12639. Acesso em 01 de junho de 2013.  
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 Em uma leitura rápida desse autor, encara-se apenas parcialmente a questão 

racial, ficando o pertencimento racial em segundo plano. A decisão de estabelecer 

primeiramente critérios para abarcar a demanda populacional considerada de baixa 
renda não representa apenas uma hierarquia nesses princípios, mas pode significar 

também o destaque de um posicionamento político que atribui exclusivamente às 

questões socioeconômicas e as desigualdades vivenciadas pela população negra. 

Que essas duas dimensões possam caminhar juntas, não temos dúvida. O que não 

é desejável é que se mascare a atuação do racismo. 

 Numa segunda ordem de questões, com a Lei de Cotas, as universidades 

mantiveram relativa autonomia para regulamentar, segundo seus próprios critérios, o 

acesso dos estudantes44. Mas, esperava-se que outros aspectos relativos à 

dinâmica dessas instituições fossem levados em conta no momento de elaboração 
da lei. Praticamente todas as instituições com sistemas de cotas instaurados 

percorreram um longo caminho de disputas e pressões para a sua consolidação e, 

por maiores que tenham sido os ganhos com essa nova realidade, certas demandas 

já estabelecidas nesses sistemas e trazidas à tona novamente com a aprovação da 

Lei, careciam de maior destaque no âmbito da lei federal. A permanência dos 

estudantes talvez seja a maior delas. Assegurar a formação dos estudantes oriundos 

do sistema de cotas não é uma necessidade delas decorrente, mas sim tão 

importante quanto. Na verdade, acesso e permanência ao ensino superior, nessas 

condições, devem orientar-se pelos mesmo princípios.  

 No intuito de atender a alguns desses questionamentos, em 2013, no início do 

segundo semestre desse ano, os estudantes cotistas, matriculados em cursos com 

carga horária de no mínimo 5 horas diárias, passaram a receber uma bolsa mensal 

no valor de R$ 400. Os indígenas e quilombolas recebem uma bolsa de R$ 900, 
independentemente do curso.45 Também nesse ano foi instalado o Comitê de 

Acompanhamento e Avaliação das Reservas de Vagas nas Instituições Federais de 

Educação Superior e de Ensino Técnico de Nível Médio, mencionado no Decreto nº 

                                                
44 O artigo que tratava de um mecanismo de seleção unificada foi vetado pela presidenta da 
república. O ENEM é a forma de acesso, mas as universidades podem adotar critérios 
complementares. 
45 Informações da Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial (SEPPIR). Disponível em: 
http://www.seppir.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/05/programa-de-bolsa-permanencia-para-
estudantes-cotistas-tem-inscricoes-abertas. Acesso em 10 de agosto de 2013. 
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7.824, de 11 de outubro de 2012, responsável pela regulamentação da lei. Esse 

órgão tem como função monitorar a implantação da Lei Cotas em todo o país.46 

 Ainda em 2013, o Ministério da Educação divulgou os primeiros dados sobre 

a aplicação da Lei de Cotas. Segundo dados desse órgão, 32% das vagas nas 

universidades federais são ocupadas por estudantes provenientes de escolas 

públicas. Isso representa 46.137 vagas de 141.953 matrículas. Nos institutos 
federais esses números são mais elevados: são 44,2% das 20.763 vagas. Esses 

percentuais indicam que 34% das universidades e 83% dos institutos já alcançaram 

a meta estabelecida para 2016.  

No bojo dessas informações o Ministério divulgou também informações sobre 

a diferença de desempenho entre cotistas e não cotistas no Sistema de Seleção 

Unificada (SISU) e no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). 

Mesmo com notas mais baixas para os estudantes cotistas, a diferença no 

desempenho entre os dois grupos diminuiu. No SISU, no curso de medicina, no 
primeiro e no segundo semestre de 2013, a diferença ficou em 3,3%. No curso de 

pedagogia, os percentuais foram de 1,1% para o primeiro semestre e de 3,4% para 

o segundo. No ENADE, a diferença entre esses grupos passou de 10,6% em 2008 

para 2,3% em 2011.47  

Para o Ministério da Educação, mesmo não tendo informações acerca do 

desempenho desses estudantes ao longo do curso, a principal função dos dados 

divulgados é desmentir a crença de que os cotistas seriam responsáveis por notas 

muito inferiores ao demais estudantes. A expectativa é de que o Comitê formalizado 

seja capaz de ampliar esses levantamentos e forneça subsídios suficientes para o 
acompanhamento da lei. 

A realidade a que se refere os dois episódios destacados anteriormente – a 

declaração de constitucionalidade das cotas raciais pelo STF e os tópicos 

envolvendo a aprovação da Lei de Cotas e - também pode ser parcialmente 

visualizada no sistema de cotas implantado na Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA). Aprovado em 2006 e adotado a partir de 2007, o sistema de cotas da 
                                                
46 Foi instituída também em agosto de 2013 a Comissão Consultiva da Sociedade Civil sobre a 
Política de Reserva de Vagas nas Instituições Federais de Educação Superior, com a função de 
contribuir com a efetivação da Lei de Cotas. 
47 Dados divulgados pela Agencia Brasil de Comunicação. Disponível em: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-08-28/numero-de-cotistas-em-instituicoes-federais-
alcanca-meta-prevista-para-2016-diz-mec. Acesso em 08 de setembro de 2013 
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UFMA, inicialmente, apresentava a seguinte configuração: 50% das vagas do 

vestibular são destinas ao sistema, sendo 25% das vagas para estudantes negros 

que tenham estudado na rede pública de ensino e 25% para estudantes dessa rede, 
independentemente do pertencimento étnico-racial, e duas, por curso e por 

semestre, para indígenas e deficientes.  

Nos anos seguintes, os critérios étnico-raciais e de renda foram acoplados. 
Os estudantes negros, para ocuparem as vagas destinadas ao sistema, deveriam ter 

cursado todo o ensino médio em escola pública ou ter sido bolsista integral em 

escola privada. Ainda poderiam ter frequentado, em todos os anos do ensino médio, 

ou parte deles, escola privada cuja mensalidade não ultrapasse o limite estabelecido 

pelo edital de cada processo seletivo.48 

De modo específico, a despeito do tratamento dado à questão das cotas 

raciais, a UFMA apresenta uma realidade bastante emblemática. Aprovadas 

consensualmente no Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CONSEPE, essas 
medidas foram constantemente questionadas ao longo dos anos. Essas 

contestações ocorreram à luz de elementos peculiares ligadas aos resquícios das 

disputas presentes no processo de sistematização da proposta: aprovação apenas 

de percentuais no sistema vestibular, bem como morosidade para consolidação das 

ações necessárias à efetivação das ações afirmativas.  

Sem dúvida, essas características têm impactado na execução das cotas 

desde a sua implantação. Com muitos processos seletivos realizados após a 

aprovação das cotas, a UFMA parece não conseguir mensurar os principais 

resultados dessas políticas, tampouco a necessidade de sua ampliação. A falta de 
acesso a dados, bem como a inexistência de avaliações sobre a execução do 

sistema ilustram com propriedade essa ausência de preocupação, além de explicitar 

a forma como, no presente, os aspectos mencionados acima determinam o futuro 

das cotas nas universidades brasileiras. 49  

                                                
48 A partir de 2009 a UFMA passou a adotar o Enem como único mecanismo de seleção, e em 2013 
começou a cumprir a Lei 12.711/2012. 
49 Essa afirmação tem como base o fato de que até 2013 a UFMA não divulgou quaisquer dados 
relativos ao seu programa de ações afirmativas. Todavia, essa instituição noticiou recentemente que 
constituiu o Núcleo de Acompanhamento de Políticas de Ações Afirmativas, formado por docentes, 
representantes estudantis e técnico-administrativos, com a intenção de incluir na estrutura 
organizacional da universidade espaço para abordagem dessas políticas, além de oferecer suporte 
ao corpo discente. 
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Nesse sentido, o cenário a respeito das cotas apresenta diversas conquistas, 

mas inspira também certa vigilância em relação às formas como elas têm sido 

operacionalizadas. Com tudo isso, a atual configuração adquirida por esse tipo de 
política ajudou na consolidação de uma dinâmica complementar: os recortes raciais 

nos processos seletivos nos cursos de pós-graduação. 

Num esforço de caracterização da pós-graduação, Silvério (2008, p. 232) 
destaca que: 

 

Existe um forte consenso de que a pós-graduação é o nível de ensino 
considerado mais organizado, produtivo, eficiente e eficaz e, por tudo isso, o 
orgulho nacional. Enquanto a graduação é considerada burocrática, 
formalista, e frequentemente politizada. A pós-graduação é regulada por 
prêmios e sanções de um sistema de quase mercados de ciência e 
tecnologia (C&T), em que os incentivos são administrados pela Capes, pelo 
CNPq, pela FINEP e por várias outras instituições, programas e linhas de 
financiamento.  
Mas os problemas que perpassam o sistema educacional brasileiro também 
se reproduzem na pós-graduação. Três deles merecem destaque: a 
hierarquia, as desigualdades regionais e as desigualdades étnico-raciais.  

 

 

O reconhecimento de que o ambiente da pós-graduação é tão excludente 
quanto o da graduação é frequente. Todavia, algumas práticas guardam 

particularidades atreladas ao nível de status atribuído à formação nesse ambiente. 

Por mais diversos que sejam os critérios tomados para a seleção dos candidatos, 

ainda se dá ao mérito o principal papel nesse processo. Todavia, nas seleções dos 

cursos de pós-graduação, é possível perceber determinados elementos que 

invariavelmente fogem àquilo que os próprios defensores do princípio do mérito 

elegem como referências. No fundo, privilegia-se aspectos muito mais direcionados 

às demandas dos grupos internos do que o repertório de cada estudante. Carvalho 

(2006, p. 172) denomina essa forma de seleção de sistema de preferências. 

 

[...] a seleção para a pós-graduação é o resultado de preferências, que 
demandam manutenção de linhas para que os professores continuem com 
seus interesses de pesquisas e encontrem estudantes que se adaptem a 
esses interesses. Nesse quadro, em muitos casos nem sequer é possível 
comparar a capacidade relativa dos estudantes, por que não há unificação 
de critérios entre os professores, os programas, as linhas de pesquisa e os 
recursos institucionais disponíveis.  
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É preciso destacar ainda que a pouca representatividade de negros nesse 

espaço não é somente resultado da escassez desses estudantes no nível de 

graduação, mas ocorre também porque se privilegia critérios internamente definidos 
e pouco afeitos às suas trajetórias. O difícil parece ser, então, a quebra desse 

ordenamento que leva em conta, essencialmente, a necessidade de manutenção do 

desempenho de cada programa diante dos órgãos de avaliação e fomento e de 

constituição de linhas de pesquisas com resultados e tipos de produção muito 

específicos. Dessa forma, as cotas na graduação, entretanto, colocam na pauta de 

urgência a necessidade de reformulações no acesso à pós-graduação. 

De forma semelhante ao que ocorreu com as cotas na graduação, na pós-

graduação são indispensáveis dois movimentos. Primeiro, que se redefina 

determinados tópicos tomados como indispensáveis no processo seletivo. E essa 
redefinição implica na discussão do conjunto de habilidades que se espera encontrar 

nos candidatos e no quanto os programas estão dispostos a flexibilizar essas regras 

previamente estabelecidas.  

E em segundo lugar, espera-se que a inclusão de um recorte racial nos 

programas de pós-graduação represente a continuação da formação de 

pesquisadores sob outros parâmetros e orientações. Assim, o acesso diferenciado a 

esses programas justifica-se pela importância de democratização desses espaços, 

geralmente com participação restrita de determinados segmentos, principalmente na 
esfera pública, além da obrigação de abertura desses espaços a novos valores e 

perspectivas. 

Nesse quesito, algumas medidas repercutiram positivamente. Até agora 
temos quatro experiências de implantação cotas raciais em cursos de pós-

graduação. O programa de Antropologia Social do Museu Nacional, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), decidiu em fevereiro de 2013 pela reserva de 

pelo menos duas vagas para indígenas e a disponibilização de 20% das vagas para 

candidatos negros, além da redução na nota de corte.  

O programa de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo (USP) 

destina metade das vagas para negros, indígenas, pobres e deficientes. Já a 

Universidade do Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) reserva, desde 2007, 40% 

das vagas para negros e 5% para indígenas.  
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O programa de pós-graduação mais recente a adotar um recorte racial foi o 

Sociologia da UNB. Aprovado em julho deste ano, o sistema reservará, a cada 

processo seletivo, 20% das vagas para estudantes negros. 

Devido à natureza recente dessas aprovações, é difícil tecer comentários 

mais densos a respeito do desenvolvimento das cotas raciais nos programas de pós-

graduação. Somente é possível supor que essas primeiras experiências devem 
estimular outras instituições para atitudes semelhantes. Chamando atenção para a 

forma como isso deve acontecer, Carvalho (2006, p. 177) cita algumas 

especificidades do sistema: 

  
A inclusão racial na pós-graduação e na docência só pode dar-se através 
de um movimento pulverizado, capilar e altamente individualizado. Ao 
contrário das cotas para o vestibular, que colocarão de uma só vez uma 
massa de estudantes negros na universidade, o sistema de preferência na 
pós-graduação e nos concursos para docentes sucederá de um modo mais 
lento e esporádico, pois muitas vezes tratar-se-á de escolher um candidato 
(no caso, um negro) entre vários aprovados e potencialmente em condições 
de preencher uma vaga. (CARVALHO 2006, p. 177) 

 

 

Ao ampliar a reflexão trazida pelo autor, reconhecemos que é fundamental 

que a operacionalização das cotas raciais na pós-graduação respeite as 

especificidades desse espaço, inclusive enfrentando o que ele tem de mais 

pernicioso. Por isso é tão importante que seja estimulado o acréscimo de quesitos 

mais flexíveis e menos personalistas. 

A longa disputa pelas ações afirmativas instalada na UNB, os aspectos 

destacados no caso da UFBA e da UFMA, toda a problemática em torno da 

aprovação da Lei 12.711/2012 e a decisão do STF pela constitucionalidade das 

cotas raciais, e os desdobramentos das cotas nos cursos de pós-graduação impele-

nos para, ao final desta seção, levantarmos um último questionamento: o que está 

em jogo com os debates e polêmicas instalados ao seu redor dessas políticas? 

Quais são as “ameaças” contidas nesse tipo de iniciativa? Ainda, quais são as 

transformações provocadas pelos sistemas de cotas nas instituições onde se 

instalam?  

Um artigo de 2006, do professor José Jorge de Carvalho, toma algumas 

desses tópicos para reflexão. A partir dele, destacamos aspectos que dizem respeito 
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às consequências das discussões sobre o alcance das cotas raciais no ensino 

superior brasileiro desde a década de 1990 no Brasil.  

Essas discussões estão inseridas, ou mesmo surgem, em um complexo 

emaranhado sobre a chamada questão racial brasileira nesse contexto. Na nossa 

visão, dois aspectos, a partir da leitura de Carvalho (2006), constituem o pano de 

fundo e o resultado dos debates sobre as cotas raciais, e ajudam na compreensão 
do que de fato está em jogo com essas políticas. 

Primeiramente, para Carvalho (2006), temos instaurado, no interior das 

nossas instituições universitárias, um fenômeno que pode ser classificado como 
racismo acadêmico e que também pode ser compreendido sob a designação de 

confinamento racial. Trata-se, de uma maneira geral, da reprodução de práticas e 

comportamentos racistas nas variadas dimensões da vida acadêmica.  A respeito 

desse ambiente, o autor afirma que: 

 
No caso da academia, os mecanismos mais comumente ativados que 
acabam por dar continuidade à prática da segregação racial são: a 
postergação da discussão, o silêncio sobre os conflitos raciais, a censura 
discursiva quando o tema irrompe e o disfarce para evitar posicionamentos 
claros. Procura-se, assim, esvaziar ou desarmar os mecanismos de tensão 
racial do sistema. Para que isso seja possível, é necessário construir uma 
alta coesão entre os poderosos e lançar mão constantemente de 
mecanismos repressivos de baixa intensidade e facilmente disponíveis para 
uma ação intermitente. Desse modo, evita-se definir o estado de conflito 
étnico e racial como aberto e a situação é apresentada sempre como 
transitória, em processo de resolução. (CARVALHO, 2006, p. 95) 
 

 
 

 As principais marcas desse fenômeno são a invisibilidade e o silêncio. É 

necessário não perceber a presença dos negros, pelo menos não do ponto de vista 

do seu pertencimento racial. É preciso ainda ignorar quaisquer aspectos que se 

remetam às relações raciais na sociedade mais ampla. Quando identificadas 

internamente, a saída é não tentar entendê-las e classificá-las como 

comportamentos naturalizados ou incorporados numa lógica mais ampliada de 

preconceitos. Esse tipo de conduta serve tanto para barrar as tentativas de 
construção de projetos de investigação sobre essas relações, quanto para se pensar 

a vivência/experiência de acadêmicos negros nesse contexto. 
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  Com as cotas raciais, entretanto, é possível verificar uma mudança de 

postura em relação aos debates sobre ralações raciais no Brasil. Se o pano de fundo 

para a discussão das cotas nas universidades é o cenário anteriormente descrito, o 
resultado delas, muitas vezes, tem sido o que Carvalho (2006) chama de “crise de 

representação”, imposta pela “inevitabilidade de posicionamentos” sobre essa 

questão. 

 
Essa crise de representação indica que enfrentaremos a partir de agora 
configurações que apontam para uma incomensurabilidade discursiva. Por 
exemplo, os acadêmicos brancos não aceitam racializar o seu campo 
discursivo, mesmo quando transitam sozinhos por esse espaço segregado. 
Essa negação da racialização é inaceitável para os negros que argumentam 
que a segregação vivida pelos brancos é o resultado mais visível de uma 
sociedade profundamente racializada. Os negros se vêem como negros e 
vêem os brancos como brancos; os brancos não se dizem brancos (muito 
menos se vêem falando como brancos) e evitam classificar os não-brancos 
de negros – a não ser que os não-brancos sejam índios. A partir de agora, 
ninguém poderá pretender falar por “nós”, brasileiros, sobre a situação racial 
do país sem se colocar como parte de um campo marcado racialmente 
(CARVALHO 2006, p. 102). 

 
 

 

 Esse lugar de silêncio e de invisibilidade no tocante às relações raciais, 

apresentado enquanto característica marcante nas universidades brasileiras, altera-

se significativamente com as cotas raciais. Tem sido necessário, nesse contexto, 

não apenas posicionar-se favorável ou contrariamente a essas iniciativas, mas 
quebrar o silêncio em torno da questão racial brasileira e passar a considerar a real 

possibilidade da ampliação do número de estudantes negros nesses espaços.  

Além disso, o silêncio e a invisibilidade dão lugar a uma série de intensos 
debates que, mesmo destacando como marca das relações raciais a miscigenação, 

criam a possibilidade do contraponto ao explicitar conflitos que sempre permearam 

tais relações.  

Acrescenta-se a isso o fato de que as disputas que se formam pós cotas 

expõem o lugar de onde normalmente saíram as interpretações das relações raciais 

no país. Nessas interpretações, nunca houve neutralidade apesar de os intelectuais, 

na maioria das vezes, não terem reconhecido que as identidades étnico-raciais, no 

decorrer das suas análises, constituíram posicionamentos políticos e teóricos 

específicos. Todavia, lidávamos com a inexistência de mecanismos especificamente 
acionados no ambiente acadêmico que expusessem essa realidade e 
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desmascarassem a hipocrisia dessa crença. Os discursos e práticas, no contexto 

pós cotas, esbarram na insistente afirmação de que o Brasil é racista e isso 

repercute no acesso e na formação acadêmica oferecida pelas instituições de ensino 
superior.   

As duas reflexões elaboradas por meio da perspectiva do professor José 

Jorge de Carvalho que acabamos de discutir também são úteis para pensarmos os 
limites e o alcance dos processos de produção de conhecimento nas universidades 

brasileiras. A produção acadêmica de estudantes cotistas, objeto deste estudo, não 

está isenta das transformações e questões expostas neste capítulo. Na seção 

seguinte, as formas, as motivações e as características da produção dos cotistas 

negros da UFMA serão trabalhados levando em consideração tais aspectos. Nessa 

análise, levaremos em conta a suposição de que os rumos assumidos na 
perspectiva da produção acadêmica discente hoje, nas universidades brasileiras, 

mesmo sob influência do racismo acadêmico, pode ser alterado tendo em vista as 

transformações nos posicionamentos teóricos e políticos, no tocante às relações 

raciais brasileiras após a implantação das cotas raciais.  
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CAPÍTULO 4 – A PRODUÇÃO ACADÊMICA DOS ESTUDANTES COTISTAS 
NEGROS DA UFMA 

  
 

Qual, então, a importância da igualdade racial para a 
produção do conhecimento? Se a diversidade étnico-
racial e a pluralidade das formas de viver e de pensar a 
vida, o mundo, as relações entre as pessoas, entre elas 
e o ambiente em que vivem, está tornando-se realmente 
central nas preocupações e objetivos da universidade, 
há que se buscar e/ou criar teorias que ajudem a 
abordar perspectivas distintas, que permitam fazer a 
crítica daquelas que desconsideram ou eliminam as 
diferenças. Neste âmbito, os problemas de pesquisa são 
construídos tendo em conta o contexto da diversidade, 
com ênfase nas dimensões históricas, identitárias, 
culturais, sociais, e de lutas dos grupos com quem se 
vai ou que se vai pesquisar. E claro está que as 
questões de pesquisa se encontram fortemente 
vinculadas a este contexto. As investigações por elas 
orientadas tratarão de encontrar as melhores 
evidências, apontando, entretanto, as limitações que 
ainda se tem para produzir conhecimentos na 
perspectiva da diversidade étnico-racial, da pluralidade 
cultural, da igualdade de direitos, da equidade social. 
(Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva) 

 
 
 

O conhecimento acadêmico, mesmo obedecendo a normas e procedimentos 

específicos, parte de perspectivas diversas e se desenvolve em caminhos quase 

nunca definidos previamente. Nesse percurso, carrega inevitavelmente as marcas 

de quem o produz, com todos os anseios, as dúvidas e os preconceitos. Construídos 

a partir de problemas “intencionalmente” escolhidos, mas com resultados que nem 

sempre se relacionam às hipóteses elaboradas, a formulação desse tipo de 

conhecimento, em diversas áreas, conta com muitas interpretações. Numa seção 
dedicada à discussão daquilo que até aqui denominamos de produção acadêmica 

de estudantes cotistas, retomar essas considerações nos parece necessário.  

Diante dessas primeiras assertivas, duas colocações são imperativas. 
Primeiro, esse tipo de conhecimento volta-se apenas para uma parcela daquilo que 

pode ser compreendido e, segundo, está sempre em oposição a outras formas de 

saber para, mais que estabelecer-se como diferente, sobrepor-se.  

A primeira premissa pode ser resumida na incompletude do saber científico; 

nas inesgotáveis possibilidades de conhecer determinados processos e fenômenos, 
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sob diferentes ângulos. Gaston Bachelard (1996, p.17), preocupado em determinar 

os chamados obstáculos epistemológicos50, alerta-nos que:  

 

O conhecimento do real é luz que sempre projeta algumas sombras. Nunca 
é imediato e pleno. As revelações do real são recorrentes. O real nunca é ‘o 
que se poderia achar’ mas é sempre o que se deveria ter pensado. O 
pensamento empírico torna-se claro depois, quando o conjunto de 
argumentos fica estabelecido. Ao retomar um passado cheio de erros, 
encontra-se a verdade num autêntico arrependimento intelectual. No fundo, 
o ato de conhecer dá-se contra um conhecimento anterior, destruindo 
conhecimentos mal estabelecidos, superando o que, no próprio espírito, é 
obstáculo à espiritualização.  
 
 
 

Há sempre aspectos novos a serem apreendidos e questionados. Os 

caminhos definidos e refeitos, os dados encontrados, ora estimados, ora 

abandonados não estão fechados. A escolha do percurso e das ferramentas deve 

levar em consideração as limitações impostas pelas próprias tentativas de conhecer 

algo.  

A segunda premissa está na atribuição ao conhecimento científico de um 

lugar de superioridade frente aos demais tipos de conhecimentos. Ao caracterizar o 

pensamento moderno ocidental como abissal51, Santos (2010, p. 33) afirma que, 

junto com o direito, o pensamento é a forma “mais bem conseguida” desse tipo de 
pensamento. Diante da filosofia e da teologia, esse pensamento garante a ciência o 

“monopólio da distinção universal entre o verdadeiro e o falso”. Para este autor, 

entretanto, as disputas entre esses campos são visíveis apenas deste lado da linha 

e só o são porque estão baseadas “na invisibilidade de formas de conhecimento que 

não encaixam em nenhuma destas formas de conhecer”. 

 

Assim, a linha visível que separa a ciência dos seus ‘outros’ modernos está 
assente na linha abissal invisível que separa de uma lado, ciência, filosofia 
e teologia, e do outro, conhecimentos tornados incomensuráveis e 
incompreensíveis por não obedecerem, nem aos critérios científicos de 

                                                
50 Os obstáculos epistemológicos seriam causas de estagnação e até de regressão no que diz 
respeito à construção do conhecimento cientifico.  
51 Esse pensamento “consiste num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que as invisíveis 
fundamentam as visíveis. As distinções invisíveis são estabelecidas através de linhas radicais que 
dividem a realidade social em dois universos distintos: o universo ‘deste lado da linha’ e o universo 
‘do outro lado da linha’. A divisão é tal que ‘o outro lado da linha’ desaparece enquanto realidade, 
torna-se inexistente, e é mesmo produzido como inexistente” (SANTOS, 2010, p. 31-32). 
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verdade, nem aos dos conhecimentos, reconhecidos como alternativos, da 
filosofia e da teologia (SANTOS, 2010, p. 34) 

 

 

Não é nosso interesse, nesta tese, entrar profundamente nas tensões e 

disputas dessa dimensão discutida por Santos (2010). Nessa perspectiva, importa-

nos o reconhecimento de que há uma relação hierárquica entre aquilo que se produz 

sob os moldes do saber cientifico e os outros conhecimentos que fogem a essa 

égide e que esta relação é deliberada. 

As duas premissas não foram destacadas sem intenção. Nos capítulos 

anteriores já discutimos a formação das universidades, o contexto das ações 

afirmativas no Brasil, e as cotas raciais e suas características. Agora, nossa intenção 

é abordar, sem abandonar as reflexões já feitas nas seções anteriores, a questão da 

produção acadêmica de estudantes negros que ingressaram na Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA) por meio do sistema de cotas. Para isso, levaremos 

em consideração o status dado a essa produção e a forma como a desigualdade, 

estabelecida entre saber cientifico e os demais, atua nos processos constitutivos das 

cotas raciais nas universidades brasileiras.  

As premissas apontadas, nesse sentido, servem para ilustrar nossa visão 

sobre o que estamos denominando produção acadêmica. Primeiro, o saber 

acadêmico, aqui, é aquele produzido no interior das instituições universitárias regido 
pelas chamadas normas científicas e pode ser pensado a partir dos interesses para 

elaboração de trabalhos de conclusão de curso até da inserção desses estudantes 

em projetos de extensão e pesquisa. Segundo, supomos que as condições para 

realização dessa produção estão dentro e fora das universidades. Sem valorar 

nenhuma delas, ao longo deste capítulo, dispomo-nos apenas perceber como os 

entrevistados encaram essa relação e como ela impacta nos caminhos acadêmicos 
escolhidos. 

O nosso interesse por esse tema, reiterando, parte de diversas inquietações. 
A luta política em defesa das ações afirmativas e pela existência de uma 

universidade pública democraticamente constituída são o guarda-chuva sob o qual 

estabeleço questões mais específicas para a realização do trabalho. A reivindicação 

das cotas raciais, os processos que levaram ao seu desenvolvimento em várias 
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regiões do país, os seus resultados e as transformações ocasionadas pela inserção 

de novos sujeitos em espaços socialmente segregados, como as universidades 

públicas brasileiras, dão o formato daquilo que é específico nos nossos 
questionamentos.  

Todavia, nossa abordagem, certamente, não abarcará todos os meandros sob 

os quais se inscrevem essa temática. Há inúmeras nuances que envolvem a 
produção acadêmica na sua relação com a problemática das relações raciais, e 

especialmente no tocante às cotas voltadas para estudantes negros no Brasil. Nossa 

preocupação reside na necessidade de compreender sob quais condições essa 

produção ocorre na UFMA e por isso as informações trazidas pelos interlocutores 

escolhidos para a realização da pesquisa são fundamentais. 

O primeiro passo para a abordagem proposta será revisitar alguns 

pesquisadores e pesquisadoras negras que, a partir da década de 1970, ocuparam o 

espaço acadêmico e garantiram uma expressiva produção. Em seguida, 
passaremos para a discussão dessa produção no contexto das ações afirmativas e 

das cotas raciais para chegarmos, finalmente, aos debates sobre essa realidade na 

UFMA. 

 

 
4.1. Pensamento negro nas universidades brasileiras  
 
 
  

No Brasil, a relação da população negra com o ambiente educacional, nos 

diversos níveis, é marcado por grandes desigualdades. Quando tratamos da 

educação superior, esse caráter desigual tem, a grosso modo, duas vertentes. Uma, 

focada no reduzido acesso de negros a esse nível de ensino e a ausência de 

referências sobre a trajetória dessa população no campo educacional. De acordo 
com Cunha Júnior (2006, p.148), no contexto das ações para alterar essa realidade, 

“os anos 70 e 80 marcaram uma diversificação das estratégias de ações e sobretudo 

do aprofundamento de uma crítica sistemática de racismos” e o âmbito educacional 

contou com iniciativas importantes. Ainda segundo o mesmo autor, 
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O esforço acadêmico negro e de aliados, na área de educação, é um dos 
mais significativos. Partindo praticamente da estaca zero, em 1978, 
produziu-se mais de vinte teses, uma centena de artigos, livros, textos e 
trabalhos. Apesar das restrições impostas à temática por diversos 
programas de mestrado e doutorado; das divergências de fundo ideológico 
suscitadas pelas diferenças de vivências entre orientandos negros e 
brancos; do problema da escassez de especialistas na área, enfim o 
importante é que os trabalhos foram feitos. [...] Esse conjunto de produção 
acadêmica resulta, aparentemente de quatro fatores: 
a) os movimentos negros apontarem insistentemente para os problemas 
educacionais que afetam particularmente os afrodescendentes, num 
período coincidente com as expectativas de democratização nacional do 
final do ciclo das ditaturas militares; 
b) existência de uma tradição de preocupação com a educação nos 
movimentos negros e associações negras (a inserção das professoras 
negras no mercado educacional deve ter alguma relação com esse fato); 
c) alguns setores dos movimentos negros perceberem nos finais da década 
de 70 a importância da pesquisa universitária e do poder emanado do 
conhecimento processado pelos círculos acadêmicos (são dignas de nota 
nesse sentido as pregações de pessoas falecidas, como o professor 
Eduardo de Oliveira e Oliveira e a historiadora de quilombos Beatriz 
Nascimento). Devedores também somos dos incentivos, contatos 
constantes com os movimentos negros e suporte dado por professores 
seniores como Kabengele Munanga, Muniz Sodré, Fábio Leite, Michael 
Mitchel, Angela Guile e outros cuja lembrança me trai no momento; 
d) crescimento do número de acadêmicos reconhecidamente 
afrodescendentes”. 
 
 

Esses fatores, e outros que possam não ter sido mencionados pelo autor, 

favoreceram uma reconfiguração nos bancos universitários do país nesse período. 

Foram as ações encaminhadas principalmente por lideranças e pesquisadores, 

possibilitando um acúmulo de condições favoráveis, que impulsionaram essa 

produção. Entretanto, o aspecto de maior ênfase está no reconhecimento da 

importância da ocupação do espaço universitário tanto para a denúncia das 

condições desfavoráveis, das injustiças e da invisibilidade enfrentadas pela 

população negra, quanto para a produção de conhecimento capaz de romper com 

esse ciclo. Nesse sentido, Cunha Júnior (1996, p. 154) conclui: 

 
A principal ruptura nos trabalhos encontra-se na reinvindicação de uma 
cidadania e de uma identidade afrodescendente e no rompimento das 
amarras do eurocentrismo e racismo. A produção universitária dos 
afrodescendentes, no campo da educação, tem contribuições teóricas e 
práticas relevantes para a orientação das modificações necessárias ao 
combate aos racismos e sexismos na educação brasileira. Abre horizontes 
para um novo pensar nacional. A produção realizada constitui uma 
significativa estratégia de combate ao racismo e oferece caminhos que 
orientam as mudanças. 
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Analisando a intelectualidade negra nos anos 90, Gomes (2010, p.494) destaca 

que: 

 
Aos poucos, pesquisadores e pesquisadoras oriundos de diferentes grupos 
sociais e étnico-raciais e/ou comprometidos com esses setores sociais 
começam a se inserir de maneira mais significativa nas diferentes 
universidades do país, sobretudo as públicas, e desencadeiam um outro 
tipo de produção de conhecimento. Um conhecimento realizado ‘por’ esses 
sujeitos que, ao desenvolverem suas pesquisas, privilegiam a parceria ‘com’ 
os movimentos sociais e extrapolam a tendência ainda hegemônica no 
campo das ciências humanas e sociais de produzir conhecimento ‘sobre’ os 
movimentos e os seus sujeitos.  

 
 
 

Era decisivamente a ampliação das ferramentas para enfretamento do 

racismo. Por isso, a formação acadêmica, para esses pesquisadores, não constituía 

um fim em si mesmo. Com uma experiência na vida universitária geralmente 

marcada por disputas e tensões, além de estarem em número reduzido nesse 

espaço, de necessitarem comprovar competências e de enfrentarem as 

desconfianças da academia e da militância52, esses pesquisadores focaram numa 

produção direcionada à valorização dos elementos da história e cultura da 

população negra dentro das instituições, e para além delas, se pensarmos na 

atuação dentro do próprio movimento social negro.  

Resumindo a caracterização desses intelectuais, Gomes (2010, p. 506) os 

define como 

 

[...] sujeitos capazes de interpretar e pressionar a entrada para o campo do 
conhecimento científico de formas de saber e conhecer produzidas em um 
universo sócio-político-cultural que tem a sua história enraizada em contexto 
de violência, opressão e luta. Eles constroem e organizam saberes a fim de 
superar a condição aos negros brasileiros e seus conhecimentos, ou seja, 
de serem peças fragmentadas da história e memória afro-brasileira. Nesse 
sentido, eles produzem, interpretam e reinterpretam a experiência afro-
brasileira vivida na religiosidade, memória, corporeidade, espaço, tempo, 
linguagens, transformando-a em produção de conhecimento e indagando a 
ciência desse lugar de pertencimento e vivência. 
 
 

Tomando praticamente o mesmo período e as mesmas condições históricas, 

Santos (2007), aborda o surgimento de um grupo de intelectuais negros, 
                                                
52 Nesse sentido Bairros (s/d; p.18) diz que “Para além dos embates no interior da academia, os 
negros intelectuais defrontam-se com o intermitente questionamento da militância negra que tende a 
opor o fazer teórico ao prático.” 
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provenientes dos movimentos sociais negros. Para ele, o surgimento do Movimento 

Negro Unificado (MNU), em 1978, representou crescimento significativo do protesto 

negro e do debate sobre a questão racial brasileira. Sobre esse processo, ele faz a 
seguinte consideração: 

 
Esses ‘novos intelectuais negros’, ou melhor, negros intelectuais, ao 
militarem nesses movimentos ou sofrerem indiretamente a sua influência 
(ouvindo o seu clamor por igualdade racial) ficaram grávidos de novos ou 
outros métodos de pesquisas, indagações, categorias analíticas, 
conhecimentos para estudar, pesquisar, compreender, bem como de 
apresentar propostas para promover a igualdade racial no Brasil. Ficaram 
grávidos da necessidade de intervir na produção do conhecimento na área 
de estudos e pesquisas sobre relações raciais. Ficaram grávidos de 
autonomia, independência e descolonização intelectual, entre outros tipos 
de gravidez (SANTOS, 2007, p. 230).  
 

 

Na análise de Santos (2007) é importante destacar a diferença por ele 

estabelecida entre negros intelectuais e intelectuais negros. No primeiro trecho a 

seguir, temos os pontos iniciais dessa distinção:  
 

[...] negros(as) intelectuais são em realidade os(as) acadêmicos(as) de 
origem ou ascendência negra que sofreram ou sofrem influência direta ou 
indireta dos Movimentos Sociais Negros, adquirindo ou incorporando destes 
uma ética da convicção anti-racismo que, associada e em interação com 
uma ética acadêmico-científica que foi adquirida ou incorporada dos 
programas de pós-graduação das universidades brasileiras ou estrangeiras, 
produz nestes(as) intelectuais um ethos acadêmico ativo que orienta as 
suas pesquisas, estudos, ações, bem como as suas atividades profissionais 
de professores(as) universitários(as). Tal conduta acadêmica leva-os(as) a 
pesquisarem as relações raciais brasileiras, o racismo, o preconceito, a 
discriminação, as desigualdades raciais e suas consequências virulentas 
para a população negra, a partir de um ponto de vista que recusa a 
colonização intelectual eurocêntrica. Mais ainda, tal conduta os induz a 
pensarem sobremaneira na necessidade de implementação de políticas de 
promoção da igualdade racial, visando não só a eliminar as desigualdades 
raciais entre os vários grupos étnico-raciais no Brasil, especialmente entre 
negros e brancos, mas também a banir o racismo da sociedade brasileira. 
Nada impede que os(as) intelectuais negros(as) – aqueles(as) intelectuais 
de ascendência afro-brasileira que não militam nem foram militantes de 
Movimentos Negros ou que ainda não sofreram influência desses 
movimentos – também possam incorporar uma ética da convicção anti-
racismo, associando esta a uma ética acadêmico-científica que adquiriram 
em suas formações acadêmicas. (SANTOS, 2007, p. 248) 
 
 
 

 Prosseguindo, o autor reafirma a distinção com a seguinte reflexão: 
 
 
[...] pensamos que um dos fatores que diferencia os(as) intelectuais 
negros(as) dos(as) negros(as) intelectuais é justamente o fato destes(as) 
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últimos(as) serem tocados(as): a) diretamente por uma ética da convicção 
anti-racismo, através da militância orgânica em alguma entidade negra anti-
racismo; e b) indiretamente por meio de conversas, diálogos, trocas de 
informações, e outras formas de contatos entre estes(as) intelectuais e 
os(as) ativistas dos Movimentos Sociais Negros; influências essas, direta e 
indireta, que se refletem em seus trabalhos científicos e nas suas condutas 
acadêmico-intelectuais (SANTOS, 2007, p. 249) 

 

 

Optamos por transcrever todo esse trecho porque nos interessa fazer 

algumas ponderações sobre a distinção estabelecida pelo autor. Até este momento 

não discordamos dos elementos apontados por Cunha Júnior (1996) e Santos 
(2007) sobre a formação de pesquisadores negros e suas contribuições para o 

redirecionamento do entendimento das ralações raciais no Brasil.  

Entretanto, a reflexão proposta por Santos (2007) requer, na nossa avaliação, 

uma observação de que se trata de uma separação metodológica necessária para 

destacar a importância dos intelectuais que saíram do seio das organizações negras 

e cujas produções referenciaram profundamente os seus objetivos e pressupostos. 

Mas, de um ponto de vista político, ressalvadas as escolhas teóricas de cada 

pesquisador, essa separação pode não ser tão evidente. Pois a incorporação da 
ética da convicção antirracismo por parte dos intelectuais negros não vinculados 

organicamente às entidades do movimento negro pode não se mostrar tão distinta 

assim, considerando os espaços que foram sendo “fortalecidos” em cada instituição, 

à medida que os negros intelectuais foram acessando o ensino superior. Espaços 

como os núcleos de estudos voltados para a questão racial presentes em várias 

universidades possibilitaram a formação de uma nova ordem de militantes. Grupos 

desse tipo se diferenciam dos demais existentes nas instituições devido exatamente 

à semelhança que guardam com as perspectivas das organizações negras no 

tocante ao tratamento das relações raciais. Portanto, não soa estranho atribuir a tais 
núcleos uma dinâmica militante disposta a dialogar com tais organizações e, ao 

mesmo tempo, antenada com as demandas surgidas no interior das universidades.  

De qualquer forma, segundo as compreensões apresentadas, o entendimento 

da questão racial no Brasil é decisivamente alterado com a chegada de militantes e 

pesquisadores negros no ensino superior. Mais que isso, constroem-se outros 

caminhos e possibilidades para rever, alterar e superar o que na dinâmica social do 
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país não faz justiça à população negra. Ao decidir mencionar alguns exemplos, não 

nos deteremos necessariamente na distinção feita por Santos (2007).  

As vertentes dessas produções são amplas e os temas trabalhados aparecem 

em diversas áreas de conhecimento. A área de Educação, Ciências Sociais e 

História concentram importantes nomes nesse sentido. Com preocupações voltadas 

para o racismo que vitimizava a população negra e seus efeitos sobre as mulheres 
negras, Lélia Gonzalez - integrante do grupo que fundou o Movimento Negro 

Unificado (MNU) - é nome sempre lembrado no contexto do pensamento negro que 

se processou nas universidades brasileiras. Bairros (s/d; p. 18-19), ao referenciá-la, 

destaca:  

 

Num certo sentido, penso que Lélia sofreu pelo pioneirismo, num momento 
em que parte da militância via os intelectuais, geralmente brancos, acima de 
tudo como produtores de um conhecimento que alienava nossa trajetória 
enquanto negros no Brasil. Cabe notar que uso o termo pioneirismo, mas 
não quero sugerir que Lélia tenha sido a primeira intelectual do movimento 
negro que emergiu a partir dos anos 70. Nesse mesmo período, outros 
negros — como o antropólogo Eduardo de Oliveira e Oliveira, de São Paulo, 
e a historiadora Maria Beatriz Nascimento, do Rio de Janeiro — também 
desenvolviam contribuições intelectuais inestimáveis para a consolidação do 
nosso pensamento e atuação política. Considero, entretanto, que parte da 
singularidade de Lélia para o conjunto da militância deveu-se à sua 
participação no MNU, até a metade dos anos 80, uma entidade de caráter 
nacional que lhe proporcionava contato direto com mulheres e homens 
negros em vários cantos do país e servia de moldura perfeita para uma 
retórica mais radical.  

 

 

A compreensão acerca da relevância das contribuições de Lélia Gonzalez, 

dessa forma, não foge às interpretações até agora apresentadas. É a sua vinculação 

ao movimento negro o principal ponto de partida para a produção de um 

conhecimento diferenciado. Num texto bastante conhecido – racismo e sexismo na 
cultura brasileira53 - a própria intelectual chama atenção para a necessidade de dar 

outro tipo de tratamento às questões do racismo e do sexismo.   

 
O fato é que, enquanto mulher negra, sentimos a necessidade de 
aprofundar nessa reflexão, ao invés de continuarmos na reprodução e 
repetição dos modelos que nos eram oferecidos pelo esforço de 

                                                
53 Revista Ciências Sociais Hoje, Anpocs, 1984, p. 223-244. (Apresentado na Reunião do Grupo de 
Trabalho “Temas e Problemas da População Negra no Brasil”, IV Encontro Anual da Associação 
Brasileira de Pós-graduação e Pesquisa nas Ciências Sociais, Rio de Janeiro, 31 de outubro de 
1980). 
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investigação das ciências sociais. Os textos só nos falavam da mulher 
negra numa perspectiva sócio-econômica que elucidava uma série de 
problemas propostos pelas relações raciais. Mas ficava (e ficará) sempre 
um resto que desafiava as explicações. E isso começou a nos incomodar. 
Exatamente a partir das noções de mulata, doméstica e mãe preta que 
estavam ali, nos martelando com sua insistência... (GONZALEZ, 1984, 
p.225).  
 
 

 Ao longo do texto, a autora analisa a atuação do racismo sobre a realidade 
das mulheres negas, seu papel na formação cultural do país e as revelações e 

ocultações do mito da democracia racial. A atuação como militante e como 

intelectual fez de Lélia Gonzalez uma peça fundamental no processo de crítica à 

insuficiência e à distorção das visões que de alguma maneira atribuem aos negros 

lugares de inferioridade. 

 Dois outros importantes intelectuais se encontram no rol dos pesquisadores 

responsáveis pela abertura de caminhos novos na análise das relações raciais no 

Brasil: Luiz Alberto Oliveira Gonçalves e Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva54. No 
texto “Movimento negro e educação”, acerca do trabalho desenvolvido pelo 

movimento negro em torno da educação da população negra - publicado em 2000 

pela Revista Brasileira de Educação - esses autores enfatizam os períodos 

históricos em que se concentram algumas ações significativas nesse sentido. A 

respeito do contexto até os anos de 1920, fazem a seguinte observação:  

 

Os dados até agora examinados nos ajudam a recolocar a questão racial 
em outro patamar. Como se pode ver, contrariamente ao que se supunha, a 
ação dos movimentos negros se constituía muito mais na autonomia do que 
na tutela. Pouco se esperava do Estado, porque se desconfiava dele. 
(GONÇALVES; SILVA, 2000, p. 146) 
 
 
 

Nas décadas de 1940 e 1950, segundo a análise de Gonçalves e Silva 

(2000), uma alteração importante nessa configuração é o entendimento, por parte de 

organizações como o Teatro Experimental do Negro (TEN), de que a educação é um 

direito dos cidadãos e um dever do estado (p. 148). Quando partem para a 

                                                
54 Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva é professora titular da Universidade Federal de São Carlos, 
pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da mesma universidade e foi conselheira, com 
mandato de 2002 a 2006, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. 
Luiz Alberto Oliveira Gonçalves é doutor em sociologia e professor adjunto da Universidade Federal 
de Minas Gerais. Os dois autores publicaram em conjunto “O Jogo das Diferenças: multiculturalismo e 
seus contextos”. 2. ed., Belo Horizonte, Autêntica, 2000. 
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visualização das ações pós 1978, destacam a formação de novas organizações com 

a intensificação da luta pela educação para a população negra. Sobre os anos 

seguintes, resumem: 
 

O movimento negro passou, assim, praticamente a década de 80 inteira, 
envolvido com as questões da democratização do ensino. Podemos dividir a 
década em duas fases. Na primeira, as organizações se mobilizaram para 
denunciar o racismo e a ideologia escolar dominante. Vários foram os alvos 
de ataque: livro didático, currículo, formação dos professores etc. Na 
segunda fase, as entidades vão substituindo aos poucos a denúncia pela 
ação concreta. (GONÇALVES; SILVA, 2000, p.155).  

 

 

 As reflexões desses dois pesquisadores sem dúvida compõem essas 

iniciativas do ponto de vista concreto voltados a transformação do ambiente 

educacional e da própria sociedade.  

Em outro trabalho – “O multiculturalismo e seus significados55” - ao 

apresentarem a trajetória do multiculturalismo enfatizam o impacto dessa 

“experiência” para a construção de novos valores a partir de determinados grupos. 

Por isso afirmam que: 

 
Ao mudarem o foco dos pesquisadores, as categorias teóricas construídas 
na experiência multiculturalista permitem uma leitura do mundo a partir de 
procedimentos lógicos inerentes às culturas dominadas, produzindo, assim, 
um novo conhecimento e, por consequência, uma nova subjetividade 
descentrada e emancipada dos valores supostamente superiores (p.14). 

 

 

 Essa citação serve inclusive para ilustrar a atuação dos próprios autores e a 

perspectiva que levantamos quando resolvemos destacar o chamado pensamento 

negro nas universidades brasileiras. A visão multiculturalista parece ser útil quando 

pretendemos adotar outros referenciais para a construção de conhecimentos e 

ações políticas. Entretanto, vale ressaltar que o desafio do multiculturalismo está na 

operacionalização das noções de diversidade e de diferença, considerando que tais 

questões são apreendidas, na maioria das vezes, de forma divergente pelos órgãos 

                                                
55 Capítulo do livro “O Jogo das Diferenças: multiculturalismo e seus contextos”. 2. ed., Belo 
Horizonte, Autêntica, 2000. 
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governamentais e pelos movimentos e grupos que enfrentam desigualdades 

decorrentes das diferenças que os constituem. 

 As contribuições desses intelectuais, especialmente no âmbito acadêmico, 

não se atrela, como já dissemos, ao atendimento de uma demanda individual. Os 

objetivos e as reivindicações das entidades negras orientam a conquista desse 

espaço, mesmo que alguns intelectuais não tenham saído do interior dessas 
organizações. Resumindo, são três dimensões articuladas: ocupação das 

universidades para denúncia do racismo e, consequentemente, das desigualdades; 

rompimento com padrões e referências que ignoravam ou inferiorizavam os negros; 

apresentação de modelos e sugestões para reversão desse quadro, acompanhado 

do incentivo para a formação de novos pesquisadores.  

 É fundamental destacar que as lutas das décadas de 1990 e 2000 foram 

impulsionadas também pelos resultados daquelas empreendidas no período 

anterior. As decisões tomadas pela militância nesse período foram cruciais para a 
renovação de muitas reinvindicações e consolidação de novas estratégias para 

enfrentamento do racismo. O que se produziu nas universidades, e o que se 

conseguiu mudar nesse ambiente, nesse intervalo de tempo, não poderia ter 

ocorrido sem o empenho constante de muitos ativistas que, com suas ações fora 

delas, possibilitaram a ampliação desse espaço para além do atendimento dos 

critérios necessários apenas à escolarização formal. 

 Para finalizar, mesmo que numericamente a presença desses estudantes 

negros não tenha alterado os dados acerca do ingresso ao ensino superior até o 

início dos anos 2000, temas como racismo, desigualdades, democracia racial, 
educação na perspectiva da população negra, passaram a compor os programas de 

pós-graduação e exigirem novas posturas diante dos modos de produzir 

conhecimento. Assim, fica latente a repercussão desse processo sobre a abertura 

dessas instituições a outros sujeitos e a outras abordagens. É apenas o começo de 

algo que se intensifica com as alterações provocadas pelas cotas para estudantes 

negros.   
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4.2. Ações afirmativas e produção acadêmica: o contexto das cotas 
 
 
 
 A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) tem 17.642 estudantes, 

distribuídos em 8 campi, sendo 1 na capital e 7 no interior do estado (Bacabal, 

Chapadinha, Codó, Grajaú, Imperatriz, Pinheiro e São Bernardo). O Campus de São 

Luís é o maior e oferece 48 cursos de graduação (13.475 estudantes), divididos em 

quatro Centros Acadêmicos: o CCSo - Centro de Ciências Sociais, o CCH - Centro 

de Ciências Humanas, o CCBS - Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e o 

CCET - Centro de Ciências Exatas e Tecnologia. No tocante à pós-graduação, a 
UFMA conta com 20 programas stricto sensu.56 

 Essa configuração dá a dimensão do alcance de uma das três únicas 

instituições públicas de ensino superior do estado do Maranhão.57 São informações 
dispensáveis à reflexão da nossa problemática, mas não o são quando 

necessitamos perceber a importância dessa universidade para o Estado.  

 Da mesma forma, quando a referência é a discussão do sistema de cotas e a 

produção dos estudantes negros oriundos desse sistema na UFMA, não podemos 

fazê-la sem mencionar o lugar ocupado pelas ações afirmativas nessa instituição.58 

As dificuldades para tornar público quaisquer dados referentes à configuração do 

programa, bem como os indicadores tomados para sua continuidade e/ou alteração, 

podem indicar uma posição que secundariza o potencial das ações afirmativas 

nessa universidade.  

 Ao acessar dois documentos recentemente elaborados pela universidade – o 

Plano de Desenvolvimento Institucional UFMA 2012-2016 e o Plano de Metas 2013 - 

notamos que há a indicação de iniciativas para a consolidação das políticas de 

ações afirmativas, principalmente promovendo ações de assistência aos estudantes 

oriundos dessas políticas. Entretanto, os indicadores sobre esses atendimentos e as 

projeções para as ações futuras são universalmente definidas e em nenhum 
                                                
56 Informações disponíveis em http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/VCr7WSAs8vHGTUH.pdf 
57 As outras duas são a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e o Instituto Federal do 
Maranhão (IFMA) 
58 Insistimos nesse assunto – debatido na dissertação de mestrado e nos capítulos anteriores deste 
trabalho – principalmente por que alterações importantes se processaram (como a definição do 
percentual para estudantes negros apenas para estudantes de escolas públicas) sem que a 
comunidade acadêmica e a sociedade tivessem acesso a dados sobre a avaliação do programa 
implantado pela UFMA.  



 125

momento os planos citam como se dá o acesso desse público específico a tais 

programas. Quando mencionada a distribuição de bolsas, conforme tabela a seguir, 

não é possível ter ideia se além do critério socioeconômico, outros aspectos são 
levados em conta. 

 

TIPO DE BOLSA NÚMERO ATUAL DE BOLSAS  

Bolsa permanência – São Luís 316 

Bolsa permanência – interior do estado 206 

PIBIC – Bolsa de Iniciação Científica 115 

Bolsa de extensão 216 

Bolsa de modalidade internacional 10 

PIBIT – Inovação Tecnológica  10 

PIBID – Iniciação à docência  35 

PIM – Monitoria  35 

Total 943 

        
Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional UFMA – 2012-2016 59 

   

 Mesmo nossa reflexão sendo sobremaneira qualitativa, ter acesso a dados 

como os exemplificados anteriormente é fundamental para a percepção do 
desenvolvimento de um sistema que é resultado de pressões internas, mas que 

precisa se adaptar, atualmente, às exigências de uma lei federal. Informações dessa 

ordem passam a indicam o quanto dessas pressões foram eficazes e o quanto 

interferem na adequação a uma normatização que não necessariamente levou em 

conta o caso dessa instituição.  

 A decisão da UFMA de incluir no seu vestibular, em 2007, um percentual 

específico para estudantes negros, como vimos nos capítulos anteriores, e mesmo 

nesta seção, não foi isolada, e tampouco resultou de ações individualmente 

promovidas. Além disso, quando voltamos especificamente para as questões 
internas, encontramos uma conjuntura marcada pela atuação decisiva do Núcleo de 

Estudos Afro-brasileiros (NEAB). A realização do III Congresso de Pesquisadores 

                                                
59 Disponível em http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/VCr7WSAs8vHGTUH.pdf 
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Negros (COPENE) – com o tema Pesquisa Social e políticas de ação afirmativa para 

afrodescendentes -  em São Luís, em 2004, e os eventos que se intensificaram a 

partir de então, foram incentivos essenciais para a elaboração das políticas de ações 
afirmativas na UFMA60. Entretanto, os desafios, principalmente para o NEAB, 

ampliaram-se após o processo de aprovação. A pressão para que fossem 

respeitados os critérios que fundamentaram a elaboração da proposta, as 

necessidades decorrentes da operacionalização e a luta para efetivar todas as 

iniciativas complementares à política de acesso caracterizaram um período de 

constante cobranças por parte dos articuladores das cotas em relação a tais 

demandas.  

 A compreensão do contexto de aprovação e implantação das cotas, dessa 

forma, tem sua importância assegurada pelo impacto que tem sobre a vivência dos 
cotistas. É no desenrolar das experiências dos estudantes beneficiários das ações 

afirmativas da UFMA que vamos encontrar a repercussão dessas questões, 

principalmente. Além do mais, nos discursos deles é possível percebê-las também 

como elementos recorrentes quando lhes foi pedido que relatassem as impressões 

sobre a vivência universitária. 

 

 

4.3. Cotistas negros: aspectos da sua produção 
 
 

 A primeira observação para esta parte central da tese é que não é possível 
saber como se desenha a produção acadêmica de todos os cotistas, tampouco de 

todos os cotistas negros na UFMA. O que passaremos a descrever a partir de agora 

é um apenas um exercício de algo que julgamos fundamental ao longo do 

desenvolvimento de políticas de ações afirmativas por todo o Brasil: ouvir os 

principais sujeitos atingidos por elas.  

 Nesse sentido, o quadro a seguir apresenta os dados gerais sobre os 

estudantes entrevistados: 

                                                
60 Discutimos mais profundamente esse aspecto na nossa dissertação de mestrado, defendida em 
2009, na PUC/SP. 
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DADOS GERAIS - ENTREVISTAS COTISTAS NEGROS 

 
ORDEM ANO CURSO SEXO IDADE ORIGEM 

ESCOLAR 
 

VESTIBULARES 
FEITOS 

BOLSISTA ÁREA61 

1 2009 Nutrição F 22 Escola pública 2 Sim Ciências 
Biológicas 
e Saúde 

2 2010 Ciências 
Contábeis 

 

M 23 Escola pública 7 Não Ciências 
Sociais 

3 2009 Pedagogia 
 

F 30 Escola pública 1 Sim Ciências 
Sociais 

4 2009 Pedagogia 
 

F 22 Escola pública 1 Não Ciências 
Sociais 

5 2007 Ciências Sociais M 28 Escola pública 5 Sim Ciências  
Humanas 

6 2009 Nutrição F 21 Escola privada 3 Não Ciências 
Biológicas 
e Saúde  

7 2007 História 
 

M 23 Escola pública 1 Sim  Ciências 
Humanas 

8 2009 Direito 
 

M 34 Escola pública 2 Não Ciências 
Sociais 

9 2008 Ciências Sociais M 23 Escola pública 1 Sim  Ciências 
Humanas 

10 2009 Educação Física 
 

F 24 Escola publica 3 Sim Ciências 
Biológicas 
e Saúde 

11 2009 Educação 
Artística 

 

F 27 Escola pública 2 Sim Ciências 
Humanas 

12 Curso 
concluído 

Medicina M 25 Escola privada 2 Sim Ciências 
Biológicas 
e Saúde 

13 Curso 
concluído 

Odontologia F 23 Escola privada 2 Não Ciências 
Biológicas 
e Saúde  

14 2009 Odontologia 
 

F 22 Escola pública 2 Sim  Ciências 
Biológicas 
e Saúde 

15 2009 Odontologia 
 

F 23 Escola privada 2 Não Ciências 
Biológicas 
e Saúde 

 

 

As quinze entrevistas foram realizadas com estudantes da faixa etária entre 

vinte e um e trinta e quatro anos, cursando do 3º até o 9º semestre, além de dois 

estudantes com cursos já concluídos. Foram entrevistados sete estudantes das 

Ciências Biológicas e da Saúde, quatro das Ciências Humanas e quatro das 
Ciências Sociais. Eles responderam a um questionário com questões abertas e 

                                                
61 Classificação de acordo com o organização acadêmica da UFMA. 



 128

fechadas. As primeiras estavam relacionadas à origem escolar, à escolaridade dos 

pais, à renda familiar, ao pertencimento étnico-racial, à frequência de cursos pré-

vestibulares etc. As demais perguntas eram abertas e por conta disso resolvemos 
gravá-las. Com elas queríamos saber sobre a inserção dos estudantes cotistas 

negros em programas de bolsa, o contato com discussões sobre relações raciais e 

ações afirmativas dentro e fora da universidade, os aspectos que os fizeram optar 

pelas cotas raciais, e os principais interesses de pesquisa.  

 Sobre o primeiro grupo de indagações observamos que eles são 

provenientes, em sua maioria, de escolas públicas: 11 (73,33%)62 cursaram o ensino 

médio na rede pública. Todos fizeram o ensino médio regular e 14 (93,33%) 

cursaram esse nível de ensino no turno diurno. Os números sobre a escola pública 

se relacionam diretamente com as mudanças no sistema de cotas da UFMA a partir 
de 2009. Dos quinze entrevistados 8 (53,33%) ingressaram pelo sistema cotas para 

negros após esse período (2009 e 2010), cuja principal característica passou a ser o 

atrelamento entre origem escolar e pertencimento étnico-racial. Também se destaca 

nesse conjunto de questões, o número de estudantes que frequentaram curso 

preparatório para o vestibular 13 (86,66%). Desses, quatro frequentaram cursos pré-

vestibulares chamados comunitários.63 Quanto ao nível de renda, 77,33% desses 

estudantes tem renda familiar de até R$ 2.600,00 e os demais declararam renda 

entre R$ 3.900,00 e R$ 7.800,00.  

A escolaridade dos pais é outro quesito que merece destaque. Dos quinze 

entrevistados, apenas dois têm pais com ensino superior completo. Sete mães 

possuem o ensino médio completo e cinco o ensino fundamental incompleto. No 

casos dos pais, um deles possui ensino superior completo, um outro tem curso de 

mestrado ou doutorado e os demais números acompanham os dados sobre as 

mães: sete com ensino médio completo e cinco com ensino fundamental incompleto. 

A análise do segundo conjunto de questões foi realizada seguindo dois 

pressupostos. O primeiro pode ser considerado um lugar comum quando estamos 

inclinados para as discussões que tratam do reconhecimento e da afirmação de 
aspectos diversos das população negra no país: com as ações afirmativas nas 

                                                
62 Do total de onze estudantes que fizeram o ensino médio em escola pública, apenas uma estudante 
não cursou esse nível integralmente na rede pública. 
63 Um estudou em curso oferecido pelo Serviço Social do Comércio (SESC) e três são oriundos de 
dois cursos voltados para estudantes negros e carentes.  
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universidades os negros passam de objeto a sujeitos do conhecimento. Em segundo 

lugar, inscrevem-se possibilidades para a formação de novos sujeitos, que podem 

dar novas formas a velhos conhecimentos ou produzir outros sob uma ótica 
diferenciada.  

No capítulo anterior, afirmamos que as cotas raciais reconfiguram as 

universidades nas quais se instalam. Todavia, é preciso nada acrescentar que na 
maioria das vezes essas mudanças não são promovidas pelas instituições, mas são 

impostas pela presença de estudantes que muito provavelmente não poderiam 

acessar esse espaço sem medidas específicas como as ações afirmativas. O 

contexto atual, com diversas universidades com sistemas de cotas implantados e 

com uma lei federal recém aprovada, ainda não é suficiente para afirmarmos que as 

cotas convenceram e foram capazes de transformar as universidades do ponto de 
vista institucional. As mudanças sentidas tem a ver com as expectativas 

estabelecidas no processo pré-cotas e com os impactos detectados pelos 

articuladores dessas políticas. Silva (2003, p. 45-46) é decisiva ao afirmar que:  

 

Uma das questões centrais que desafia a compreensão, o espírito 
democrático, a criatividade da universidade é admitir que os antigos 
escravizados africanos trouxeram consigo saberes, conhecimentos, 
tecnologias, práticas que lhes permitiram sobreviver e construir um outro 
povo. O desafio maior está em incorporá-los ao corpo de saberes que cabe, 
à universidade, preservar, divulgar, assumir como referências para novos 
estudos.  

 
 

Essa inclusão, historicamente, não tem sido voluntária. Mesmo resultando de 

pressões dos movimentos sociais, passar a fazer parte da agenda de setores 

governamentais tem significado, muitas vezes, incorporar parcialmente 

reivindicações que demandam medidas sólidas e amplas para sua efetivação. No 

caso das alterações provocadas pelas cotas nas universidades, essa apreensão é 

forçada pela ampliação do acesso de estudantes de diferentes trajetórias que 

exigem das universidades posturas distintas também no tocante às condições 
acadêmicas necessárias para sua formação. 

A produção acadêmica dos estudantes cotistas da UFMA, além disso, está 

impregnada de aspectos que extrapolam o mero convívio acadêmico. A área 
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escolhida, o envolvimento em programas de pesquisa, os incentivos das disciplinas 

cursadas se casam com inúmeros elementos trazidos por cada estudante, além das 

próprias questões provocadas e trazidas pelas ações afirmativas.  

Numa leitura geral dos dados obtidos nas entrevistas realizadas para a 

elaboração da tese, observamos que os elementos mais frequentes estão 

relacionados às próprias cotas raciais num percurso que vai desde o acesso a 
informações acerca de tais políticas, passando pela apresentação de motivos para 

pleitear vagas na universidade por meio do sistema, até o contato com debates 

sobre as relações raciais no bojo das discussões que geraram essas iniciativas.    

Por conta disso, organizamos as principais referências encontradas nas falas 

dos estudantes em três eixos.  

O primeiro envolve as experiências e expectativas anteriores à vida 
acadêmica. Nesse eixo os estudantes relatam como chegaram à universidade e o 

que esperavam da formação superior. O segundo agrega questões acerca do 

cotidiano escolar: situações de racismo, percepções sobre as cotas nas 

universidades, por exemplo. Neste ponto, agrupamos também alguns depoimentos 

sobre como os estudantes cotistas se decidiram pelo sistema de cotas. E no 

terceiro, as falas se articulam em torno dos interesses de pesquisa, da produção 

acadêmica já desenvolvida e das expectativas em relação à ocupação após a 

conclusão do curso.  

No primeiro eixo, notamos que as expectativas em relação à vida universitária 

estão quase sempre relacionadas ao alcance de uma meta considerada distante.   

José, 23 anos, estudante do curso de Ciências Contábeis, fala da realização 
de sonho.  

 
Quando eu entrei aqui, eu estava praticamente realizando um sonho, né? 
Eu estava vindo de seis vestibulares de frustrações. No primeiro vestibular 
fui para a lista de espera em Direito. Porém, você sabe que para esse curso 
quase ninguém desiste e eu não fui chamado.  Mesmo assim continuei 
porque era um sonho que estava tentando realizar: frequentar uma 
universidade, até mesmo para mudar de vida. Consegui passar no sétimo 
vestibular.  Primeiramente passei para Matemática, mas devido às 
circunstâncias, dos horários do curso - ele se estendia pela tarde e pela 
noite e eu fiquei impossibilitado de trabalhar - resolvi fechar matemática e 
fazer um curso que fosse somente à noite. Aí eu passei para Ciências 
Contábeis. E assim, o que eu esperava da UFMA, acho que era chegar aqui 
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para construir alguma coisa, tentar mudar de vida com o que a gente vem 
aprender aqui dentro. 
 

  
 A expressão “mudar de vida” corresponde claramente à perspectiva de 

ascensão social por meio do acesso ao ensino superior. A luta para ampliação do 

acesso a esse nível de ensino tem, entre outras justificativas, a ideia de que os seus 

beneficiários adquirirão ferramentas e habilidades para a transformação das 

condições de vida desiguais.  

 Maria, 22 anos, estudante de Nutrição ressalta a importância de frequentar 

uma universidade pública. 

 
A minha experiência com o coletivo é muito boa em relação à troca de 
experiências, às histórias de vida diferentes, aos motivos diferentes de estar 
aqui, né? Tem sido uma experiência boa. Primeiro pelo fato de eu estar 
numa universidade pública, de ter acesso a essa oportunidade. O que me 
motiva mais a viver essa experiência são os meus pais, a vontade que eles 
tinham de que eu passasse no vestibular da UFMA.  
 

  
 
 Num estado como o Maranhão onde há apenas duas universidades públicas, 

com disputa acirrada para ocupação das vagas, da mesma forma que podemos 
pensar em certa preocupação com a qualidade da formação oferecida pelas 

instituições públicas, é possível supor que o status adquirido por meio do ingresso 

nessas instituições seja de fundamental importância. Segundo Teixeira (2003, p. 

189),  

 
O ingresso na universidade marca para alguns alunos a descoberta de uma 
nova pessoa, um indivíduo novo, que agora é mais valorizado do que antes, 
abrindo espaço para uma maneira nova de ser que seu meio de origem não 
permitia que surgisse e se desenvolvesse. 

  

 

 No segundo eixo, as questões levantadas a partir das entrevistas trazem as 

impressões sobre as cotas raciais sob pontos de vista específicos. O primeiro trecho, 
entretanto, merece destaque porque nele é possível notar como a questão das cotas 

e do racismo estão imbricados. Nesse sentido, Marcela, 27 anos, estudante do curso 

de Educação Artística, inicia a entrevista dizendo: 
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No início eu tive mais dificuldades. Senti preconceito em sala de aula. Eu 
era a mais assim - de tom de pele - a mais escura. Na minha sala existem 
muitos cotistas, mas não se identificam. Eu sempre falei que era cotista, que 
sou negra, e vim de cursinho pré-vestibular64. No início eu tinha muita 
dificuldade porque ninguém queria fazer trabalho comigo, mas hoje é super 
tranquilo; levo meu curso, minha trajetória acadêmica muito sozinha e estou 
aí, né? 
 
 
 

Nesse trecho, o racismo ganha ênfase quando a interlocutora menciona como 

foi a recepção e o início da adaptação à vida universitária. A percepção é de que as 
condições que a levaram à universidade influenciaram diretamente no tratamento a 

ela dispensado. É impossível separar a hostilidade percebida do fato de ela ter 

chegado à universidade por meio de um sistema de acesso diferenciado. Mesmo 

que a situação de discriminação não tenha sido explicitamente colocada, para a 

estudante, ser cotista não passa desapercebido, o que não a impede de assumir-se 
negra e beneficiaria de um programa voltado a estudantes dessa condição racial. O 

que nos impressiona, além do mais, é a saída apontada pela estudante: seguir 

“sozinha” a vida acadêmica. Essa, no entanto, não nos parece, uma escolha, mas 

uma imposição dos desafios enfrentados. 

Ainda tratando do cotidiano na universidade, tomamos para discussão a fala 

de Pedro, 28 anos, estudante de Ciências Sociais, ao enfatizar que a vivência na 

universidade não se desvincula das condições experimentadas fora dela. No trecho 

a seguir notamos uma espécie de comprometimento com a alteração dessas 

condições. 

 

não ver o racismo ser discutido... isso é muito perturbador, pra você que 
deveria ter uma posição muito mais conhecedora, muito mais de frente em 
relação às ações afirmativas e em relação a essas questões de 
diferenciações sociais crescentes aqui no Maranhão e em todo o Brasil [....] 
a gente sabe que não é uma posição muito boa e isso me perturba, eu sei 
de tudo isso, eu moro num bairro periférico, eu moro na Liberdade, eu vejo 
violência, eu vejo polícia espancando na parede; um preconceito todo 
enraizado, mesmo em relação a um tipo de música que é o reggae, que as 
pessoas dizem que é muito mais aberto, mas eu não vejo dessa maneira. 
Se você mora na Liberdade e gosta de reggae você continua sendo 
discriminado [...] então isso te provoca muito, te instiga muito. Você vê uma 
reflexão e não consegue se enxergar na opinião de um indivíduo que não 
conhece, que não sabe como é sua vida naquele espaço; não conhece a 
realidade daquele espaço social [...] eu enxergo isso, eu percebo isso [...] 
não é somente o individual, o particular, tem que pensar no coletivo; porque 
para crescer não é importante crescer sozinho, tem que crescer dando a 

                                                
64 A estudante estudou em um curso pré-vestibular para negros e carentes.  
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mão para os outros, você não pode virar as costas. [...] isso me perturba 
muito porque você senta no banco de um universidade federal vindo de um 
bairro que é extremamente discriminado, vindo com uma história de vida, 
vendo que não há uma mudança mais profunda no aspecto local, isso me 
preocupa muito [...] 
 
 

De acordo com o relato, os elementos encontrados no bairro além de 

ilustrarem os impactos do racismo na sociedade, devem impulsionar reflexões sobre 

contextos desse tipo no ambiente acadêmico. O acesso à universidade, nesse 

sentido, não parece ser desinteressado. Para o estudante, deve-se falar em nome 

de um coletivo e por conta disso ele toma para si grande responsabilidade no que 
diz respeito à compreensão das necessidades da região onde reside. Mais que isso, 

ele não se reconhece em análises que não levam em consideração aspectos como 

residir num bairro periférico, caracterizado como violento. Parece-nos que o 

interlocutor admite que, como conhecedor dessas questões, não pode fugir à 

responsabilidade de deixar que elas emerjam na vida acadêmica. Pelo emprego de 

termos como “perturba”, “preocupa”, “provoca”, acreditamos que ele se sente mesmo 
desafiado pela realidade do contexto de onde saiu.  

  Ainda nesse eixo, quando analisamos a percepção dos interlocutores acerca 

das cotas raciais, apontamos inicialmente os aspectos que se sobressaem quando a 
questão é porque eles se decidiram pelo sistema de cotas para estudantes negros. 

Os motivos são diversos, mas não divergentes. Marcos, 23 anos, estudante de 

Ciências Sociais, admite que entrou pelas cotas por reconhecê-las como um direito: 

 
Eu não achava como muitos achavam que era preconceito, eu não tinha 
essa visão, mas eu também não era esclarecido [...] entendia como um 
direito, mas não como uma medida paliativa pelo histórico; eu não via dessa 
forma, mas eu entendia como um direito só por ver os negros na base da 
pirâmide social; essas coisas assim, eu já tinha [...] 

 

 

 Marcos faz questão de se diferenciar do grupo de estudantes que encara as 

cotas raciais como uma medida preconceituosa. Mesmo se julgando não 

“esclarecido” acerca das motivações das cotas raciais, reconhece que a população 
negra enfrenta desigualdades, o que assegura o seu direito a essas medidas. Já 

nessa primeira fala é importante destacarmos um aspecto. Quando indagados 
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acerca da forma como optaram pelas cotas raciais, a maioria dos relatos busca 

elementos nas próprias justificativas das ações afirmativas.    

Samuel, 23 anos, estudante de História, atribui ao pai o incentivo para 

escolher prestar vestibular via cotas raciais.  

 
[...] meu pai, apesar de ter terminado o ensino médio tardiamente, tinha um 
certo conhecimento, não por causa do movimento, mas pela questão de 
valorização, porque ele nasceu, foi de um quilombo. Ele se desligou do 
quilombo, mas sempre tinha livro que falava de ações afirmativas. Eu não 
tinha conhecimento. Eu só tinha conhecimento mesmo pela propaganda. 
Depois que rolou esse comercial sobre o sistema de cotas, meu pai foi me 
passando algumas informações, o que ele achava. Aí é que fui pensando na 
própria valorização do ser negro no Brasil, né? E aí depois que eu entrei na 
universidade que eu fui pensar o que seriam essas ações afirmativas. Meu 
pai me apoiou muito a entrar pelo sistema, mas na época eu tive uma 
pequena recusa em cima disso, mais pelas chacotas. Apesar de ter 
participado de projetos em relação a isso, eu não conseguia ligar uma coisa 
à outra [...]. Meu pai que foi limpando assim minha mente pra que eu 
pudesse entrar pelo sistema de cotas. 
 

  
 

 Nessa narrativa, a incerteza em relação à forma como será recebida a ideia 

de escolher as cotas dá lugar aos elementos trazidos pelo pai para justificar essa 

decisão. O fato de o pai ter saído de uma área quilombola, segundo o estudante, 

qualifica-o na apresentação dos argumentos necessários para a utilização das cotas. 

Aqui também temos um processo de identificação com a população negra sem 

associação imediata com a questão das cotas raciais. 

 Joaquim, 25 anos, formado em Medicina, relata que houve ponderação na 

família quanto a possibilidade da sua entrada pela cotas. 

 
E aí saiu o vestibular por cotas. E aí foi uma discussão lá em casa se eu 
entraria pelo sistema de cotas ou não [...]. Eu sempre estudei nos colégios 
mais caros aqui em São Luís; tinha acesso a coisas às quais a maioria dos 
negros não tinha e foi feito um questionamento se eu entraria nas vagas ou 
não. A gente achou que eu deveria entrar por ter uma consciência racial e 
entender que aquilo que eu estava fazendo não era oportunismo. Quando 
eu passei, o professor do cursinho chamou uma repórter da TV Mirante pra 
me entrevistar e ela perguntou se eu achava que tinha capacidade de 
passar no sistema não-cotas. Eu respondi pra ela que isso não era 
relevante. De fato eu achava que havia pessoas que estavam mais 
preparadas, mas isso não era relevante, isso não deveria ser levado em 
consideração. O que deveria ser levado em consideração era uma política 
de ação afirmativa em relação à população negra, que é fruto da exceção. 
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 Joaquim cresceu em meio a familiares militantes do movimento negro, o que 

facilitou o seu envolvimento com a discussão racial. No trecho acima argumenta que 

o pertencimento e a consciência racial foram os elementos decisivos para que ele 
usufruísse das políticas específicas para a população negra. 

 Carolina, 22 anos, estudante de Odontologia, no trecho a seguir explica 

porque resolveu entrar pelas cotas.  

 
[...] foi assim: além da facilidade de ter mais... de ter a separação de alunos 
negros, de escolas públicas e de escolas privadas, foi pela questão de 
consciência também. Minha mãe mesmo falou: minha filha por que tu não 
fazes por cotas, tu não te consideras negra? Eu disse: me considero; ela 
disse: então luta pelos teus direitos e tal. Aí eu fiz [...] 
 
 
 

A ideia de direito e consciência racial aparecem novamente. Carolina estudou 

o ensino médio integralmente em escola pública, é a primeira da família a fazer um 

curso superior e seus pais estudaram até o ensino médio. A justificativa de ser mais 

fácil entrar pela cotas parece-nos que tem a ver com esse contexto. Assim, a 

concorrência apenas com estudantes cujas trajetórias eram semelhantes às suas, 

ou a chance de enfrentar um número menor de candidatos, aparece como 

possibilidade de rompimento desse ciclo.  

Em todos os trechos mencionados neste item, que foca na opção dos 
estudantes pelo sistema de cotas, percebemos uma preocupação, por parte destes, 

em deixar evidente que já tinham alguma informação mínima sobre essas políticas 

ou sobre as condições de vida da população negra.  

Todavia, de uma maneira geral, para parte significativa dos entrevistados, era 

desconhecido o funcionamento do sistema. O acesso a informações sobre esse 

aspecto se deu quase que exclusivamente por meio dos editais publicados pela 

UFMA a cada processo seletivo. Alguns elementos que justificam as ações 

afirmativas – como a questão de garantia de direitos, da reparação de uma dívida 
histórica da sociedade brasileira para com a população negra por conta do passado 

marcado pela escravidão e pelo presente de desigualdades - aparecem com 

frequência nas entrevistas. Mas não é possível afirmar sempre que tais elementos 

são vistos sob esta ótica.  
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Com isso, vimos que os debates iniciais sobre as ações afirmativas, mesmo 

com o acirramento da polêmica em torno das cotas, não foram suficientes para 

divulgar adequadamente todos os seus aspectos. Sobressai-se, ainda, nesse 
aspecto, o fato que as informações tornadas públicas pela universidade não foram 

capazes de traduzir as questões políticas de onde partem as ações afirmativas.  

Além do destaque dado às razões para acessar as cotas, enfatizamos 
algumas impressões dos cotistas entrevistados sobre a política de cotas nas 

universidades numa perspectiva geral. As falas - a exemplo do que tem ocorrido 

desde o início das discussões acerca dessas políticas - giram em torno quase que 

exclusivamente de questões opinativas. 

João, 34 anos, estudante do curso de Direito, ao final da sua entrevista faz o 

seguinte comentário em relação às cotas:  

 
Eu tenho uma preocupação em relação às cotas. É que...elas são boas; 
elas vem sanar uma série de distorções sociais, mas da forma como elas 
estão sendo feitas, pelo menos aqui no Maranhão, acabam privilegiando 
aqueles que não precisam desse remendo social. É o que as cotas 
proporcionam. Porque tem gente que de fato tem a pele mais escura, é 
marginalizado em razão da cor da pele, mas economicamente falando eles 
não são merecedores das cotas - se assim podemos dizer - porque as 
condições sociais deles podem possibilitar uma educação mais competitiva, 
né? E acho que essa é uma coisa que deve ser bem pensada por quem 
está administrando esse sistema pra que não haja essa injustiça dentro de 
uma vontade de justiça, né? Que as cotas não sejam usadas pra favorecer 
aqueles que não são desfavorecidos, né? 
 
 
 

A preocupação do estudante está na possibilidade de o sistema de cotas 
beneficiar estudantes negros economicamente favorecidos. Mesmo com 

posicionamento favorável ao sistema, ele retoma um aspecto muito frequente nos 

debates sobre ações afirmativas no país: o de que a definição de políticas especiais 

para a população negra precisa estar atrelada à condição socioeconômica dessa 

população.  

Dandara, 30 anos, estudante de Pedagogia, quando indagada sobre como foi 

seu contato com aspectos da chamada questão racial, e especificamente com as 

cotas, revela:   
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Nós tínhamos a vivência do cursinho, do Agadá65. Nós tínhamos muita 
discussão na disciplina de africanidades. Essa discussão de cotas, mesmo 
antes de entrar no Agadá, eu sempre tive. A minha mãe tem muito 
conhecimento, assim de experiência de vida, entendeu? Então ela sempre 
procurou conhecer muitas coisas. Então quando surgiu o debate sobre as 
cotas nós sempre conversávamos [...] Ela não tem curso superior, mas é 
muito inteligente. Então a gente sempre conversou sobre isso em casa; e aí 
eu tive a oportunidade de conhecer o Agadá que ajudou muito a minha 
visão com relação a isso. Eu nunca fui contra e sempre achei que é uma 
dívida que nunca vai ser paga mesmo com as cotas; porque as cotas elas 
não facilitam muita coisa [...] elas nos abrem caminho sim, mas não é de 
uma forma tão simples assim [...]. Então assim eu já sabia o que queria e 
qual curso queria fazer pelas cotas mesmo com todas aquelas coisas que 
eu li que acontecia, como ainda hoje acontece; porque a situação das cotas, 
como a gente percebe, não é uma coisa tão simples, mas a mídia, as 
pessoas que têm um conhecimento maior fazem questão de divulgar 
apenas alguma parte, né? E aí eles fazem, daí eles emitem juízo de valor 
que tá diminuindo é, como é que diz? a qualidade da educação; e na 
verdade não é nada disso. É a mesma prova, são os mesmos critérios; a 
diferença é que nós estamos ali disputando as vagas com as pessoas que 
vieram do mesmo lugar [...] porque uma pessoa de escola pública jamais 
poderá comparar a educação, a qualidade da educação com uma pessoa 
que vem de uma escola particular. Então eu achei que isso seria justo .... 

 
 
 
 Dandara em outros momentos, do mesmo modo que neste trecho, destacou o 

papel do cursinho pré-vestibular na sua trajetória. A ênfase, neste caso, é por conta 

da forma como o curso possibilitou o contato dela com a discussão em pauta. Os 

estudantes provenientes desses espaços, muitas vezes, chegam não apenas com 

mais conhecimentos sobre temáticas como a racial, mas demonstram também maior 

criticidade em relação à forma como as cotas estão sendo adotadas. Ainda neste 

trecho, chama-nos a atenção a maneira como a estudante enfatiza que as cotas não 

são uma “coisa simples” ou “não facilitam muita coisa”. A não simplicidade das cotas 

pode ser devida aos diversos elementos que cercam a sua implantação, e que não 
necessariamente se tornaram públicos no decorrer dos seus debates. Nessas 

discussões, normalmente, apenas os quesitos que definem os posicionamentos 

favoráveis e contrários são privilegiados. Talvez, no raciocínio da estudante, as 

cotas “não facilitam” porque os seus potenciais beneficiários têm que realizar as 

mesmas provas que os demais estudantes. Além disso, para os cotistas, essas 

políticas não “facilitarão” também a vida deles se não estiverem acompanhadas de 
ações que permitam uma vivência qualificada desses estudantes. 

                                                
65 Curso pré-vestibular voltado para estudantes negros e carentes.   
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Os relatos em torno das experiências de racismo, das razões para escolher 

as cotas e das impressões gerais sobre esse tema, de uma maneira ou de outra, 

expressam situações permeadas pelas polêmicas criadas a respeito das políticas de 
ações afirmativas. Mesmo que os estudantes não visualizem essa relação de 

maneira explícita, para nós, as suas impressões retratam a forma como as cotas são 

recusadas, bem como o são também os sujeitos delas provenientes. Concordamos 

que a adaptação à vida universitária, em qualquer contexto, pode ser difícil. Mas o 

que nos permitimos observar através dos diálogos estabelecidos é que há certa 

particularidade quando o estudante a fazê-lo ingressou no ensino superior por meio 

de um sistema de seleção marcado por inúmeras disputas. Com informações 

suficientes ou não sobre ele, conhecendo, concordando ou com os quesitos que o 

sustentam politicamente, o sistema de cotas terá um peso fundamental na trajetória 

desses estudantes. A nossa sensação é que eles mencionariam alguns dos 

elementos citados mesmo que o foco da pesquisa estivesse voltado para outro 
tema. 

No terceiro eixo, respondendo à questionamentos sobre a sua produção 

acadêmica, os estudantes mencionam como se envolveram em projetos de 

pesquisa, ou porque não puderam acessar esse recurso, e como pensam os 

trabalhos de conclusão de curso. Agrupamos também neste eixo algumas reflexões 

a respeito das expectativas em relação à vida após a graduação.  

Há, numa leitura inicial, uma recorrente preocupação com algo que, na fala 

dos estudantes, aparece sob a alcunha de social, mas que pode ser especificado, 

resultando assim em muitas nuances. Vanessa, 24 de anos, estudante do curso de 

Educação Física, falando dos seus interesses de pesquisa, diz:  

 

Eu já tive experiência na comunidade, como eu falei, no Sá Viana e na Vila 
Embratel66 e eu me interesso muito por esse ramo, né? Pesquisar a 
comunidade, relacionando com temas do curso, como lazer na comunidade, 
de que forma pode contribuir a Educação Física na questão social, o que o 
esporte pode fazer nas comunidades carentes, seja ela quilombola, rural 
etc; enfim, tenho objetivos nesse sentido. 
 
 

                                                
66 Bairros vizinhos à UFMA. A experiência refere-se às atividades no âmbito do Programa de 
Educação Tutorial (PET) – Conexões de Saberes. 
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 Essa fala nos remeteu às observações de Carvalho (2006, p. 145) sobre a 

importância dos projetos de extensão no contexto das transformações provocadas 

pelas cotas raciais: 
 

A extensão pode ser, neste sentido, um lugar chave nesse esforço de 
abertura e renovação, primeiro, ao reconectar-se com a sociedade; e logo, 
ao trazer os agentes sociais excluídos para dentro da universidade, 
superando assim uma resistência que ela tem mostrado ao longo de toda a 
sua história do século vinte.  

 

 

É na possibilidade de apropriação de novos conhecimentos e saberes que o 

autor se apoia para fechar a reflexão e fazer a seguinte afirmação: “promover um 

envolvimento de mão dupla com as comunidades excluídas é o caminho para se 

propor esses novos saberes, até agora tidos como não acadêmicos e torná-los 
legítimos” (CARVALHO, 2006, p.145).  

Esse contato com a comunidade aparece novamente na fala de Dandara, 30 
anos, estudante do curso de Pedagogia: 

 

A minha inserção no curso de Pedagogia, e principalmente no projeto 
Conexões de Saberes, abriu muitas possibilidades. Eu que venho de escola 
pública, que moro em comunidade de periferia, eu vi a oportunidade de 
poder estudar e ajudar o meu povo. Então, na primeira oportunidade eu 
alguns amigos começamos a fazer pesquisa em comunidade quilombolas 
para saber como eles vivem, como é o processo de educação. Atualmente 
nós estamos fazendo um projeto numa comunidade quilombola em 
Alcântara, onde a gente trabalha a contribuição da cultura para a formação 
da identidade. Está sendo assim bem interessante, como está sendo 
também um desafio (risos) [...]. Eu comecei a pensar na possibilidade de 
fazer minha monografia com base nessa discussão, tentando ver como se 
dão as práticas pedagógicas, como elas são desenvolvidas nas 
comunidades quilombolas. Muitos professores não trabalham de forma 
contextualizada nas comunidades, mesmo nas comunidades de periferia. 
Você não sabe o quanto isso é importante: você trabalhar contextualizando, 
principalmente porque nosso padrão é completamente europeu [...].  
 
 

 Na continuação do diálogo, a estudante destaca as contribuições que pode 

oferecer: 
 
Acho que a gente pode ajudar no nosso meio, levando essas discussões 
que a gente aprende aqui, agora com mais fundamentações, com 
embasamentos que ajudam mais, principalmente as crianças; porque a 
criança negra...todos nós já crescemos com aquela ideia de que a gente 
tem que ter o padrão de beleza europeu; a gente tem que se vê naquele 
herói branco. Então, tudo isso eu fico pensando hoje; tudo que eu aprendi e 
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tudo que meu filho vai aprendendo. Eu sempre converso com ele, levo 
materiais para que ele possa ler. E espero poder ajudar com as minhas 
pesquisas e espero também ter mais oportunidade para fazê-las; porque eu 
digo uma pesquisa, mas a gente não senta para pesquisar, porque ou a 
gente dá prioridade para a graduação ou dá para o projeto e assim vai, 
atropelando um monte de coisas. Então quero fazer uma pesquisa de fato, 
porque a gente pode produzir e levar para comunidade para que ela se 
perceba como sujeito histórico, que também está produzindo. Quando a 
gente se vê ali naquele texto, naquela coisa, a gente já se sente uma outra 
pessoa, já sabe que ele está ajudando, que a gente tá produzindo, para 
melhorar a vida de alguém. Antes eu não conseguia me ver dessa forma, 
tanto que eu imaginava a universidade - eu fui fazer vestibular dois anos 
depois de terminar o ensino médio - como muito distante de mim e hoje não. 
Hoje eu já penso que eu posso fazer muito mais coisas. Não apenas 
terminar minha graduação e ficar parada, procurar fazer concurso público, 
arranjar um emprego que me dê estabilidade. Isso é ótimo. Mas eu posso 
fazer muito mais: voltar para comunidade de onde minha mãe saiu e ajudar 
de alguma forma, até transformar um pouco. Acho que de pequenos passos 
a gente pode fazer modificações e quem sabe futuramente alguém, sendo 
exemplo, já pode mudar um pouco o cotidiano daquelas crianças das 
comunidades. 
 
 

 As intenções contidas nas falas das estudantes, especialmente no tocante a 

essa espécie de compromisso que elas julgam ter com as regiões mais 

empobrecidas, dialogam de imediato com os objetivos específicos das ações 

afirmativas. A questão é não determinista. Não necessariamente espera-se que os 

estudantes provenientes dessas políticas tenham que voltar suas produções para os 

espaços e condições de onde são provenientes; mas é desejável que tais condições 

inspirem novos olhares sobre essas mesmas condições e sobre objetos e sujeitos 

vistos sempre sob perspectivas calcadas nos mesmos referenciais teóricos e 

políticos.    

 Nesse sentido, são enfáticas as respostas dadas por Rose, 23 anos, formada 

em Odontologia, às indagações sobre produção no âmbito acadêmico:    

   
 
Não há orientadores que tenham alguma discussão relativa ao sistema de 
ações afirmativas, à saúde da população negra... A primeira linha de 
pesquisa é sobre pacientes que tem anemia falciforme, mas também é uma 
coisa que tem que ir desbravando porque não existe orientação. O que eu 
sempre busquei foi pesquisar junto às populações carentes, que é, em 
grande parte, formada pela população negra, como nos bairros da Camboa, 
Filipinho e Coroadinho. Isso tem a ver com a minha vivência dentro do 
movimento negro, com certeza tem muito a ver. Como eu te disse, minha 
vontade é voltar pra cá como professora e ter uma linha de pesquisa sobre 
a população negra, pois eu vi que é muito carente. Existe apenas uma 
professora aqui que é vinculada ao Departamento de Saúde e Meio 
Ambiente - com o professor Luizão lá - mas que a linha de pesquisa não é 
voltada pra isso, então acaba sendo trocar seis por meia dúzia, né? 
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A escassez de incentivos, exemplificada pela quase inexistência de núcleos 

de estudos e pesquisas na área de formação, bem como de professores 
interessados em abordar temáticas como a racial, faz com que a estudante deseje 

voltar à instituição. “Ir desbravando”, em muitos casos, nas universidades brasileiras, 

tem significado bancar pesquisas solitárias, descobrir caminhos burocráticos e 

teóricos sem a supervisão de um pesquisador mais experiente. À medida que as 

instituições sustentam esse quadro, garante-se que muitos assuntos e demandas 

não cheguem aos bancos universitários. E neste ponto concordamos com Cunha 

Júnior (2003, p. 156-157) quando este afirma que: 

 
A universidade brasileira não confessa a sua ignorância nos temas de 
interesse dos afrodescendentes, sendo que a única responsabilidade do 
insucesso fica por conta do pesquisador negro. O problema é grave, mais 
grave ainda é que nada disto tem sido questionado pela sociedade 
democrática acadêmica.  
 
 

 
 De maneira direta, podemos dizer que as universidades “não sabem” e 

constroem mecanismos diversos para continuar a não saber. O não dos 

orientadores, a inexistência de linhas pesquisas, como vimos, termina por fazer com 

os que os estudantes que não desejem trabalhar com temas comumente aceitos no 
meio acadêmico tenham que estar dispostos a alterar seus interesses. Carvalho 

(2006, p. 82) reflete: 

 
O meio universitário [...] é marcado pelo autocontrole e a dissimulação das 
intenções. A dimensão competitiva é explícita em suas metas e mais 
contida em suas manifestações que em outras esferas da vida social, como 
no mundo do esporte, da iniciativa privada, da mídia etc. Assim, um 
professor pode minar a autoestima de uma aluno de um modo quase 
definitivo com um mínimo de ênfase e sequer deixando rastro ou 
consciência externa de sua ação. E um pequeno conflito ou mero 
desentendimento no interior dessa hierarquia – às vezes uma única frase – 
pode facilmente produzir efeitos devastadores, dada a natureza 
extremamente delicada, incerta e instável que é a relação de um aprendiz 
com um objeto de conhecimento.  

 
 

Para Marcela, 27 anos, estudante do curso de Educação Artística, esse 
processo representou a mudança do tema do seu trabalho de conclusão de curso.    
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No início eu queria falar sobre escritores negros no Brasil, mas meu 
orientador falou não. Aí agora eu quero trabalhar com a simbologia das 
cores nos terreiros. A gente vê que esse grupo de pessoas está nos 
terreiros e eu quero trazer esse resgate histórico, começar a trazer essa 
relação para minha monografia. 

 
 

Sobre a vida após o término da graduação, notamos que a docência é uma 

opção para o exercício profissional, não apenas por conta de necessidades 

financeiras imediatas, mas, como já vimos, devido a possibilidade de construção de 

espaços onde seja possível oferecer algum tipo de retorno. Marcos, 23 anos, 

estudante do curso de Ciências Sociais, pensa na pós-graduação e no ensino de 

Sociologia no ensino médio.  
 
 

Meu interesse é terminar e tentar o mestrado, tentar outras coisas... eu me 
interesso também pela sociologia no ensino médio. É porque eu sou 
bolsista e a gente acaba tendo outros interesses, mas se eu tiver 
oportunidade, vou tentar no primeiro momento passar logo no mestrado. 
Mas caso isso não aconteça, eu vou tentar trabalhar com Sociologia no 
ensino médio. É um plano que eu tenho...  
 

 
Também pensando no que fazer após a conclusão do curso, João, 34 anos, 

estudante do curso de Direito, declara:  

 
[...] a minha intenção não é ser advogado. Eu tenho vontade de ser 
professor. No entanto, compreendendo a necessidade social das pessoas, 
pensei em ter um escritório de advocacia que possa atender a demanda 
pobre, as pessoas que não tem nenhuma condição de pleitear os seus 
direitos diante do poder judiciário, né? É... eu trabalho no fórum e vejo como 
eles tratam - não são todos - mas a grande maioria dos advogados trata 
com menosprezo as pessoas que não podem corresponder às suas 
expectativas financeiras. E isso acaba influenciando na forma como eles 
vão atuar dentro do processo, fazendo a defesa. Quando eu cheguei no 
fórum, eu fiquei muito triste porque uma vez alguém (uma advogada 
dizendo ao outro) disse assim: rapaz tu não é meu amigo, não. Aí ele 
explicou que o outro não era seu amigo porque indicou um cliente que vivia 
de vale gás [...] E essas coisas vêm despertando a minha consciência pra 
esse lado.  

 
 

A referência à “necessidade social das pessoas” pode ser entendida como 

reconhecimento da existência de desigualdades, que dá-se inclusive no acesso à 
justiça. 
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Nesse trecho, no entanto, a exemplo do que vimos também em algumas 

citações anteriormente, temos uma perspectiva que raramente expande a reflexão 

de combate às desigualdades para além de uma responsabilidade individual. Faz-se 
pouca referência a necessidade de políticas públicas para a alteração das realidades 

vivenciadas. 

Os temas apontados pelos estudantes, ou apenas o interesse manifesto em 
trabalhar com determinadas questões, como veremos na citação a seguir, aparecem 

sob diversas influências.   

 

 
O espaço de sala de aula em Ciências Sociais, as duas cadeiras, como eu 
falei, dos professores Carlão e Álvaro67 e as discussões da extensão, no 
programa Conexões de Saberes, são pontuais, né? [...] agora além desses 
espaços da universidade, o espaço do cursinho também te proporciona 
isso, discussões como a questão do desenvolvimento econômico [...]. Na 
verdade, quando você vai fazer uma pesquisa sobre empreendimentos 
industriais, você sempre se depara com a situação de uma comunidade que 
é deslocada. Você não pode perder de vista isto: que a maioria dos 
indivíduos que são deslocados para outras áreas é negra, e se eu voltar 
para uma pesquisa mais no interior do estado eu vou encontrar populações 
que podem ser consideradas tradicionais. Então a questão da sala de aula e 
a questão advinda da extensão ajudou muito [...] chamo a atenção para 
esses dois processos vividos na universidade: as duas cadeiras dos 
professores que já citei e a vivência na instituição. São essas as influências 
que eu posso trazer aqui para meu trabalho, tá? E também a questão do 
cursinho. Isso ficou tão latente na vida acadêmica, na vida extra acadêmica 
[...] você constrói uma história em cima de uma experiência: uma 
experiência no cursinho, na sala de aula e na extensão na universidade. 
(Pedro, 28 anos, estudante do curso de Ciências Sociais) 

 
 

 

Se tomarmos como base os dados dos estudantes cotistas da UFMA, diremos 

que há duas ordens de fatores motivadores para a produção acadêmica, ou para 

alusão aos interesses em torno dessa. De um lado, há a referência à existência de 
aspectos internos, como o interesse despertado em determinada disciplina ou 

atividade extraclasse, ou ainda o incentivo propiciado pelo contato com algum 

professor. De outro lado, as condições externas e anteriores à vida universitária 

marcam profundamente os interesses acadêmicos desses estudantes. Não vemos, 

como já dissemos, determinação de nenhum desses fatores, mas a sua combinação 
                                                
67 Professor Doutor Carlos Benedito Rodrigues da Silva e professor Álvaro Roberto Pires, do 
departamento de Sociologia e Antropologia da UFMA. O outro estudante do curso de Ciências 
Sociais que foi entrevistado destacou que o seu interesse pelo tema das relações raciais nasceu no 
decorrer de uma disciplina.  
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para a construção de percursos acadêmicos distintos daqueles normalmente 

seguidos. 

Não temos como argumentar que esses aspectos seriam distintos se 

estivéssemos tratando da produção de estudantes que ingressam na UFMA através 

dos processos seletivos tradicionais. Porém, temos como supor que a amostra 

colhida pode indicar que as ações afirmativas, por meio das cotas, enriquecem a 
produção acadêmica à medida que ampliam o conjunto de olhares sobre o racismo, 

as desigualdades, a pobreza, e outros tantos aspectos da cultura. Não serão 

somente mais pesquisas sobre essas questões, mas pesquisas marcadas por visões 

de mundo que não desconsideram os lugares e as demandas que as originaram. 

Pensando nas trajetórias de estudantes considerados de origem popular, Côco 

(2012, p. 114) afirma que: 

 

Na potência da diversidade, da possibilidade de se deslocar de modelos 
prévios e se abrir para a experiência do outro, ampliar a rede interlocutora, 
sem desconsiderar as tensões, implica agregar saberes de diferentes fontes 
e origens, fomentando novas possibilidades de se comunicar com a 
comunidade. Consideramos que essa é uma experiência geradora de 
(trans)formações, tanto nos jovens que estão chegando quanto na 
instituição que os recebe. 
 
 

 
 Os três eixos de questões e depoimentos apresentado aqui traduzem essa 

possibilidade, no caso, da UFMA, dada pela implantação de um sistema de cotas. 

Pois, com esse tipo de iniciativa,  

 
[...] dispõe-se, a universidade, não a considerar as diferenças raciais, a 
pluralidade cultural como um fim em si, mas como uma forma de assumir a 
responsabilidade de educar para novas relações raciais e sociais, de 
produzir conhecimentos apartados de uma única visão de mundo, de 
ciência, como um processo político de negociação que projeta uma 
sociedade justa. (SILVA, 2003, p. 50) 

 

 

As expectativas anteriores à chegada na universidade, os acontecimentos do 

cotidiano acadêmico, inclusive com suas tensões e demandas, associados ao 

sentimento de porta-vozes dos sujeitos e condições deixados fora da universidade, 

fazem com que os estudantes cotistas negros, e suas produções, assumam um 
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lugar de destaque no contexto dos estudos sobre racismo e desigualdades, 

principalmente. 
 
 
 
 
4.4. Impactos da produção acadêmica de estudantes cotistas 
 
 

 Assim como já discutimos as transformações possibilitadas pelas cotas, vimos 

que cabe uma breve reflexão acerca dos impactos da produção acadêmica dos 

estudantes. São para o conjunto dos estudos sobre relações raciais, desigualdades, 

diversidade, que esses impactos parecem ter mais significado.  Mas de que ordem 

são esses impactos? Na nossa visão, são de duas ordens. Primeiramente, essa 
produção impacta sobre as políticas científicas quando os estudantes propõem às 

universidades modos novos para ver velhos problemas ou ainda quando passam a 

enxergar novos objetos e problemas. Há, neste caso, um questionamento da formas 

instituídas em torno da legitimidade dos parâmetros e dos padrões científicos. Essa 

ordem de impactos tem como referência a reflexão de Cunha Júnior (2003, p.159), 

ao considerar que: 
 

Desde que organizamos a Associação de Pesquisadores Negros, em 2000, 
com intuito de acelerar o processo de pesquisa das temáticas de interesse 
dos afrodescendentes, tenho ouvido pelos corredores, e às vezes 
explicitamente, argumentos da ordem: pesquisa não tem cor; ou que as 
temáticas abordadas por nós não são suficientemente universais; ou seja, 
não fazem parte da ciência. Concordo que a pesquisa não tem cor, mas as 
políticas científicas, que não têm nada a ver com o cerne do fazer científico, 
essas têm os atributos de cor, de grupo social, de grupo histórico, de 
marginalizações e de produção das desigualdades sociais, econômicas e 
políticas. Quem detém o poder detém a primazia da ciência e determina 
quais temas são parte ou não da ciência.  
 
 

 
Internamente, cada universidade que adotou algum tipo de política de ações 

afirmativas, conta com seus próprios desafios. Mas é inegável que não haja 

questionamentos comuns quando o assunto é a possibilidade de ampliação do 
números de pesquisadores normalmente encontrados “do outro lado”, considerando 

os atributos citados pelo autor. Levando isso em conta, esse autor prossegue e 

sintetiza:  
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A formação dos pesquisadores negros passa por todos esses obstáculos 
ideológicos, políticos, preconceituosos, eurocêntricos, de dominações e até 
mesmo de inocências úteis, vigentes nas instituições de pesquisa e nos 
órgãos de decisão sobre as políticas científicas. É, fundamentalmente, um 
problema político de concepção da sociedade e das relações sociais. 
Problema que a sociedade científica nega-se a reconhecer como um 
problema, negando-se a tratá-lo e colocá-lo na agenda das preocupações. 
O mesmo ocorre na esfera governamental que, de certa forma, reflete o 
pensamento das instituições de pesquisa (CUNHA JÚNIOR, 2003, p. 159). 

 

 

O quadro desenhado pelas cotas e pelos seus beneficiários - no que tange às 

novas perspectivas teóricas e políticas impostas - pode brecar, por exemplo, o 

repasse de verbas públicas, através do financiamento de bolsas e de projetos, que 

trabalham sistematicamente para um processo de omissão em relação às condições 
de vida de parcela significativa da população brasileira ou insistem na reprodução de 

estereótipos e na negação dos esforços antirracistas. Essa relação pode ser melhor 

visualizada se pensarmos a partir da segunda ordem de impactos. 

Essa segunda ordem diz respeito às contribuições dessa produção para a 

geração de resultados que passam a subsidiar políticas públicas conexas com as 

amplas diferenças que caracterizam a sociedade brasileira. Apenas a presença dos 

estudantes beneficiários das políticas de ações afirmativas nas universidades já é 

suficiente para gerar tensões e desencontros merecedores de debate por parte das 
instituições, pois essa espécie de imposição na presença desse estudantes, com 

todas as suas decorrências, não passa despercebido. Não é possível, até certa 

medida, negligenciar o aumento da demanda por assistência, das mais diferentes 

formas, e principalmente, não dá para não ver a forma como os estudantes, nesse 

contexto, reportam-se ao cotidiano, às exigências da carreira acadêmica e às 

deficiências identificadas ao longo da sua trajetória.  

Nessa conjuntura, o que é produzido, inegavelmente, vai apontar a urgência 

na constituição de políticas públicas, especialmente no âmbito educacional, capazes 

de romper com o ciclo vicioso que nega e esconde as múltiplas respostas que o 
meio acadêmico pode e deve dar às desigualdades de classe e de raça existentes 

no país.  
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É ainda Cunha Júnior (2003, p.157) quem nos indica como na sociedade mais 

ampla essas necessidades têm sido enfrentadas do ponto de vista da elaboração de 

políticas públicas para a população negra.  

 
No estágio atual do capitalismo, a pesquisa científica e os grupos de 
pesquisadores constituem um grupo privilegiado de exercício do poder, quer 
pela ação direta na participação nos órgãos de decisão do Estado, quer 
pela ação indireta através da difusão dos conhecimentos que justificam as 
ações dos poderes públicos. Os grupos sociais cujos membros não fazem 
pesquisa ficam alijados dessas instâncias de poder. A ausência de 
pesquisadores negros tem reflexo nas decisões dos círculos de poder. Vide 
que temas como a educação e a saúde dos afrodescendentes só passam 
para a pauta do Estado brasileiro depois que os movimentos negros, com 
esforços próprios, formaram uma centena de especialistas e pesquisadores 
nessas áreas e produziram um número relevante de trabalhos científicos.  

 

 

Não é a única alternativa, mas a ampliação do acesso, em conjunto com o 

incentivo à formação de pesquisadores, é uma saída viável e tática, que une 

esforços pessoais e parcerias, para a quebra dos processos de “objetificação do 

diferente” - reconhecida característica das universidades brasileiras – e para a 
legitimação das visões trazidas por esses sujeitos.  

As iniciativas anteriores às ações afirmativas deram conta desses muitos 

desafios. Por conta disso, o quadro com o qual estamos lidando agora já conta com 
muitas conquistas. Entretanto, as políticas atuais estão sendo desenvolvidas num 

contexto em que o estado brasileiro, pelo menos do ponto de vista formal, já 

reconheceu as desigualdades provocadas pelo racismo e algumas lideranças negras 

passaram a ocupar postos na esfera governamental. O segundo processo, em certa 

medida, é decorrência do primeiro. Porém, esse reconhecimento só ocorreu por 

conta de pressões externas e tem como consequências a criação de alguns órgãos 

públicos, a instauração de uma política de admissão de profissionais negros em 

setores governamentais, a disponibilidade de recursos específicos para entidades e 

projetos ligados à população negra e tem se dado dentro da necessidade de 

atendimento das políticas de ações afirmativas.  

Para Feres Júnior, Daflon e Campos (2012, p.402-403), 

 

O governo Lula foi o introdutor de mudanças mais substantivas na 
condução das políticas de cunho racial e, igualmente, na relação do Estado 
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com o movimento negro. A partir da criação de uma secretaria dedicada à 
promoção da igualdade racial, o movimento negro passou a participar da 
discussão e formulação de políticas públicas, diferentemente do que 
ocorrera no governo Cardoso, que optou por organizar seminários com 
intelectuais e acadêmicos, definindo a questão racial como uma temática a 
ser tratada por especialistas, evitando, assim, a politização do debate. 
Desse modo, sob o governo Lula, ocorre um esforço de institucionalizar 
medidas de ação afirmativa por meio da criação de programas, leis e 
decretos em cuja discussão e elaboração o movimento negro desempenha 
um papel fundamental. Ao longo dos anos seguintes, testemunha-se uma 
intensa negociação entre as instituições do Estado, o movimento negro, os 
pré-vestibulares comunitários, como, por exemplo, Educafro e pré-vestibular 
para negros e carentes, a academia, a mídia e a sociedade civil em torno da 
interpretação da questão racial e da melhor maneira de solucioná-la. 
 
 
 

 Na citação há uma clara defesa do governo Lula em relação ao governo 
anterior. Além de marcar a forte presença do movimento negro nesse governo, os 

autores chamam atenção também para o forma particular como a administração de 

Fernando Henrique Cardoso tratou a questão racial no país. Parece-nos que a 

“politização do debate”, no governo Lula, foi garantida pela “relação intensa” 

estabelecida entre este governo e militantes negros. Sem discordar completamente 

dos autores, podemos observar que os ganhos obtidos nessa relação somente 

poderão ser efetivados se criticamente puderem ser visualizados os limites e 

interesses nela implicados. Ao movimento negro interessava a ocupação desse 

espaço para a intensificação do diálogo e construção de alternativas às muitas 

modalidades de desigualdades sofridas pela população negra. Ao governo, cabia o 

cumprimento de exigências há muito pautada e vivenciada e também representativa 
do ponto de vista lugar político por ele ocupado.  

O que estamos antecipando com a ampliação de uma produção acadêmica 

social e racialmente marcada é que novos parâmetros podem ser estabelecidos para 

a formulação de políticas. Não nos parece possível romper totalmente com alguns 

vícios decorrentes da relação intensificada nos últimos anos entre estado e 

movimento negro, mas as lideranças que estão nos postos governamentais, mesmo 

com as limitações impostas por cada gestão, não podem ignorar os rumos abertos 

pelas ações afirmativas, principalmente nas universidades. Como já dissemos, lida-

se, no atual contexto, com velhas problemáticas, com um volume maior de 
pesquisadores e com as demandas especificamente relacionadas a este último 

aspecto.  
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A discussão desses impactos impulsionam duas outras questões.  Primeiro, 

diante dos dados levantados até o momento, e especificamente os depoimentos 

apresentados neste capítulo, podemos conjeturar que as ações afirmativas, 
especialmente quando estamos nos referindo às cotas raciais, enfatizam o valor 

historicamente dado à escolarização formal por parte das organizações negras. O 

que tem sido sinalizado pelas análises das repercussões dessas políticas é de que a 

formação acadêmica, nos moldes propostos por elas, não está restrita a uma 

dimensão particular de ascensão social, visto que reafirma as demandas 

coletivamente definas por essas organizações. Analisando a produção acadêmica 

sobre ações afirmativas, Oliveira (2010, p.41) amplia essa concepção e diz que: 
 
 

[...] o discurso acadêmico pode se apresentar como uma importante 
contribuição às reivindicações dos Movimentos Sociais ligados à questão 
racial e, desse modo, pode proporcionar a estes grupos a apropriação de 
saberes construídos na academia, além de, também, encorajar e subsidiar o 
Estado na adoção de políticas de ação afirmativa para afrodescendentes, 
enquanto mecanismos de promoção, prevenção e reparação dos Direitos 
Humanos desta parcela da população. [...] em algumas universidades no 
Brasil, este trabalho vem sendo realizado a partir de reflexões que põem na 
berlinda as ideias tradicionais e formais de justiça e igualdade, as noções de 
miscigenação e democracia racial, e por meio de construções discursivas 
que debatem as estratégias de reconhecimento e de combate ao racismo 
de forma comprometida com a transformação social progressista. 
Estratégias estas que dão lugar especial à preocupação com os Direitos 
Humanos, com a concretização da dignidade da pessoa humana e mostram 
que a universidade, além de uma postura de denúncia ante os problemas 
da exclusão social e da desigualdade racial, tem um importante papel ativo 
como aliada do Estado e dos Movimentos Sociais na luta pelo acesso 
igualitário aos direitos fundamentais no Brasil. 
 

 
 

Na verdade, trata-se de exigir que as universidades públicas abandonem a 
postura de atuar em torno das conjecturas e dos pressupostos que as fundaram e a 

sustentam enquanto instituição aberta apenas a segmentos umbilicalmente ligados a 

eles. Nesse sentido, uma observação é indispensável: as instituições provavelmente 

não alterarão sua percepção em relação a muitos assuntos e perspectivas. O ideal é 

que isto aconteça. Todavia, como essa mudança não se dará de maneira 

instantânea, espera-se que as visões daqueles que distribuem recursos e benefícios 
sejam afetadas por contribuições mais democráticas e racialmente definidas, 

advindas das transformações propiciadas por iniciativas como as ações afirmativas. 

Talvez por isso seja difícil pensar nas universidades como “aliadas” dos movimentos 

sociais e integralmente preocupadas com o contexto das relações raciais no país. 



 150

Um bom exemplo está nas formas como as disputas internas são encaminhadas, 

gerando decisões pouco representativas levando em conta a comunidade 

acadêmica como um todo. Mas, é essencial que elas estejam dispostas a incorporar 
novos elementos e sujeitos nessas disputas.  

Mesmo assim, os promotores e beneficiários das ações afirmativas 

reconhecem, como o autor anteriormente citado, que elas revitalizaram a busca pela 
formação superior ao denunciar o racismo acadêmico, incorporar critérios étnico-

raciais no acesso e nas políticas de permanência e romper com as visões únicas 

sobre algumas problemáticas brasileiras.  

Um outro aspecto, visível no bojo da discussão dos impactos da produção 

acadêmica, é a forma como o racismo está latente em todo o processo que conduz 

essa produção. Da justificativa para adoção das políticas de ações afirmativas até a 

influência dos fatores que motivam as escolhas dos temas e abordagens da 

produção dos estudantes cotistas, passando pelas vivencias desses estudantes, o 
reconhecimento do racismo como um fenômeno estruturante e responsável pela 

produção de severas desigualdades está presente.  

As tensões entre os segmentos que argumentam pelo combate ou 

legitimidade das ações afirmativas muitas vezes têm como pano de fundo o 

questionamento sobre a existência do racismo e a representação deste fenômeno 

para a população negra. Reconhece-se as desigualdades, mas não em função do 

racismo. Admite-se a existência dos dois, mas não como mantendo relações de 

interdependência. As ações afirmativas oferecem novos parâmetros para essa 

disputa. Ela força a construção de dados e informações que comprovam a 
necessidade dessas medidas. No fundo, as ações afirmativas alimentam e são 

alimentadas por essa disputa (reconhecimento do racismo).  

Se de um lado o racismo é mola propulsora das ações afirmativas, de outro, 

não se sabe aonde este fenômeno foi parar. Pois reconhece-se a sua existência, 

mas nenhum dado da vida social pode ser encarado como racista. Mesmo os 

indicadores que apontam a população negra está distante dos brancos em muitos 

aspectos da vida social não são tomados como significativos. Tais tensões, com 

várias variantes, são recorrentes nos estudos sobre relações raciais, mas, 

inegavelmente, ganha mais alternativas.  
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Em linhas gerais, temos que que é necessário reconhecer o racismo, admitir 

que ele é produtor de desvantagens e que é preciso combate-lo. Na verdade, são as 

políticas de combate ao racismo que saem fortalecidas desta disputa. As discussões 
para implementação das ações afirmativas não deixaram de comprovar a existência 

do racismo. As suas justificativas são, na maioria, defensáveis porque têm no 

racismo a sua principal base. E, por sua vez, a operacionalização das cotas leva em 

conta, na maioria dos casos, o histórico do racismo na trajetória dos estudantes 

negros68.  

Ainda, o cotidiano dos estudantes cotistas é perpassado pelo racismo. Das 

primeiras expectativas à ausência de iniciativas para acompanhamento e 

permanência desses estudos, é possível notar como o racismo é um aspecto 

recorrente. Rose, 23 anos, formada em Odontologia fala da sua primeira impressão 
em relação à vida universitária: 

 

Eu achei complicado porque o meu foi o primeiro ano com o sistema de 
cotas. Eu não sabia como as pessoas iam reagir, como iam me receber [...] 
como eu te falei anteriormente, era tudo muito velado. As pessoas não 
chegavam; então foi meio complicado [...]. 

 
 
Já para Márcia, 23 anos, estudante do curso de Odontologia, a sua 

expectativa não correspondeu à forma como foi recebida: 

 
Eu tinha uma expectativa assim: quando eu entrei as pessoas falaram que 
talvez com o sistema de cotas a gente fosse sofrer algum tipo de 
preconceito por ter entrado por essa forma, entendeu? E não foi o que 
aconteceu. Na verdade, aqui, as pessoas - pelo menos na minha sala - nem 
querem saber quem entrou por cotas, quem não entrou. A gente não tem 
um tratamento diferenciado. [...] a minha expectativa era entrar numa 
universidade, ter um futuro profissional, ter uma vida acadêmica e foi isso 
que aconteceu. 

 
 
Para a primeira entrevistada - Rose - o distanciamento e a indiferença tem a 

ver com a negação das cotas. Em outro trecho, ela menciona quando o conflito 

aparece:  

 

 

                                                
68 Nos processos seletivos que casam autodeclaração e entrevista isso pode ser mais perceptível. 
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Bom, no curso de odontologia era sempre assim: os cotistas contra a sala e 
os professores. Nunca existe apaziguamento, entendeu? Então houve 
pouquíssimas discussões relacionadas a esse tema e quando aconteceram 
eles sempre reportavam sua desconsideração em relação ao sistema de 
cotas. 
 

 
No relato de Márcia, mesmo ela afirmando não ter enfrentado resistência ao 

chegar à universidade, a expectativa de uma reação negativa rondava a situação. O 
“algum tipo de preconceito” referido pela estudante, em muitos casos, não deixa de 

estar relacionado à falta de confiança nas potencialidades dos cotistas, alicerçada 

na crença de que o ensino superior não é lugar para eles. A suposição de que 

determinados preconceitos surgirão no ambiente acadêmico talvez seja a mais 

simplista forma encontrada para se opor às ações afirmativas, pois parece que 

realmente se acredita que os estudantes negros passaram a vida inteira isentos 
desse tipo de conflito.   

Nessa situação, a exemplo de discussões já feitas sobre o mesmo aspecto, é 
também possível constatar que a resistência e a negação direcionadas às ações 

afirmativas e às cotas estão absolutamente ligadas às várias dimensões atribuídas 

ao racismo. Latente ou explicitamente manifesto ele é parte integrante da vida 

universitária antes e depois das cotas raciais. Entretanto, não vemos, como muitas 

vezes pautado pelos opositores dessas políticas, como uma dinâmica capaz de 

barrar a formação desses estudantes, mas como práticas que precisam ser 
combatidas.  

Quando falamos do cotidiano dos cotistas e da negação ou resistência às 

cotas, a questão da permanência dos estudantes cotistas aparece com um desafio 
para as instituições. Dos nossos interlocutores, apenas cinco afirmaram não ser ou 

não ter sido bolsista de algum programa de extensão ou de pesquisa69. No entanto, 

alguns deles lançam duras críticas à forma como as iniciativas voltadas para a sua 

permanência são encaradas pela universidade. Dandara, 30 anos, estudante do 

curso de Pedagogia, ao descrever as dificuldades enfrentadas para manter-se na 

universidade, chama a atenção para as mudanças ocorridas no Programa Conexões 
de Saberes, do qual faz parte:  

                                                
69 Dos dez estudantes que recebem ou receberam bolsas, três foram atendidos por mais de um tipo 
de bolsa. Os mais frequentes são os ligados à Pró-reitoria de Extensão da UFMA e ao Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/CNPq. 
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[...] depois que foi criado esse Programa de Educação Tutorial (PET) ele é, 
sem dúvida nenhuma, uma forma de excluir. [O Conexões de Saberes] era 
o único programa que tinha para permanência de alguns estudantes negros 
na universidade. Porque, para mim, o PET é como se fosse uma premiação; 
porque são só os melhores alunos do curso [...]. 

 
 
Na parte inicial deste capítulo vimos que não é possível trabalhar com a 

informação de quantos dos estudantes atendidos pelos programas de assistência 

estudantil oferecidos pela UFMA são cotistas. Mas a permanência é uma 

preocupação recorrente mesmo entre aqueles que declararam receber algum tipo de 

auxílio da universidade. O foco dos argumentos é a abrangência e as formas de 

seleção para tais programas. A crítica feita por Dandara, por exemplo, tem como 

direção a mudança de caráter do programa Conexões de Saberes e sua 
transformação em Programa de Educação Tutorial. 70 A criação do programa 

Conexões de Saberes justifica-se, segundo o próprio Ministério da Educação, 

porque este órgão,   

 
[...] por meio da SESu e SECAD, tem fomentado, junto às instituições de 
ensino superior do país ações qualificadas visando à valorização e 
promoção da diversidade, da política de Ações Afirmativas e da 
democratização do ensino superior brasileiro, mantendo e ampliando nas 
atividades acadêmicas os padrões de qualidade e de excelência, com 
relevância para metodologias de natureza coletiva e interdisciplinar, um dos 
objetivos do Programa Conexões de Saberes, e também do Programa de 
Educação Tutorial – PET.71 

 
 

 O fundamento da crítica aos programas, observada na fala da estudante, é 

que tanto um como outro são anteriores ao sistema de cotas na UFMA e, mesmo 

                                                
70O Programa de Educação Tutorial (PET), de acordo com a Portaria 976/2010, “é desenvolvido em 
grupos organizados a partir de cursos de graduação das instituições de ensino superior do país, 
orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
eextensão”(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12227&Itemid=4
84). Já o programa Conexões de Saberes foi criado em dezembro de 2004 pela   Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECAD)/MEC e tem como objetivos - 
de acordo com informações disponíveis no site da UFMA - “dar suporte à permanência e à 
qualificação de alunos de origem popular na Universidade e capacitá-los para o desenvolvimento de 
trabalhos na área social de suas comunidades ou outras similares”. Na UFMA, o projeto foi iniciado 
em 2006. (Disponível em: http://www.proex.ufma.br/programas). Em 2010, este programa passou a 
integrar o PET.  
71 Disponível em http://gestao2010.mec.gov.br/o_que_foi_feito/program_156.php. Acesso em 15 de 
outubro de 2013.  
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apresentando princípios relacionados à realidade dos cotistas, não integram ações 

especificamente voltadas à permanência desses estudantes.  

O último ponto desse aspecto está nos elementos elencados pelos cotistas 

negros como ponto de partida para as suas produções. Se reconhecermos que as 

desigualdades que afetam a população negra são, em grande proporção, 

decorrentes do racismo, admitiremos que os estudantes entrevistados, ao 
referenciarem os lugares de onde são oriundos para justificar sua produção, estão 

tomando como referência as realidades criadas também pelo racismo. É, de fato, um 

ciclo vicioso, e a insistência em discuti-lo durante todo este trabalho faz-se 

indispensável porque, no fundo, compreender as decorrências de políticas como as 

ações afirmativas implica no reconhecimento das várias faces assumidas pelo 

racismo, mesmo que assim ele não seja encarado, pois, parece-nos que, para a 
maior parte dos estudantes entrevistados, o racismo é indissociável das condições 

de pobreza que mencionam.      

Ao situar o racismo na discussão dos impactos da produção acadêmica 

estamos considerando que estes só poderão ser tomados como impactos se 

representarem a alteração nas políticas abertamente racistas ou nos seus efeitos 

para a população negra, principalmente.  

Os impactos da produção oriunda das cotas raciais sobre as políticas 

científicas e sobre os processos de elaboração de políticas públicas talvez ainda não 

sejam totalmente verificáveis72, e nem serão os mesmos para toda a população 

negra, mas as possibilidades sinalizadas trazem à tona pontos importantes para 

avaliarmos as transformações provocadas pelas ações afirmativas nas 
universidades. Mostrar-se disposto a realizar críticas a respeito das alterações 

necessárias ao desenvolvimento acadêmico é um elemento que aponta para isso. 

Podemos tomar como exemplo o desabafo do estudante Joaquim, 25 anos, formado 

em Medicina:   

 

Então, medicina é um campo muito elitista. Eles, a gente, nem sempre para 
para pensar na questão racial. A medicina no estado do Maranhão é muito 
dependente de ação do estado. Por exemplo as políticas para mulheres, há 
pesquisa na UFMA porque há um programa público, do SUS, de 

                                                
72 Ainda não contamos com indicadores institucionais, nem pesquisas suficientes para essa 
avaliação.  
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atendimento às mulheres chamado Saúde da Mulher. Assim como hoje já 
têm pesquisas sobre a saúde do homem. Se há, não chega na UFMA, a 
questão das políticas públicas assistencialista para a população negra. 
Então a gente fica limitado na UFMA... 

     
 
Nesse sentido, torna-se praticamente impossível analisar essas questões sem 

pensar na importância de construção de alternativas para o enfrentamento das 

situações social e racialmente desiguais vividas dentro e fora da universidade. 

Diante disso, somos levados a inferir que as críticas às posturas adotadas pela 
instituição no tocante à permanência, à falta de incentivo para trabalhar com 

assuntos e temáticas voltados à questão racial, bem como a vontade manifesta de 

abordar temas ou assumir posturas profissionais dentro desta lógica abordam, ainda 

que inicial e parcialmente, aspectos do processo de constituição da luta antirracista 

no país.  

Um importante componente simbólico desse processo, que tomaremos para 

tentar fechar algumas das questões abertas neste capítulo, é a forma como muitos 

dos estudantes e profissionais oriundos das iniciativas de combate ao racismo 
assumem a vontade de tornar-se referência no contexto de formação de novos 

pesquisadores. Rose, 23 anos, formada em Odontologia, ao falar do seu 

envolvimento com o movimento negro e do contato com a questão racial, diz como 

essas experiências influenciaram a sua decisão de entrar na universidade por meio 

das cotas raciais e o impacto dela para a família: 

 
[...] eu pensava muito nisso, na minha família, nos meus primos; porque 
eles tinham que ter alguma referência. Se eu não fizesse pelo sistema de 
cotas, eles também teriam medo de fazer. Então eu tinha sempre que ir 
rompendo. [...] então eu sempre fui aquela da linha de frente, porque eu sou 
mais velha; e eles também tinham muito medo disso. 
 
 
 

 Com as ações afirmativas, tem-se a possibilidade de obter o que muito difícil 

ou lentamente teríamos com as políticas universalistas indiferentes ao componente 

racial das desigualdades. Nas universidades - espaço de privilégios -  o 

enfrentamento de um sistema histórico de preferências em favor da população 
branca já é perceptível e os cotistas, por sua vez, tornam-se exemplos dos ganhos 

das lutas anteriores e dos impactos causados pelas conquistas atuais. Não se trata, 

é importante destacar, do fim da luta antirracista. O que temos é um período de 
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reorganização, que tem como principal característica a insistência de que o racismo 

não pode mais operar para prejudicar grande parte da população brasileira.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

Então não foi uma coisa do nada. Foi algo que eu 
comecei a pensar ao longo da minha vida... mas a 
minha experiência acadêmica me ajudou muito a 
pensar essa temática. (Samuel, 23 anos, 
estudante do curso de História) 

 

 

 

Ao escolher a abordagem teórica e as ferramentas para a coleta de dados, 

tínhamos previamente organizados todos os critérios e princípios dos quais 

partiríamos para realização da pesquisa de campo. No entanto, alguns 
redirecionamentos foram realizados, por conta da escassez de dados sobre sistema 

de cotas da UFMA e de outras indicações trazidas pelos levantamentos e leituras 

iniciais.  Esperamos, entretanto, que as alterações feitas não tenha comprometido o 

alcance dos objetivos estabelecidos inicialmente. 

A última parte deste trabalho não poderia ser iniciada sem retomar 

primeiramente a caracterização dos estudantes que foram seus principais 

interlocutores. Trabalhamos a partir das entrevistas realizadas com quinze 

estudantes da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), beneficiários dos 

sistema de cotas, adotado nessa universidade a partir no ano de 2007. De diferentes 
cursos e tendo ingressado entre 2007 e 2010, todos os estudantes se declararam 

negros e são, em sua maioria, provenientes da rede pública de ensino. A maior parte 

dos pais possui escolaridade até o ensino médio e mais de 70% dos entrevistados 

têm renda familiar de até R$ 2.600,00.  

Todavia, o aspecto sobre o qual nos debruçamos com mais afinco diz respeito 

à questão-tema desta tese: a produção acadêmica. Procuramos discutir quais os 

interesses, as motivações e os elementos norteadores da produção acadêmica dos 

estudantes cotistas negros da UFMA.  

A análise da produção acadêmica dos estudantes negros oriundos do sistema 

de cotas da UFMA conta com diversos aspectos. Nestas considerações tomaremos 

aqueles debatidos ao longo do trabalho e diretamente relacionados aos temas gerais 
abordados em cada sessão. Porém, vez ou outra, traremos de alguns elementos 
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novos, mas com a preocupação de não comprometer a compreensão geral do 

trabalho a partir dos dados já apresentados nas seções anteriores.  

Inicialmente uma possível relação entre ações afirmativas e produção 

acadêmica foi o mote para a análise do material bibliográfico e das entrevistas 

realizadas. As ações afirmativas, como políticas com uma discussão consolidada no 

cenário brasileiro, foram tomadas como medidas indispensáveis, nos últimos anos, 
para a democratização do ensino superior no país. Com certeza muitos aspectos a 

elas relacionados foram negligenciados, mas nos preocupamos, sobretudo, em 

deixar evidente a perspectiva da qual partimos e o contexto sobre o qual tais 

iniciativas se inscrevem no Brasil.   

O combate a diversos tipos de discriminação foi a principal característica dada 

a essas políticas ao longo do trabalho. Para a realidade da população negra do país, 

o racismo é um fator importantíssimo no processo de geração de desigualdades. E 

esta é a principal razão para o surgimento da necessidade de adoção de iniciativas 
capazes de enfrentá-la.  

As muitas faces e desdobramentos das lutas empreendidas pelas 

organizações negras encontram nos debates sobre ações afirmativas no Brasil, a 

partir da década de 1990, um lugar privilegiado. Com as ações afirmativas novos 

rumos são impressos na luta antirracista. Não só porque temos, a princípio, mais 

sujeitos envolvidos, mas especialmente porque questiona-se - talvez como em 

nenhum outro momento da história dessas lutas - as bases sob as quais algumas 

das instituições brasileiras mais elitizadas se constituíram. Questionamentos sobre a 

abrangência do racismo, a validade de categorias racialmente definidas e os 
pressupostos das relações raciais no país ilustram esse processo.  

Do lado da produção acadêmica, consideramos que os interesses 

mencionados para realização de trabalhos de conclusão de curso, as experiências 

em projetos de pesquisa e extensão foram os espaços privilegiados para discutirmos 

nossos objetivos. Dessa forma, o que tomamos para realizar a análise da produção 

acadêmica dos estudantes cotistas negros entrevistados levou em conta as suas 

falas em torno desses envolvimentos, além das suas percepções sobre racismo, 

contato com temas como relações raciais, as ações afirmativas e cotas e suas 

perspectivas em relação à etapa após a formação acadêmica.  
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As ações afirmativas e a produção acadêmica dos cotistas encontram-se 

interligadas, assim, não apenas porque estamos tratando a última como decorrência 

das primeiras, mas, sobretudo, porque diversos elementos pertinentes a esse tipo de 
política são referenciados pelos discursos dos estudantes quando tocam em itens 

relativos ao que aqui estamos denominando produção acadêmica.  

As entrevistas mostraram que os cotistas produzem a partir de dois conjuntos 
de elementos que mantêm entre si uma estreita relação. O primeiro, e talvez mais 

decisivo, tem a ver com os referenciais externamente definidos, como o lugar de 

onde eles são oriundos e as vivências acumuladas anteriormente à vida 

universitária. Estamos considerando esses elementos como decisivos porque além 

de recorrente, eles aparecem como a principal motivação quando os estudantes 

manifestam seus interesses para realização de trabalhos de conclusão de curso e as 
ocupações profissionais desejadas.  

 
[..] a nutrição ela tem várias áreas, né? Mas eu não me vejo na clínica; me 
vejo na parte social mesmo. Na parte de interação com a comunidade, de 
interação com crianças, nessa parte social mesmo...de segurança 
alimentar... (Maria, 22 anos, estudante do curso de Nutrição). 
 
 
Eu pretendo continuar estudando porque eu gosto muito de dar aula; talvez 
no início eu vá trabalhar como contabilista mesmo em empresa, mas o que 
eu quero mesmo é dar aula. Então para isso, pretendo continuar estudando, 
fazer especialização para poder dar aula (José, 23 anos, estudante do curso 
de Ciências Contábeis).73 
 

 

Os dados que levantamos mostraram que essa relação externamente 

estabelecida é marcada pela percepção de que o mundo acadêmico está separado 

do restante da sociedade, mas com o qual deve manter um mínimo de 

comprometimento. Alguns reconhecem as deficiências da formação básica, admitem 

a necessidade das cotas e também enxergam os limites dessas iniciativas, mas não 

tomam nenhum desses fatores como inviabilizadores do exercício dessa 

responsabilidade.  

Eleger referenciais externos à universidade pode significar também uma 

maneira de cobrar dessa instituição posicionamentos frente a essa responsabilidade. 

Os estudantes não apenas dizem que desejam produzir sob outros parâmetros, mas 
                                                
73 O estudante comentou que é professor particular, o que garante o custeio das despesas da vida 
universitária.  
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indagam as razões para o silêncio e distanciamento que a universidade faz questão 

exercer em relação a eles. Não se diz apenas que é preciso rever, acrescentar, 

ampliar o que se tem, mas que o estabelecido é insuficiente, e tampouco respeita o 
percurso dos cotistas. Obviamente nem todas essas questões estão claramente 

colocadas, ou são automaticamente constituídas a partir das ações afirmativas nas 

universidades, mas temos em mente que elas favorecem a formação de um contexto 

para que isso aconteça.  

Ainda no conjunto de aspectos externos que atuam nos rumos da produção 

acadêmica, percebemos, a partir das entrevistas, que o incentivo dos pais e a 

possibilidade de uma vida melhor - apontados como motivos principais para acessar 

o ensino superior - reafirmam o papel desempenhado por essas relações na 

trajetória de cada estudante.  

Na elaboração das ações afirmativas, considerando a construção dos tópicos 

em torno da sua defesa, das justificativas e critérios para sua execução, podemos 
afirmar que os elementos mencionados pelos estudantes já estavam colocados. 

Essas políticas não são importantes apenas pela intenção de transformar contextos 

marcados pela discriminação, mas porque levam em conta esses contextos no 

momento de sua elaboração e execução.  

Internamente os estudantes cotistas contam com o incentivo proveniente 

principalmente do envolvimento em projetos de pesquisa e extensão. Nessa 

dimensão, esse é o elemento mais importante. São os contatos mediados pelas 

atividades desses projetos que permitem aos estudantes experiências que eles 

julgam inovadoras e socialmente interessadas. Ao mencioná-las, eles encaram-nas 
como impulsos fundamentais para definição dos rumos acadêmicos a serem 

seguidos.  

 

Estou tendo a oportunidade de participar de um programa de ensino, 
pesquisa e extensão - o PET- e estou muito feliz também porque é uma 
grande oportunidade para nós graduandos de testar nosso conhecimento, 
nossa vivência de sala de aula com a comunidade do Sá Viana. A gente já 
teve algumas atividades no Sá Viana, na Vila Embratel e junto às 
comunidades rurais aqui de São Luís, proporcionando a pesquisa em várias 
áreas. (Vanessa, 24 anos, estudante do curso de Educação Física). 
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Os tipos de atividades desenvolvidas pelo projeto em questão – o Conexões 

de Saberes – possibilitam aos estudantes contatos com realidades desconhecidas 

para boa parte dos estudantes universitários. Mesmo que essa inserção não 
responda satisfatoriamente às demandas acadêmicas e financeiras dos estudantes, 

ela aparece como uma forma de aproximação entre o mundo acadêmico e a 

realidade de onde os estudantes partem e onde vislumbram atuar. 

As entrevistas apontaram ainda que é de extrema importância o incentivo ao 

desenvolvimento de pesquisas e projetos antenados com a realidade e as 

perspectivas acadêmicas dos estudantes cotistas. Por isso, chegamos à conclusão 

de que é necessário a contribuição financeiras dessas ações para a formação dos 

estudantes, mas é fundamental também que, primeiro, haja respeito aos interesses 

demonstrados por eles no que se refere à realização de estudos e pesquisas. 
Quando Marcos fala da sua trajetória no curso de Ciências Sociais, ele reconhece 

que a inserção nos grupos de estudos foi importante para definição desses 

interesses. Vejamos: 

 

Quando eu entrei, foi mais ou menos o que eu pensava ... entrei para o 
curso de Ciências Sociais pensando mais na Ciência Política, mas acabei 
enveredando para outros interesses e a partir daí eu entrei em grupos de 
estudos, no NEAB e no GERUR74, e então fui fazendo leituras e me 
interessando muito mais pelas questões raciais (Marcos, 23 anos, estudante 
do curso de Ciências Sociais). 
 

 
 

Por mais que saibamos que esse percurso conta com muitos aspectos 

determinadores, é importante dizer as preferências impostas por algumas áreas e 

temáticas, não pode desmerecer as necessidades de experimentação dos 

estudantes universitários. 

Da mesma forma, é preciso atenção às limitações detectadas na formação 

escolar incipiente desses estudantes. A estudante de Pedagogia, Dandara, comenta 

sobre as dificuldades decorrente dessa formação, mas destaca como a sua 

participação num projeto de extensão propiciou mudanças nesse quadro: 

 

                                                
74 Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Grupos de Estudos Rurais e Urbanos, do Departamento de 
Sociologia e Antropologia.  
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Para mim tá sendo um desafio muito grande porque nós tivemos o acesso à 
universidade por meio das cotas, mas esse mesmo sistema que nos abriu 
as portas, praticamente nos fecha porque a nossa permanência na 
universidade é bem difícil. [...] eu sou bolsista, mas eu tenho muitos amigos 
que não conseguiram bolsa de nenhum projeto pra permanecer na 
universidade. E mesmo com a bolsa, há uma dificuldade muito grande para 
permanecer na sala de aula, visto que nosso ensino médio não dá suporte 
nenhum para a universidade. Eu já estava há dez anos sem estudar e sofri 
muito quando eu cheguei porque eu não conseguia acompanhar as 
atividades logo de início, e esse projeto me ajudou muito e eu consegui, 
através das oficinas que tinham no projeto de produção textual, de 
leituração, ir acompanhando... (Dandara, 30 anos, estudante do Curso de 
Pedagogia)  

 
 

E ainda, nesses espaços é importante a valorização da troca de experiências 

e do descobrimento de afinidades que inicialmente começam tendo o acesso via 

cotas raciais como eixo motivador e têm nos núcleos de estudos e projetos de 

pesquisa o seu aprofundamento. Joaquim, para falar desse processo de 

aproximação, comenta:  

 
 

No início era bem separado, né? Quem era de escola pública, quem era 
negro. Na minha turma quase todos nós somos de escolas privadas, então 
é mais aceitável do que o pessoal de escola pública que estava muito junto. 
Mas depois de um tempo a gente acabou somando uma identidade [...]. A 
gente tem uma amiga que passou em primeiro e eu passei em segundo e 
eu chamo ela de rainha quilombola na brincadeira e isso fez a gente se 
aproximar, mas nada disso estimulado pela UFMA. É uma coisa da gente, e 
também não é dos oito. Dos oito, cinco ou quatro tem consciência de onde 
estão, do que está acontecendo, das vitórias, das derrotas que são ser 
negro ou não; e o resto do pessoal não ... entre os não negros também 
não... (Joaquim, 25 anos, formado em Medicina). 

 
 
 

Marcela toca nessa questão quando destaca o caráter do projeto do qual faz 

parte: 

 
Porque desde que entrei no Conexões, ele também trabalha com essas, 
essas questões das ações afirmativas ...que a maioria dos estudantes são 
de escolas públicas e negros ...que é voltado pra isso, o conexões de 
saberes; aí lá eu me identifiquei (Marcela, 27 anos, estudante de Educação 
Artística) 
 
 

 

Marcela, em outro trecho da entrevista falou das dificuldades de adaptação. 

Aqui ela enfatiza a sua identificação com o projeto de extensão Conexões de 

Saberes. Podemos considerar, assim, que a vivência nos núcleos e projetos 



 163

possibilita a criação de uma situações que muitas vezes se contrapõem à hostilidade 

expressa nas demais relações do ambiente universitário. Sabemos que nem todos 

os envolvimentos com pesquisa ocorrem da mesma forma e nem todos os projetos 
apresentam recorte semelhante ao Conexões de Saberes, mas o número reduzido 

de estudantes, associado ao aprofundamento dos temas estudados parece propiciar 

melhores condições de formação para esses estudantes. 

Resumidamente, a produção dos estudantes cotistas está relacionada à 

forma como eles constroem suas trajetórias ao longo do curso. E nisso, destaca-se a 

forte influência das experiências acumuladas anteriormente. Todos esses aspectos, 

entretanto, principalmente aqueles que resultam do contexto interno, não fogem às 

disputas iniciais para implementação das ações afirmativas na UFMA. Esse quesito 

pode ser visto principalmente por meio daquilo que deixou de ser feito pela 
instituição para consolidação das ações afirmativas. A escassez de programas de 

permanência, a falta de incentivo para trabalhar com temas ligados à população 

negra etc são condições que contrariam as expectativas elaboradas em relação às 

ações afirmativas e também são elementos bastante comuns nas falas dos cotistas, 

quando mencionam as condições que influenciam na sua formação acadêmica.  

Por fim, a análise aqui desenvolvida a respeito do ensino superior brasileiro, 

no que diz respeito à dinâmica criada pelas ações afirmativas, em especial pelas 

cotas raciais, foi possível porque decidimos realizar essa abordagem a partir das 
mudanças provocadas por tais políticas dentro e fora das instituições desse nível de 

ensino.  

A intensificação dos estudos sobre as desigualdades raciais, o lugar do 
racismo na consolidação dessas e os limites das políticas públicas universalistas 

exemplificam, com propriedade, como já no início das discussões sobre ações 

afirmativas no Brasil essas mudanças puderam ser sentidas.  

Num contexto geral, justificou-se a necessidade de implementação de 

medidas focalizadas chamando a atenção para o fato de o debate sobre o racismo e 

seus desdobramentos ter sido negligenciado pelo poder público e por parte 

considerável da intelectualidade brasileira. Esse esquecimento intencional foi central 

porque representou significativa ausência de negros nesses espaços e a formação 

de um extenso quadro de desigualdades, além de comprometer a universalização 
das políticas públicas, pois, se os gestores atuam a partir de uma visão racista e 
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operam por meio de instrumentos igualmente racistas, as medidas jamais poderiam 

ser encaradas como equitativas.  

No caso das universidades, Carvalho (2006, p. 80) ressalta que 

 
[...] afirmar que a academia não tem sido ativa, ou que tenha se omitido a 
opinar sobre discriminação racial, é contar a história pela metade: pelo 
contrário, ela tem contribuído para a reprodução da exclusão racial 
simplesmente por desestimular a disseminação dos argumentos anti-
racistas, seja por impedi-los de vir a público, seja por combatê-los através 
de subterfúgios a cada vez que são colocados na arena institucional. 
 
 
 

Por isso, quando pensamos na inserção de estudantes negros no ensino 

superior, mesmo por meio de medidas emergenciais, estamos tratando das 

transformações desse quadro por meio da quebra da naturalização imposta pelo 

racismo na definição dos lugares sociais, da construção de novas ferramentas para 

o combate às desigualdades, da democratização quantitativa dessas instituições e 
da introdução de outros pensamentos e perspectivas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 165

REFERÊNCIAS 
 

 
 
ALBERTI, Verena e PEREIRA, Amilcar Araújo. Histórias do movimento negro no 
Brasil: depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: Pallas; CPDOC-FGV, 2007. 
 
BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico: contribuição para uma 
psicanálise do conhecimento / Gaston Bachelard; tradução Esteia dos Santos Abreu. 
- Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 
 
BAIRROS, Luiza. Lembrando Lélia Gonzalez 1935 – 1994. Disponível em 
http://www.afroasia.ufba.br/pdf/afroasia_n23_p347.pdf. Acesso em 01 de julho de 
2013. 
 
BERNADINO, J.; GALDINO, D. (orgs) Levando a raça a serio: ação afirmativa e 
universidade – Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 
 
BOWEN, William G. e BOK, Derek; O Curso do Rio - Um estudo sobre a ação 
afirmativa no acesso à universidade. Garamond, 2004. 
 
CARVALHO, José Jorge de. Inclusão étnica e racial no Brasil. A questão das cotas. 
São Paulo: Altar Editorial, 2006. 
 
CARVALHO, José Jorge de. O confinamento racial do mundo acadêmico brasileiro. 
REVISTA USP, São Paulo, n.68, p. 88-103, dezembro/fevereiro 2005-2006 
Disponível em www.usp.br/revistausp/68/08-jose-jorge.pdf. Acesso em 20 de junho 
de 2013. 
 
CARVALHO, José Jorge de. Professor da UnB diz que Lei das cotas é um 
retrocesso (entrevista). Agência de Notícias AFROPRESS. 13 de agosto de 2012. 
Disponível em: http://afropress.com/post.asp?id=12639. Acesso em 01 de junho de 
2013. 
 
CHAUÍ, Marilena de Souza. A universidade em ruínas. In: TRINDADE, Hélgio. 
Universidade em ruínas: na república dos professores. Petrópolis, RJ: Vozes / Rio 
Grande do Sul: CIDEPES, 1999. 
 
CHAUÍ, Marilena. As humanidades contra o humanismo. In: SANTOS, Gislene 
Aparecida dos. (org.). Universidade formação cidadania. São Paulo: Cortez Editora, 
2001. 
 



 166

CHAUÍ, Marilena. Escritos sobre a universidade. São Paulo: Editora Unesp, 2001. 
 
CÔCO, Valdete. O Programa de Educação Tutorial Conexões de Saberes no diálogo 
com as trajetórias de estudantes de origem popular. In: Revista Brasileira de 
Estudos Pedagógicos. Brasília, vol. 93, n.233, jan./abr. 2012. 
 
CUNHA JÚNIOR, Henrique. A formação de pesquisadores negros: o simbólico e o 
material nas políticas de ações afirmativas. In: SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves 
e; SILVÉRIO, Valter Roberto (Organizadores). Educação e ações afirmativas: entre 
a injustiça simbólica e a injustiça econômica / organização – Brasília: Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2003. 
 
CUNHA JÚNIOR, Henrique. As estratégias de combate ao racismo. Movimentos 
negros na escola, na universidade e no pensamento brasileiro. In: MUNANGA, 
Kabengele (org.). Estratégias e políticas de combate à discriminação racial. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Estação ciência, 1996.  
 
CUNHA, Luiz Antonio. A universidade temporã: o ensino superior, da colônia à Era 
Vargas. – 3ª edição [revista] – São Paulo: Editora Unesp, 2007. 
 
DEMO, Pedro. Pesquisa qualitativa. Busca de equilíbrio entre forma e conteúdo. 
Rev. latino-am.enfermagem. Ribeirão Preto, v. 6, n. 2, p. 89-104, abril 1998. 
Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rlae/v6n2/13912.pdf. Acesso em 03 de 
outubro de 2013. 
 
DIEESE.  Os negros nos mercados de trabalho metropolitanos – Sistema PED –
Pesquisa de emprego e desemprego. Disponível em: 
www.dieese.org.br/analiseped/2012/2012pednegrosescolaridade.pdf. Acesso em 01 
de outubro de 2013. 
 
DURHAM, Eunice R. Desigualdade educacional e quotas para negros nas 
universidades. Disponível em: http://nupps.usp.br/downloads/docs/dt0302.pdf. 
Acesso em 01 de outubro de 2013. 
 
FÁVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque. A Universidade no Brasil: das origens 
à Reforma Universitária de 1968 In: www.scielo.br/pdf/er/n28/a03n28.pdf, acesso em 
03 jan. 2012. 
 
FERES JÚNIOR, João. e ZONINSEIN, Jonas. (Orgs.) Ação Afirmativa e 
Universidade: experiências nacionais comparadas. Brasília: Editora da Universidade 
de Brasília, 2006. 304p. 
 



 167

FERES JÚNIOR, João; DAFLON, Verônica Toste, CAMPOS, Luiz Augusto. Ação 
afirmativa, raça e racismo: uma análise das ações de inclusão racial nos mandatos 
de Lula e Dilma. In: Revista de C. Humanas, Viçosa, v. 12, n. 2, p. 399-414, jul./dez. 
2012. Disponível http://www.cch.ufv.br/revista/pdfs/vol12/artigo8vol12-2.pdf . Acesso 
em 03 de agosto de 2013. 
 
FERES JÚNIOR, João; ZONINSEIN, Jonas. (Orgs.) Ação Afirmativa no ensino 
superior brasileiro.  Ed. UFMG; IUPERJ, 2008. 
 
FERNANDES, Florestan. Os dilemas da reforma universitária consentida. Debate e 
Crítica. São Paulo, n. 2, p. 1-42, jan./jun. 1974. 
 
FERNANDES, Florestan. Universidade brasileira: reforma ou revolução?  São Paulo: 
Alfa-Omega, 1975. 
 
FERNANDES, Florestan. Universidade e desenvolvimento. In: IANNI, Otávio. 
Florestan Fernandes: Sociologia militante. São Paulo: Expressão Popular, 2004. 
 
FRY, Peter; MAGGIE, Yvonne. Política social de alto risco. In: FRY, Peter; MAGGIE, 
Yvone, MAIO, Marcos Chor et al (orgs). Divisões perigosas: políticas raciais no Brasil 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 
 
FRY, Peter. Ciência social e política “racial” no Brasil. Revista USP São Paulo n. 68, 
p. 180-187, 2005-2006. Disponível em www.usp.br/revistausp/68/15-peter-fry.pdf, 
acesso em 15 junho 2012.  
 
GOLDEMBERG, José; DURHAM, Eunice R. Cotas nas universidades públicas. In: 
FRY, Peter; MAGGIE, Yvone, MAIO, Marcos Chor et al (orgs). Divisões perigosas: 
políticas raciais no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2007. 
 
GOMES, Joaquim Barbosa. A recepção do instituto da Ação Afirmativa pelo direito 
constitucional brasileiro. In: SANTOS, Sales Augusto dos (org.). Ações Afirmativas e 
combate ao racismo nas Américas. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. p. 45-79. 
 
GOMES, Joaquim Barbosa. O debate constitucional sobre as ações afirmativas. In: 
SANTOS, Renato Emerson dos; LOBATO, Fátima (org.). Ações afirmativas: 
políticas públicas contra as desigualdades raciais. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 
 
GOMES, Nilma Lino e MARTINS, A. A. (orgs.) Afirmando direitos: acesso e 
permanência de jovens negros na universidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.  



 168

 
GOMES, Nilma Lino. Intelectuais negros e produção do conhecimento: algumas 
reflexões sobre a realidade brasileira. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; 
MENESES, Maria Paula (orgs.) – São Paulo: Cortez, 2010. 
 
GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. Revista Ciências Sociais 
Hoje, Anpocs, 1984, p. 223-244. (Apresentado na Reunião do Grupo de Trabalho 
“Temas e Problemas da População Negra no Brasil”, IV Encontro Anual da 
Associação Brasileira de Pós-graduação e Pesquisa nas Ciências Sociais, Rio de 
Janeiro, 31 de outubro de 1980) In: 
xa.yimg.com/.../RACISMO%20E%20SEXISMO%20NA%20CULTURA. Acesso em 
01 de julho de 2013.  
 
GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. Racismo e anti-racismo no Brasil. São Paulo: 
Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo; Editora 34, 1999. 
 
GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. Preconceito e discriminação. São Paulo: 
Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo; Editora 34, 2004.   
 
GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. Classes, raças e democracia. São Paulo: 
Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo; Ed. 34, 2002. 
 
HASENBALG, Carlos. Discriminação e desigualdades raciais no Brasil. Traduzido 
por Patrick Burglin. 2ª ed. – Belo Horizonte: Editora UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ, 
2005.  
  
IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2010. 
In:http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=
1717&id_pagina=1, acesso em 02 de maio de 2012. 
 

INEP. Resumo Técnico do Censo da Educação Superior 2010. In: 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/resumo_tecnico/re
sumo_tecnico_censo_educacao_superior_2010.pdf, acesso em 02 de maio de 
2012. 

 

JACCOUD, Luciana e BEGHIN, Nathalie. Desigualdades raciais no Brasil. Um 
balanço da intervenção governamental. Brasília: IPEA, 2002. 
 
LEHER, Roberto. Reforma universitária do governo Lula: retorno  
do protagonismo do Banco Mundial e das lutas antineoliberais. Disponivel em: 



 169

http://www.adur-rj.org.br/5com/pop-up/Reforma_universit_governo_LULA.htm. 
Acesso em 02 de outubro de 2013. 
 
LEI Nº 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968. Fixa normas de organização e 
funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras 
providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5540.htm. 
Acesso em 26 de fevereiro de 2012. 
 
LIMA, Kátia. Contra-reforma na educação superior: de FHC a Lula. São Paulo: 
Xamã, 2007.  
 
MOEHLECKE, Sabrina. Ação afirmativa: história e debates no Brasil. Cadernos de 
Pesquisa, n. 117, p.197-217, 2002. 
 
MONTEIRO, Rosana Batista. A educação para as relações étnico-raciais em um 
curso de pedagogia: estudo de caso sobre a implantação da resolução CNE/CP 
01/2004. São Carlos: UFSCAR, 2010. 266 f. Disponível em: 
http://200.136.241.56/htdocs/tedeSimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3
296.  Acesso em 23 de abril de 2011. 
 
MOORE, Carlos. Do marco histórico das políticas públicas de Ações Afirmativas – 
perspectivas e considerações. In: SANTOS, Sales Augusto dos (org.). Ações 
Afirmativas e combate ao racismo nas Américas. Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. 
 
MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 2. ed. Lisboa: Instituto Piaget, 
1990. 
 
MUNANGA, Kabengele. Políticas de ação afirmativa em benefício da população 
negra no Brasil: um ponto de vista em defesa das cotas. In: SILVA, Petronilha 
Beatriz Gonçalves e; SILVÉRIO, Valter R. Educação e Ações Afirmativas: entre a 
injustiça simbólica e a injustiça econômica. Brasília: INEP/MEC, 2003. 
 
MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, 
identidade e etnia. [Palestra proferida no 3º Seminário Nacional Relações Raciais e 
Educação – PENESB-RJ, Rio de Janeiro, 2003] In: www.neab-
proafro.uerj.br/arq/txtrec/uma_abordagem_conceitual.pdf. Acesso em 10 de junho de 
2012. 

 
MUNANGA, Kabengele; GOMES, Nilma Lino. O negro no Brasil hoje. São Paulo: 
Global, 2006. (Coleção para entender). 
 



 170

MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional 
versus identidade negra. – 3ª edição – Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 
 
MUNANGA, Kabengele. Considerações sobre as Políticas de Ação Afirmativa no 
Ensino Superior In: PACHECO, Jairo Queiroz; SILVA, Maria Nilza da (orgs.) O negro 
na universidade: o direito a inclusão – Brasília, DF: Fundação Cultural Palmares, 
2007. 
 
NASCIMENTO, Alessandra Santos. Classificação oficial e extra-oficial: raça e cor em 
debate. Perspectivas: Revista de Ciências Sociais, São Paulo: Universidade 
Estadual Paulista - Unesp, v. 29, p. 133-148, jan./jun. 2006. Disponível em: 
<http://seer.fclar.unesp.br/perspectivas/article/view/35>. Acesso em. 25 de junho de 
2012. 
 
OLIVEIRA, Ilzver de Matos. Discurso e Poder: análise da produção acadêmica sobre 
as ações afirmativas para afrodescendentes no âmbito da educação superior no 
Brasil. In: Plurais – Revista Multidisciplinar da UNEB. Vol. 01, n. 01, 2010. Disponível 
em: http://www.revistas.uneb.br/index.php/plurais/article/view/2/2. Acesso em 27 de 
agosto de 2013.  
 
OSORIO, Rafael Guerreiro. O sistema classificatório de “cor ou raça” do IBGE. 
Brasília, DF: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 2003. (Texto para 
discussão, n. 996). Disponível em: 
www.ifcs.ufrj.br/~observa/bibliografia/.../RafaelGuerreiroOsorio.pdf. Acesso em 25 de 
junho de 2012. 
 
OSORIO, Rafael Guerreiro. O sistema classificatório de cor ou raça do IBGE. In: 
BERNARDINO J.; GALDINO, D. (Org.). Levando a raça a sério: ação afirmativa e 
universidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. p.85-135. 
 
PAIVA, Ângela Randolpho. (Orgs.). Ação Afirmativa na universidade: reflexão sobre 
experiências concretas Brasil-Estados Unidos – Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio: 
Desiderata, 2004. 217p. 
 
PEIXOTO, Maria do Carmo Lacerda. (Org.). Universidade e Democracia: 
experiências e alternativas para a ampliação do acesso à universidade pública 
brasileira. Belo Horizonte Ed. UFMG, 2004. 
 
PENTEADO, Silvia Teixeira. Identidade e poder na universidade. São Paulo: Cortez; 
Santos, SP: Unisanta Ed., 1998. 
 



 171

PETRUCCELLI, José. Luís. A cor denominada: um estudo do suplemento da PME 
de julho/98. Rio de Janeiro: IBGE, 2000. 54 p. (Textos para discussão. Diretoria de 
Pesquisas, n. 3). 
 
PIZA, Edith; ROSEMBERG, Fúlvia. Cor nos censos brasileiros. Revista da USP, São 
Paulo, n. 40, p.122-137, dez./fev. 1998-1999. 
 
Plano de Desenvolvimento Institucional - UFMA - 2012-2016. Disponível em: 
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/VCr7WSAs8vHGTUH.pdf. Acesso em 20 de 
agosto de 2013.  
 
 
PORTARIA nº 429, de 02 de abril de 2008. Dispõe sobre a Comissão Nacional de 
Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade para Todos- 
Prouni. Disponível em 
http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?Itemid=149&catid=29:conap&id=142:legisla
&option=com_content&view=article, acesso em 26 fev. 2012. 
 
RIBEIRO, Darcy. A universidade necessária. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra S. 
A., 1969. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa. A Universidade do Século XXI: para uma reforma 
democrática e emancipatória da Universidade". 2.ed. São Paulo: Cortez Editora, 
2005. (Coleção questões de nossa época; v.120). 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES (orgs.). Epistemologias do Sul. São 
Paulo: Cortez, 2010.  
 
SANTOS, Jocélio Teles dos. QUEIROZ, Delcele Mascarenhas. As cotas na 
universidade Federal da Bahia: história de uma decisão inédita. In: SANTOS, Jocélio 
Teles dos (organizador). Cotas nas universidades: análises dos processos de 
decisão - Salvador: CEAO, 2012  
 
SANTOS, Jocélio Teles dos; QUEIROZ, Delcele Mascarenhas. O impacto das cotas 
na Universidade Federal da Bahia (2004-2012) Santos e Queiroz (2013) In: 
SANTOS, Jocélio Teles dos (org.). O impacto das cotas nas universidades 
brasileiras (2004-2012) / Salvador: CEAO, 2013. 
 
SANTOS, Renato Emerson dos. Por uma Educação Anti-Racista: desafios aos 
cursos pré-vestibulares populares para negros. In: BRAGA, Maria Lúcia de Santana; 
SILVEIRA, Maria Helena Vargas da. (orgs). O Programa Diversidade na 



 172

Universidade e a construção de uma política educacional anti-racista. Brasília: 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, UNESCO, 2007. 
 
SANTOS, Renato Emerson dos; LOBATO, Fátima. Ações Afirmativas: Políticas 
públicas contra as desigualdades raciais (orgs.) – Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 
216p. 
 
SANTOS, Sales Augusto dos (org.). Ações Afirmativas e combate ao racismo nas 
Américas. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade, 2005. 
 
SANTOS, Sales Augusto dos. Movimentos Negros, Educação e Ações Afirmativas. 
Tese (Doutorado em Sociologia) –UnB, Brasília, ago. 2007. 
 
SILVA JÚNIOR, Hédio. Ação afirmativa para negros(as) nas universidades: a 
concretização do princípio constitucional da igualdade. In: SILVA, Petronilha Beatriz 
Gonçalves e; SILVÉRIO, Valter Roberto. (Organizadores) Educação e ações 
afirmativas: entre a injustiça simbólica e a injustiça econômica / organização – 
Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 
2003. 
 
SILVA, Cidinha da (org.). Ações Afirmativas em educação. Experiências brasileiras. 
São Paulo: Summus, 2003. 
 
SILVA, Josenilton. PINHEIRO, Luana. JACCOUD, Luciana. SILVA, Waldemir. A 
promoção da igualdade racial no primeiro semestre de 2007 e os programas de ação 
afirmativa nas universidades públicas. In: JACCOUD, Luciana (org.) A construção de 
uma política de promoção da igualdade racial: uma análise dos últimos 20 anos. 
Brasília: Ipea, 2009. 
 
SILVA, Maria Nilza da. PACHECO, Jairo Queiroz. As cotas na universidade Estadual 
de Londrina: balanço e perspectivas. In: O impacto das cotas nas universidades 
brasileiras (2004-2012) / Jocélio Teles dos Santos (organizador). Salvador: CEAO, 
2013. 
 
SILVA, Nelson do Vale. Morenidade: modo de usar. Estudos Afro-asiáticos, Rio de 
Janeiro, n. 30, p.79-95, dez. 1995. 
 
SILVA, Nelson do Vale. Uma nota sobre raça social no Brasil.  Estudos Afro-
Asiáticos, Rio de Janeiro, n. 26, p.67-80, set. 1994. 
 



 173

SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e. Negros na universidade e produção do 
conhecimento. SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e; SILVÉRIO, Valter Roberto. 
(Organizadores) Educação e ações afirmativas: entre a injustiça simbólica e a 
injustiça econômica / organização – Brasília: Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2003. 
 
SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e; GONÇALVES, Luiz Alberto. Movimento 
negro e educação In: 
www.anped.org.br/.../rbde15_10_luiz_alberto_e_petronilha_beatriz.pdf. Acesso em 
01 de julho de 2013. 
 
SILVÉRIO, Valter Roberto. O IFP e a ação afirmativa na pós-graduação brasileira. 
In: FERES JÚNIOR, João. e ZONINSEIN, Jonas. (Orgs.) Ação Afirmativa no ensino 
superior brasileiro.  Ed. UFMG; IUPERJ, 2008. 
 
SISS, A. Afro-brasileiros, cotas e ação afirmativa: razões históricas. Rio de Janeiro: 
Quartet, Niterói: PENESB, 2003. 
 
SOARES, Rosemary Dore. Universidade e atuais condições de produção do 
conhecimento. In: DEL ROIO, Marcos (org.). A universidade entre o conhecimento e 
o trabalho: o dilema das ciências. Marília: Unesp – Marília                        - 
Publicações, 2005. 
 
TEIXEIRA, Anísio Spínola. Ensino superior no Brasil: analise e interpretação de sua 
evolução até 1969. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2005. (col. Anísio Teixeira; v.10). 
 
TEIXEIRA, Moema de Poli. Negros na universidade: Identidades e trajetórias de 
ascensão social no Rio de Janeiro. Pallas, 2003. 267p. 
 
WEISSKOPF, Thomas E. A experiência da Índia com ação afirmativa na seleção 
para o ensino superior. In: FERES JÚNIOR, João. e ZONINSEIN, Jonas. (Orgs.) 
Ação Afirmativa no ensino superior brasileiro.  Ed. UFMG; IUPERJ, 2008 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 174

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 175

QUESTIONÁRIO 1 - ESTUDANTES COTISTAS                  Nº________ 
 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Idade  Naturalidade 
Sexo Estado civil 
Assinale a alternativa que melhor identifica a sua cor ou raça: 
(  )branca 
(  )preta 
(  )parda 
(  )amarela 
(  )indígena 
Qual o nível de instrução de seu pai? 
(  )sem escolaridade 
(  )ensino fundamental (1º grau) incompleto 
(  )ensino fundamental (1º grau) completo 
(  )ensino médio (2º grau) incompleto 
(  )ensino médio (2º grau) completo 
(  )superior incompleto 
(  )superior completo 
(  )mestrado ou doutorado 
(  )não sei informar 
  
Qual o nível de instrução de sua mãe? 
(  )sem escolaridade 
(  )ensino fundamental (1º grau) incompleto 
(  )ensino fundamental (1º grau) completo 
(  )ensino médio (2º grau) incompleto 
(  )ensino médio (2º grau) completo 
(  )superior incompleto 
(  )superior completo 
(  )mestrado ou doutorado 
(  )não sei informar 
Excluindo você, quantas pessoas da sua família frequentam ou frequentaram um curso 
superior? 
(  ) nenhuma 
(  ) uma 
(  ) duas 
(  ) três ou mais  
Você exerce alguma atividade remunerada? 
(   )Não  
(   )Sim, trabalhador autônomo  
(   )Sim, profissional liberal  
(   )Sim, funcionário de empresa privada  
(   )Sim, funcionário público  
(   )Sim, trabalho em empresa familiar  
(   )Sim, estagiário   
(   )Outro___________ 
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Assinale a renda familiar mensal de sua casa (ver) 
(  )até 260,00 
(  )de r$ 261,00 a r$ 780,00 
(  )de r$ 781,00 a r$ 1.300,00 
(  )de r$ 1.301,00 a r$ 1.820,00 
(  )de r$ 1.821,00 a r$ 2.600,00 
(  )de r$ 2.601,00 a r$ 3.900,00 
(  )de r$ 3.901,00 a r$ 5.200,00 
(  )de r$ 5.201,00 a r$ 6.500,00 
(  )de r$ 6.501,00 a r$ 7.800,00 
(  )mais de r$ 7.800,00 

 
FORMAÇÃO 

Curso 
 

Período Turno  Campus 

Em que ano você concluiu o Ensino Médio? 
Como você fez seus estudos de ensino médio (2º grau)? 
(  )integralmente em escola pública 
(  )integralmente em escola particular 
(  )maior parte em escola pública 
(  )maior parte em escola particular 
(  )em escolas comunitárias/cnec ou outro 
Qual o tipo de Ensino Médio que você concluiu? 
(  )curso regular 
(  )curso supletivo 
Em que turno você fez o ensino médio (2º grau)? 
(  )todo diurno 
(  )todo noturno 
(  )maior parte diurno 
(  )maior parte noturno 
(  )outro_________ 
 
Você freqüentou cursinho preparatório para o vestibular? 
(  )sim, por menos de 1 semestre 
(  ) sim, por 1 semestre 
(  )sim, por um ano 
(  )sim, por mais de um ano 
(  )não 
Qual o tipo? __________________________ 
Quantas vezes você prestou vestibular? 
(  ) uma vez 
(  ) duas vezes 
(  ) três vezes ou mais 
Você já iniciou algum outro curso superior? 
 (  )sim, estou cursando 
(  )sim, mas já conclui 
(  )sim, mas não conclui. Por quê? ___________________________________________ 
(  )não 
Como você avalia a sua experiência na UFMA? 
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Você é beneficiário/a de algum programa de permanência e/ou assistência estudantil 
como: bolsa de iniciação científica, projetos de extensão, auxílio moradia, bolsa 
alimentação, etc? 
 
Você recebe alguma ajuda externa para fazer o seu curso? 
(  ) Não 
(  )Sim, de organização pública 
(  )Sim, de iniciativa privada 
(  ) Sim, de ONG 
(  ) Outro ___________ 
 
No seu curso, você já participou ou participa de alguma atividade relacionada à temática 
étnico-racial? Em caso afirmativo, por favor, descreva: 
 
 

 
OUTROS 

 
Antes de chegar à UFMA, você participava de alguma organização ou movimento 
ligados à questão étnico-racial?  
 
Quando você teve contato com as discussões sobre ações afirmativas? 
 
Como você ficou sabendo das cotas na UFMA? 
 
Por que você fez opção pelo sistema de cotas para estudantes negros? 
 
Quais são seus principais interesses de pesquisa? 
 
Quais as suas expectativas profissionais?  
 

 
 
 
 


