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Resumo 
 

Essa pesquisa procura analisar as trajetórias acadêmicas e as perspectivas profissionais 

dos alunos aprovados pelo sistema de cotas para negros da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP). No primeiro capitulo é feita uma descrição do estado da arte das 

pesquisas e das obras clássicas sobre as relações raciais no Brasil. No segundo capítulo 

é feita uma breve discussão sobre as ações afirmativas e da política de cotas para negros 

no Brasil No terceiro capítulo procurou-se realizar uma descrição e uma reflexão sobre 

o processo de discussão da política de cotas na UNIFESP. O quarto capítulo apresenta 

os dados relativos à trajetória socioeconômica e acadêmica dos alunos negros cotistas da 

UNIFESP. O quinto capítulo faz uma análise dos principais argumentos utilizados pelos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal para apoiar a constitucionalidade da política de 

cotas para negros. 

 

 

Abstract 

 

This research attempts to analyze the academic trajectories and career prospects of black 

students approved by the quota system at Federal University of São Paulo (UNIFESP). . 

In the first chapter is made a description of the state of the art about research and classic 

works on racial relations in Brazil. The second chapter is an brief introduction to the 

discussion of affirmative action and policy of quotas for blacks in Brazil. In the third 

chapter we attempted to make a description of and reflection about the discussion 

process and the implementation of quotas at UNIFESP. The fourth chapter presents data 

on the socio-economic trajectory and academic perspective of black students benefited 

from the policies of quotas in this university. The fifth chapter makes some thoughts 

about the leading arguments utilized by the Brazilian Supreme Court Justices in order to 

uphold the constitutionality of the quota policy for black students.  
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           Introdução 

 

No dia 09 de novembro de 2001 a Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ) e a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) se tornaram, por meio 

da Lei Estadual N ° 3708, aprovada pelo então governador Anthony Garotinho, as 

primeiras universidades brasileiras a reservarem algumas vagas de seus cursos de 

graduação para vestibulandos negros. Essa aprovação foi resultado de anos de discussões 

sobre o tema das ações afirmativas e do acesso de alunos negros às universidades 

públicas. Entretanto, até o momento da aprovação dessa lei, o debate estava restrito a 

alguns órgãos de governo, às entidades do movimento negro a algumas universidades 

brasileiras.  

Após esse dia, a discussão sobre o tema das cotas para negros nas universidades 

passou a ser um assunto discutido por toda a sociedade. Jornais, revistas, internet, 

programas de televisão, escolas, associações de diversos tipos passaram a debater a 

pertinência ou não desse tipo de ação afirmativa direcionada às populações negras 

brasileiras. Três posições acabaram se consolidando nesse debate: a primeira propõe que 

as universidades não devem adotar cotas de nenhum tipo porque, segundo eles, o 

problema está na educação pública que não deixa os seus alunos em igualdade de 

condições para competir com os alunos das escolas privadas. 

Uma segunda posição é a que defende a adoção de cotas, mas somente para 

alunos oriundos das escolas públicas, sem algum tipo de recorte racial. Eles defendem 

essa posição porque acreditam que o negro está sub-representado nas universidades 

públicas não por causa da discriminação racial, mas por causa da exclusão social. Ou 

seja, para os defensores dessa posição, o problema da exclusão social do negro é a 

pobreza e não o racismo.  

Por isso, eles apoiam as cotas para alunos das escolas públicas – as chamadas 

cotas sociais – porque acreditam que elas abrangerão os negros e pobres, que 

majoritariamente estão em escolas públicas, além de evitar uma suposta racialização da 

sociedade, pois segundo eles, a adoção de políticas que não são cegas à cor da pele pode 

reforçar a ideia de raça que para eles é a base do racismo. Ou seja, para essas pessoas as 
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políticas que levam em conta a cor da pele não teriam o poder de eliminar o racismo, mas 

sim pode dificultar sua eliminação e até mesmo agravá-lo. 

Um a terceira posição é aquela que defende que parte das vagas nos cursos de 

graduação deve ser reservada para alunos negros, pois aqueles que defendem essa ideia 

acreditam que o problema da exclusão social do negro não é somente de cunho social. 

Eles apontam que o racismo é um fator importante que determina à exclusão social e uma 

maior dificuldade de mobilidade social para esse contingente da população brasileira.  

Para as pessoas que defendem essa posição, a adoção de cotas sociais não 

resolverá de imediato o problema da exclusão social do negro porque elas não levam em 

conta que a pobreza afeta de modo mais intenso as populações negras, e por isso a adoção 

desse tipo de cota significaria manter os negros excluídos da universidade pública. 

Após a realização do primeiro vestibular na UERJ e na UENF, em 2002, iniciou 

uma verdadeira batalha judicial entre aqueles alunos brancos que se sentiram 

prejudicados pela política de cotas e aqueles que apoiavam a manutenção desse tipo de 

política nas universidades públicas. Os alunos que se sentiram prejudicados pela política 

de cotas argumentavam que essa política viola o princípio constitucional da igualdade 

jurídica entre todos os brasileiros e que se não fosse a reserva de vagas para negros, esses 

estudantes seriam aprovados para estudar na UERJ e na UENF.  

Já aqueles que defenderam esse tipo de política argumentavam que ela não fere o 

princípio de igualdade, mas, ao contrário, ela vem reforçar esse princípio ao dar aos 

alunos negros  a oportunidade de estudar em  instituições das quais até aquele momento  

estavam excluídos devido à marginalização social que essa população sofre, à 

desigualdade social e ao racismo. 

Após a aprovação da política de cotas na UERJ outras universidades brasileiras 

adotaram esse tipo de política afirmativa nos seus processos seletivos para ingresso ao 

Ensino Superior.  

Seja por meio de cotas para negros, de cotas sociais, de cotas sociais que também 

contemplam critérios raciais, mais de 40 universidades brasileiras, federais e estaduais, 

adotaram esse tipo de política ora por meio de legislação específica, ora por meio de 

decisões dos conselhos deliberativos. O que para muitos seria algo impossível de ocorrer 
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se mostrou possível graças a estudos, pesquisas e mobilização social, estimulada pela 

escandalosa ausência de contingentes negros nas universidades púbicas brasileiras. 

Como não poderia deixar de ser, a decisão sobre a constitucionalidade das cotas 

acabou ficando nas mãos do Supremo Tribunal Federal (STF). Por unanimidade, a mais 

alta Corte do País decidiu pela legalidade da política de cotas elaborada pela UnB. Essa 

decisão significou o encerramento de uma etapa de estudos e debates sobre a validade ou 

não da adoção de cotas para negros pelas universidades públicas brasileiras.  

Além disso, essa decisão obriga os políticos e os administradores das 

universidades públicas a se mobilizarem para criar meios realmente eficientes para que 

haja um aumento real não só de negros e indígenas, mas também de alunos oriundos de 

escolas públicas dentro das universidades pertencentes ao Estado. A aprovação do Projeto 

de cotas da Câmara dos Deputados (PLC/180) e a apresentação no fim do ano 2012 pelo 

Governo do Estado de São Paulo, da sua proposta de cotas chamada Programa de 

Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público Paulista (PIMESP) podem ser vistos 

como influência direita dessa histórica decisão do STF em prol das cotas para negros.  

 O meu interesse sobre o tema das ações afirmativas e das cotas para negros nas 

universidades públicas surgiu  quando cursava Pedagogia, entre 2002 e 2005, na 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), quando tomei 

conhecimento das emergentes discussões sobre a adoção desse tipo de política por 

algumas universidades brasileiras. 

No ano de 2004 comecei a estudar sobre o tema como atividade de Iniciação 

Científica, sob a orientação da professora da FEUSP Flávia Inês Schilling e com bolsa do 

PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica).  

O meu relatório de iniciação científica, intitulado Negros e Negras chegam à 

universidade: um estudo crítico sobre as ações afirmativas e cotas para a população 

negra no Brasil, consistiu de duas partes: na primeira fiz um levantamento do Estado da 

arte das discussões sobre racismo, exclusão racial, ações afirmativas e cotas, quando 

procurei defender o ponto de vista da pertinência desse tipo de política nas universidades 

brasileiras; na segunda estudei a trajetória de vida de alunos negros aprovados para o 

Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da USP – universidade que na época não 

tinha nenhuma política de ação afirmativa.  
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A intenção desse estudo foi de traçar a trajetória acadêmica desses alunos que, a 

despeito de todas as dificuldades impostas pela sociedade, chegaram a estudar naquela 

que é apontada como a  melhor universidade do Brasil. 

A partir desse relatório, em 2006 surgiu a ideia de estudar as trajetórias 

acadêmicas de alunos negros aprovados pelo sistema de cotas. A universidade escolhida 

foi a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), por ser até aquele momento a única 

universidade paulista a adotar as cotas para negros. Além disso, optou-se por essa 

instituição por ela ser uma importante universidade brasileira e que tem uma alta 

concorrência em seus vestibulares. 

O projeto de pesquisa em questão optou por estudar somente os cursos do campus 

São Paulo, que são cursos dirigidos à área de saúde, são realizados em período integral, 

exige que os alunos se dediquem exclusivamente ao curso e a ideia, surgida 

posteriormente, de incluir nesse trabalho outro tema que está gerando discussões 

calorosas na academia e na mídia: a Saúde da População Negra.  

Com isso, procuramos realizar uma introdução ao debate sobre as especificidades 

da saúde dessa parte da população, além de procurar saber se a UNIFESP aborda esse 

assunto na formação dos profissionais de saúde. Como sabemos que muitos daqueles que 

pesquisam o tema das relações raciais e os seus desdobramentos no Brasil o fazem 

porque eles têm contato com o tema na universidade, procuramos saber se os futuros 

formandos negros cotistas da área de saúde passaram por essa problematização, e se eles 

escolheriam esse tema como objeto de estudo e militância. 

No ano de 2006 o meu projeto foi aprovado no Programa de Pós-Graduação da 

Universidade de São Paulo e para o Programa Internacional de Bolsas de Pós-Graduação 

da Fundação Ford, e em 2007 iniciei as atividades necessárias para a obtenção dos 

créditos-disciplina e crédito atividade e a coleta de dados para a análise. 

O projeto inicial passou por algumas reformulações. Inicialmente pretendia-se, 

além da análise documental, a realização de um estudo etnográfico na UNIFESP e de 

entrevistas com os alunos cotistas sobre a sua vida acadêmica como alunos cotistas.  
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De comum acordo com o orientador, verificamos que esse seria um trabalho 

muito ambicioso para pouco tempo disponível1, e decidimos que esse tipo de pesquisa, 

devido à sua complexidade e profundidade, poderia ser realizada ulteriormente em uma 

pesquisa de doutoramento, podendo abordar assim os diversos questionamentos que 

surgiram com o final dessa dissertação.  

Com isso, a ideia inicial da pesquisa documental foi mantida, e no lugar da 

etnografia e das entrevistas optou-se pela análise documental e aplicação de questionário, 

o que proporcionou acesso aos perfil socioeconômico declarado pelos alunos por ocasião 

do Exame Vestibular e da matrícula nos respectivos cursos. Por se tratar de 

documentação escolar com informações quantitativas e qualitativas sobre a trajetória 

acadêmica dos alunos cotistas, foi necessário recorrer várias vezes à UNIFESP para a 

obtenção desses documentos.  

A análise desses dados foi importante para identificar o percurso escolar e 

acadêmico dos cotistas, bem como investigar sobre suas perspectivas profissionais. 

Essa dificuldade na obtenção desses dados fez com que eu não pudesse concluir a 

defesa da dissertação dentro dos prazos regimentais, o que ocasionou o meu desligamento 

do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo. Após recorrermos às instancias superiores da USP, e de ter indeferido o pedido de 

prorrogação do prazo de defesa, decidimos que seria melhor prestar um novo processo 

seletivo. No ano de 2011 participei novamente do processo seletivo, que redundou na 

minha aprovação e no consequente retorno ao Programa de Pós Graduação da referida 

Faculdade.  

No intervalo de tempo entre o desligamento e o retorno ao Programa de Pós-

Graduação da FEUSP, o tema da pesquisa ganhou maior evidência devido ao fato de a - 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) proposta pelo Partido 

Democratas estar em plena discussão no Supremo Tribunal Federal rumo a uma decisão 

que se tornaria histórica e definitiva. 

No presente trabalho procuro estudar as trajetórias acadêmicas, as condições 

socioeconômicas e as perspectivas profissionais dos alunos negros cotistas da UNIFESP.  
                                                 

1 O prazo regulamentar para conclusão do mestrado no programa de Pós-Graduação da Faculdade de 

Educação é de 36 meses, mas o Programa Internacional de Bolsas da Fundação Ford é de 24 meses. 
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Para estudar as trajetórias acadêmicas desses alunos procurei descrever o percurso 

que fizeram do ensino médio até a universidade, visando desenhar um quadro geral do 

tipo de aluno que foi aprovado pelo sistema de cotas.  A descrição dessas trajetórias 

procura responder a algumas questões, dentre as quais:  

• Em que tipo de escola  os alunos cotistas estudaram?  

• Os cotistas se prepararam para o vestibular?  

• Como foi o desempenho dos cotistas no vestibular?  

• Como está o desempenho dos alunos negros e cotistas nos 

cursos de graduação?                           

• Eles têm desempenho semelhante aos alunos não-cotistas?  

• Como eles se mantiveram no curso de graduação?  

• A universidade disponibilizou a eles algum tipo de ajuda? 

Ao abordar as condições socioeconômicas dos alunos cotistas, procuro fazer uma 

descrição em profundidade das famílias às quais os alunos negros cotistas pertencem. 

Para isso, procurei detectar o rendimento de suas famílias, a escolaridade dos pais, a fonte 

de rendimentos, a composição familiar e a posse de bens materiais.  

Essa parte do estudo se revelou importante porque ela responde claramente quanto 

à posição dos cotistas e de suas famílias dentro da estrutura social brasileira. Será que 

eles são alunos pobres? Será que o rendimento familiar desses alunos é alto? Há grande 

diferença entre o rendimento da família dos alunos negros cotistas e as famílias dos 

alunos não cotistas? 

Para identificar as perspectivas profissionais dos alunos negros cotistas, procurei 

saber quais são os seus anseios e expectativas em relação ao futuro na profissão na qual 

se formaram. Adicionalmente, procurei saber se, por terem sido alunos aprovados pelo 

sistema de cotas, esses alunos se posicionam ante a discriminação na UNIFESP, se ela 

existe, e no mercado de trabalho. 

Nesse tópico também procurei identificar se a temática da Saúde da População 

Negra esteve em algum momento em suas motivações para a escolha da área e da 

UNIFESP, se tinham conhecimentos prévios sobre o tema, se foi abordada ao longo do 

curso, se está em seus horizontes de especialização, trabalho e de pesquisa e se possuem 

ou assumirão alguma militância nessa área. 
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Com esta metodologia procurei, primeiro, recuperar a historicidade do processo 

de implantação da política de cotas na UNIFESP, depois discuti-la sob o contexto dos 

argumentos postos no debate sobre as ações afirmativas e, por fim, verificar se estes 

argumentos podem ser corroborados ou rejeitados no âmbito dessa pesquisa. 

Essa dissertação está dividida em cinco capítulos.  

O primeiro capitulo, fundado na pesquisa bibliográfica, visa apresentar o estado 

da arte das pesquisas sobre as relações raciais no Brasil. Para isso recorre a obras 

clássicas sobre os estudos das relações raciais no Brasil que influenciaram e ainda 

influenciam o modo de ver as relações raciais entre brancos e negros no Brasil. Parto 

assim, dos estudos culturalistas, que já negam a existência de raças biológicas e chego até 

os textos que discutem a adoção de políticas diferencialistas que levem em conta a cor da 

pele dos indivíduos. 

O segundo capítulo recupera e atualiza para o leitor o debate sobre ações 

afirmativas no Brasil. A importância desse capítulo consiste em proporcionar ao leitor 

conhecimentos mais aprofundados sobre os argumentos que têm sustentado a aplicação 

das políticas de ação afirmativa no Brasil e no mundo. Além disso, esse capítulo faz um 

breve relato das primeiras experiências de adoção de políticas de cotas para negros pelas 

universidades públicas brasileiras e uma reflexão sobre  o papel do Movimento Negro no 

processo de discussão e adoção desse tipo de política de ação afirmativa.   

O terceiro capitulo descreve passo a passo todo o processo de discussão e de 

implantação da política de cotas para negros na UNIFESP, desde o início das discussões 

em março de 2003 até julho de 2007, quando da confirmação do Conselho Universitário 

da UNIFESP da continuidade dessa política afirmativa. Em seguida, é feita uma reflexão 

sobre o processo de implantação do projeto de cotas nessa universidade. O objetivo é 

fazer uma análise das ideias e dos embates gerados pelo processo de discussão da adoção 

da política de cotas na UNIFESP. Os materiais utilizados para a elaboração desse capítulo 

foram as atas de reuniões do Conselho de Graduação e do Conselho Universitário, assim 

como  as Resoluções emitidas pela Reitoria da UNIFESP.  

O quarto capítulo da dissertação apresenta dados relativos à trajetória 

socioeconômica e acadêmica e as perspectivas profissionais dos alunos negros cotistas da 

UNIFESP.  Esse capítulo faz uma descrição densa da vida escolar dos alunos aprovados 
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pela política de cotas, indo do ensino médio até a universidade e, além disso, proporciona 

uma visão abrangente quanto à situação socioeconômica das famílias desses alunos. Em 

seguida, mostra quais são as perspectivas profissionais desses alunos após terminarem o 

curso em que estão matriculados. Para finalizar, serão feitas algumas reflexões sobre a 

formação de profissionais de saúde para a área da saúde da população negra e procura 

detectar se os alunos tiveram algum contato com essa temática nos cursos de graduação 

da área de saúde da UNIFESP. 

Para a consecução este objetivo utilizei as respostas que 69 alunos negros cotistas 

deram ao questionário socioeconômico no momento da inscrição para o vestibular, as 

notas no curso de graduação extraídas do histórico escolar e documentos obtidos na Pró-

Reitoria de Graduação sobre as notas desses alunos no vestibular do período de 2005 a 

2007 e dos alunos não cotistas do ano de 2005 

O quinto capítulo faz uma reflexão sobre os argumentos utilizados pelos Ministros 

do Supremo Tribunal Federal para apoiar a sua decisão pela constitucionalidade das cotas 

para negros. Inicialmente registrei o percurso das duas principais ações protocoladas no 

STF: a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) 3197 e a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 186. Em seguida, analiso as falas dos 

Ministros, separando-os em categorias representativas dos principais argumentos 

utilizados pelos defensores da política de cotas. 
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CAPÍTULO I 
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            1. Uma introdução ao estudo das relações raciais no Brasil  

 

Este capítulo tem como objetivo fazer a revisão bibliográfica de alguns dos 

trabalhos clássicos sobre as relações raciais no Brasil. Os autores com os quais 

trabalhamos para a elaboração desse capitulo foram Azevedo (1956), Bastide (2008), 

Blumer (1958), Cardoso (2003), Costa Pinto (1953), Fernandes (1965 e 2008), Frazier 

(1942 e 1943). Freyre (2000 e 2006), Fry (2005 e 2005-2006), Graham (1970), 

Guimarães (s/d e 2005), Harris (1956), Hasenbalg (1999 e 2005), Hasenbalg e Valle Silva 

(1999), Ianni (1962), Maggie (2008), Maggie e Fry (2004),  Mètraux (1950 e 1951), 

Nogueira (1985), Ortiz (1985), Park (1971), Paixão (2003), Pierson (1971), Sansone 

(2003) e Valle Silva (1999). 

Na primeira parte deste capitulo elencarei os argumentos extraídos dos estudos 

sobre desigualdades raciais que fundamentam as reflexões quanto à necessidade da 

adoção de políticas de ação afirmativa no Brasil. Esses trabalhos têm em comum o fato 

de caracterizarem a discriminação racial como fator importante para a manutenção das 

desigualdades raciais.  

Na segunda parte abordarei os argumentos extraídos dos trabalhos que, apesar de 

admitirem a existência de discriminação racial no Brasil, acreditam que a pobreza e a 

desigualdade são os fatores principais que contribuem para a marginalização do negro. 

 Essa divisão tem como objetivo não só apresentar os argumentos utilizados por 

muitos pesquisadores e pelo Movimento Negro em geral para apoiar a aplicação das 

ações afirmativas, mas também mostrar ao leitor os argumentos utilizados por aqueles 

que são contra a aplicação desse tipo de política. 

 

 

1.1 Os estudos sobre relações raciais patrocinados pela UNESCO (I) 

 

Até meados dos anos 50 do século XX o Brasil era visto como o país onde, ao 

contrário dos EUA e a África do Sul, não havia discriminação racial. No artigo  Brazil: 

land of harmony for all races o antropólogo Alfred Mètraux (1951) diz que no Brasil, a 
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cor não era uma barreira para os negros, citando como exemplo uma suposta absorção 

dessas pessoas pelos brancos. O autor ainda destaca que os discursos que usavam termos 

raciais eram, na verdade, expressão de um sentimento de classe, pois mesmo após a 

abolição da escravidão, os negros continuavam a pertencer às camadas mais baixas da 

sociedade brasileira, sendo por isso que a cor negra era tão frequentemente associada às 

pessoas dos estratos mais baixos da sociedade.  

Para Mètraux (1951) uma pessoa de cor com poucos recursos, sem gostos ou 

modos refinados talvez tenha que suportar algum desdém, mas se um negro é rico e 

educado, ele pode ser visto como um branco. Mètraux destacava que, apesar de os negros 

e mulatos expressarem suas queixas em termos raciais, na verdade seus protestos tinham 

como alvo às desigualdades sociais. 

Por causa dessa visão mundialmente disseminada sobre as relações raciais no 

Brasil, somada aos horrores provocados na Segunda Guerra Mundial, motivados 

principalmente pelo nazismo e pelo racismo, a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) promoveu um conjunto de pesquisas que 

tinham como objetivo “estudar e coletar materiais científicos relacionados com questões 

de raça; dar completa difusão para as informações científicas coletadas; preparar uma 

campanha educacional baseada nessas informações” (MÈTRAUX, 1950, p. 384). 

Mètraux (1950) aponta que a autorização para a realização dessas pesquisas 

ocorreu na Conferencia de Florença, promovida pela UNESCO em maio de 1950, quando 

foi aprovada a resolução que autorizou a realização no Brasil de uma investigação piloto 

de contatos entre raças ou grupos étnicos, com o objetivo de determinar os seus fatores 

econômicos, políticos, culturais e psicológicos, e ver se eles eram favoráveis ou não às 

relações harmoniosas entre raças ou entre grupos étnicos. 

Os trabalhos realizados pela UNESCO chegaram a conclusões distintas, 

dependendo da região do país onde se realizou a pesquisa. Nessa primeira parte do 

capitulo, destacarei os trabalhos que apontaram a discriminação racial como fator de 

exclusão do negro, e na segunda parte abordarei os trabalhos que negam ou relativizaram 

o peso da discriminação racial na exclusão do negro na sociedade brasileira. 

Os trabalhos que estudaram as relações raciais nos estados mais industrializados 

do país, como Rio de Janeiro e São Paulo, detectaram uma realidade distinta da 
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encontrada na região Nordeste. Para esses autores, a industrialização e a possibilidade de 

ascensão social de negros fez com que o preconceito racial começasse a se manifestar de 

um modo mais explícito nesses lugares. 

O sociólogo Luis Aguiar Costa Pinto (1953) destaca no livro O negro no Rio de 

Janeiro: relações de raças numa sociedade em mudança que, na época da escravidão, 

brancos e negros eram respectivamente senhores e escravos, e que formavam dentro 

desse sistema sua mentalidade, integrando em suas pautas individuais e de 

comportamento mútuo o ethos predominante na estrutura social onde conviviam e que 

conjuntamente formavam.  

Além disso, Costa Pinto (1953) fala que os traços essenciais da estrutura 

escravocrata permaneceram mesmo após a abolição jurídica, e que nunca houve lugar 

definido para o preconceito racial, porque as posições sociais estavam tão bem marcadas 

e aparentemente tão imutáveis que a função do preconceito, como mecanismo de defesa 

de posições não tinha razão e nem cabimento de existir. 

A industrialização no Rio de Janeiro e a formação de uma sociedade baseada em 

classes criaram, segundo Costa Pinto (1953), um paradoxo: a ascensão social do negro e 

seu afastamento da posição social à qual esteve sempre relegado na sociedade brasileira, 

a partir da qual se formou a ideologia do lugar que o negro deve ocupar na estrutura 

social, são os fatores principais das discriminações que esse contingente humano vem 

sofrendo em escala crescente no Brasil.  

A ascensão social, que deveria ser sinal da inexistência de discriminação racial, 

acaba, de acordo com Costa Pinto (1953), intensificando esse tipo de tratamento desigual 

em direção aos negros que ascendem para as camadas mais elevadas da sociedade. O 

autor destaca que os negros hoje encontram barreiras nas carreiras, instituições, 

ambientes sociais e outras esferas de convivência com brancos porque já existem negros 

com os critérios adequados a aspirar por essas oportunidades, exceto pelo fato de não 

serem brancos. 

Para Costa Pinto (1953), o fato da ascensão social do negro se processar dentro de 

mudanças estruturais pelas quais a sociedade passava é o que transforma o preconceito 

em uma forma elementar de resistência da ordem social face aos efeitos das 

transformações sociais que ela sofre e das conseqüências que elas trazem.   
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E dentro desse quadro: 

 

O preconceito e a discriminação atuam 

fundamentalmente no sentido de reconduzir ao seu 

lugar o negro que historicamente sai desse lugar, o 

lugar que tradicionalmente ocupava no sistema de 

relações sociais, lugar que a ideologia do grupo 

socialmente dirigente e etnicamente diferenciado 

considera próprio, natural, biologicamente justificado 

– tão próprio, natural e biologicamente justificado 

quanto o seu de grupo dominante (COSTA PINTO, 

1953, p.318). 

 

Já o sociólogo Florestan Fernandes (2008), ao estudar a sociedade paulistana, 

mostra no livro Brancos e Negros em São Paulo: ensaio sociológico sobre aspectos da 

formação, manifestações atuais e efeitos do preconceito de cor na sociedade brasileira, 

escrito em parceria com o também sociólogo Roger Bastide,  que as mudanças ocorridas 

na estrutura social - da sociedade escravocrata à sociedade de classes - exerceram 

influências modificadoras em relação às expectativas e os padrões de comportamento 

polarizados em torno da raça e da cor da pele,  

Entretanto, Fernandes (2008) destaca que essas mudanças não foram profundas o 

suficiente para desorganizar o sistema de relações sociais elaborado como conexão da 

escravidão e da dominação senhorial. Além disso, de acordo com o autor, essas mudanças 

não determinaram algum tipo de mudança que envolvesse a eliminação da cor como 

símbolo de posição social e de referencia exterior na emergência de expectativas  de 

comportamento ou nas presunções de direitos e deveres recíprocos em relações sociais. 

Ou seja, enquanto se restringiu a esfera de situações em que se aplicavam contra o negro 

medidas discriminatórias, permaneceu inalterável o padrão de como o preconceito tem se 

manifestado na sociedade paulistana. 

Além da persistência dessas expectativas e de um comportamento negativo em 

relação ao negro, o sociólogo Roger Bastide (2008) mostra no livro citado acima que há 

uma negação no Brasil da existência de preconceito em relação ao negro: 
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‘Nós brasileiros’, dizia-nos um branco, temos o 

preconceito de não ter preconceito. E esse simples fato 

basta para mostrar a que ponto está arraigado no nosso 

meio social. Muitas respostas negativas explicam-se 

por esse preconceito de ausência de preconceito, por 

essa fidelidade do Brasil ao seu ideal de democracia 

racial. Contudo, uma vez posto de lado esse tipo de 

resposta, que não passa de uma ideologia a mascarar 

os fatos, é possível descobrir a direção em que age o 

preconceito. 

É verdade que esse ideal de democracia impede as 

manifestações demasiado brutais, disfarça a raça sob a 

classe, limita os perigos de um conflito aberto. Se a 

isso acrescentarmos certa bondade natural do 

brasileiro, o hábito adquirido há séculos de viver com 

os negros, mesmo, por vezes, uma certa displicência, 

compreenderemos melhor que o preconceito não se 

exprima abertamente, mas de um modo sutil ou 

encoberto (BASTIDE, 2008, p. 155). 

 

A persistência do passado, através da representação negativa da personalidade e 

do status do negro dificulta, segundo Fernandes (2008), o acesso dessas pessoas a status e 

a posições sociais valorizadas. Apesar da persistência dessas representações sobre o 

negro, que atuam como forças de conservantismo cultural e social, o autor destaca que a 

configuração da sociedade paulista sempre se orientou no sentido de fazer prevalecer os 

princípios de integração estrutural sobre as diferenças raciais, étnicas e culturais. 

Fernandes (2008) usa como exemplo o fato de que, embora o branco não fosse 

reduzido à condição de escravo, as castas e os estamentos possuíam uma permeabilidade, 

que permitia a elevação de escravos à condição de homens livres e o acesso de mestiços à 

camada senhorial. Segundo o autor, se essa ordem se perpetuasse dentro do regime de 

trabalho livre e de dominação capitalista em uma sociedade de classes, a antiga 

correspondência entre cor e a posição social perderia significado e ponto de apoio 

estrutural, e essa tendência à integração passaria a atuar como um processo de 
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incorporação dos negros às classes sociais, produzindo efeitos que refletiriam diretamente 

na própria constituição do sistema de relações raciais. 

Com opinião semelhante a de Fernandes, Costa Pinto (1956) diz que, mesmo 

dentro do sistema de estratificação, de estrutura social e de valores da época, havia uma 

lenta ascensão social de negros. O autor pondera que dentro das dificuldades que a 

situação encerra é possível a ascensão de uma elite negra, mas a ascensão de uma massa 

de negros na sociedade brasileira somente ocorreria no âmbito da ascensão das massas, 

das quais os negros faziam parte. 

Complementando sua opinião, o autor destaca que: 

 

Estando socialmente em baixo, o negro - massa, como 

classe, não tem diante de si outra perspectiva de subir 

senão com tudo com o que vem de baixo, o que 

implica dizer que essa ascensão significará uma 

renovação dos quadros estruturais da sociedade que 

ele integra e das mulheres que o futuro reserva, no 

plano histórico, para a posição da classe social com o 

qual a própria história dessa sociedade o confundiu 

(COSTA PINTO, 1956 , p.338) 

 

O sociólogo Oracy Nogueira (1985), no clássico Preconceito racial de marca e 

preconceito racial de origem (sugestão de um quadro de referência para a interpretação 

do material sobre relações raciais no Brasil), ponderou que, de modo geral, os estudos 

patrocinados pela UNESCO, ao contrário do que ocorria anteriormente, reconheceram a 

existência de preconceito racial no Brasil.  

Todavia, Nogueira (1985) pondera que essa constatação não seria suficiente se 

ignorássemos a diferenças entre o tipo de relações entre negros e brancos no Brasil e nos 

Estados Unidos. A partir dessa ideia, ele questiona se as relações raciais nesses dois 

países diferiam em intensidade ou se há uma diferença qualitativa. 

Dos autores que foram patrocinados pela UNESCO, somente Costa Pinto (1956) 

fez uma rápida consideração das relações raciais no Brasil e nos Estados Unidos, dizendo 

que “(...) sociologicamente, as diferenças encontradas na situação dos dois países são, 

antes de tudo, de grau, não de espécie” (COSTA PINTO, 1956, p. 326). 
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 Nogueira (1985) não concorda com essa posição, defendendo que, apesar da 

impossibilidade de se negar a existência de preconceito racial tanto no Brasil quanto nos 

Estados Unidos, as diferenças nas manifestações de preconceito em ambos os países são 

tantas que se faz necessário o reconhecimento de uma diversidade quanto à natureza da 

manifestação de preconceito racial. 

Baseando-se nessa constatação, Nogueira (1985) define o preconceito como uma 

disposição ou atitude desfavorável, condicionada culturalmente, em relação aos membros 

de uma população estigmatizada pela sociedade, seja por meio da sua aparência ou por 

sua ascendência étnica. E no âmbito restrito do preconceito racial, quando o preconceito 

se exerce em relação à aparência, os gestos, o sotaque, o autor diz que esse tipo de 

preconceito é de Marca; e quando o preconceito se exerce pelo fato de um individuo ser 

descendente de certo grupo étnico, ele diz que o preconceito é de Origem. 

A partir dessa diferenciação, Nogueira (1985) descreve diferentes aspectos das 

relações raciais no Brasil, onde opera o Preconceito de Marca, e nos Estados Unidos, 

onde opera o Preconceito de Origem. Como os trabalhos patrocinados pela UNESCO 

abordaram a questão sob a ótica da estrutura social, vale a pena destacar a diferenciação 

das relações raciais feitas pelo autor no que tange à estrutura social. 

Ao falar sobre a estrutura social, Nogueira (1985) mostra que nos lugares onde o 

preconceito é de marca, a probabilidade de ascensão social está relacionada com a 

intensidade e quantidade das marcas fenotípicas que o individuo venha a possuir, fazendo 

com que o preconceito racial fique disfarçado sob o preconceito de classe, com o qual 

tende a coincidir.  

E ao falar do preconceito de origem, Nogueira (1985) aponta que os grupos 

discriminadores e discriminados permanecem rigidamente separados, como se fossem 

duas sociedades totalmente distintas e que eles não são se confundem. 

A distinção entre as duas dinâmicas de preconceito racial tem seus efeitos nos 

estudos sociológicos sobre as relações raciais. De acordo com Nogueira (1985), os 

sociólogos que têm estudado o problema do preconceito no Brasil se veem diante da 

dificuldade de distinguir os efeitos do preconceito de classe e do preconceito de cor, 

direcionados à população negra. Todavia, nos Estados Unidos, o autor destaca que a 

impermeabilidade que ocorre entre os grupos brancos e negros é tanta que algum dos 
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mais destacados sociólogos têm empregado o termo casta em relação às relações raciais 

nos Estados Unidos.  

Os estudos patrocinados pela UNESCO, que se detiveram na análise das relações 

raciais nas regiões mais industrializadas do país, ao invés de confirmar a visão até então 

mundialmente conhecida de que o Brasil é um país onde não há discriminação racial, 

mostrou exatamente o contrário. Mostrou que o racismo e a discriminação racial são 

fenômenos presentes na sociedade brasileira e que a cor, ao contrário do senso comum da 

época, ainda é critério que fundamenta o tratamento desigual entre negros e brancos. 

A Escola Paulista de Sociologia deu prosseguimento estudos sobre discriminação 

racial no Brasil, questionado agora a visão de que a escravidão no Brasil foi mais 

benévola que em outros países e de que o Brasil seria uma democracia racial onde negros 

e brancos seriam tratados da mesma maneira. 

 

 

1.2 A Escola Paulista de Sociologia e o Mito da Democracia Racial 

 

O historiador Richard Graham (1970) destaca no texto Brazilian slavery re-

examined: a review article, que a idealização da escravidão, com a ideia de suavidade 

que ela possuía, com a visão do escravo leal e do senhor benevolente, acabaram 

prevalecendo na literatura e na história, e foi um dos mitos forjados por uma sociedade 

cujo objetivo era defender um sistema que considerava ideal. 

Questionando essas ideias, surgiram novas investigações que abordavam a história 

da escravidão no Brasil.  

Segundo Graham (1970), o centro dessas novas investigações sobre a escravidão 

no Brasil foi a Universidade de São Paulo (USP). O autor destaca que Florestan 

Fernandes organizou sua própria cadeira de pós-graduação, onde foram realizados 

grandes estudos sobre relações raciais em várias áreas, com especial atenção aos aspectos 

históricos.  

Graham (1970) ressalta que, dentre esses trabalhos, os que mais se destacam são 

os trabalhos de Octavio Ianni, que estudou a escravidão no Estado do Paraná, e de 

Fernando Henrique Cardoso, que estudou a escravidão no Rio Grande do Sul.  
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Ao analisar a transição do sistema escravista para o sistema de trabalho livre, o 

sociólogo Octávio Ianni (1962), no livro As metamorfoses do escravo: apogeu e crise da 

escravatura no Brasil Meridional, aponta que as mudanças na estrutura econômica 

escravista não acompanharam, no mesmo ritmo, as mudanças na estrutura social.  

Para Ianni (1962), isso fez com que os brancos transportassem consigo valores, 

padrões, ideais, técnicas de comportamentos específicos do mundo escravista, que se 

constituíram com a identificação do negro como membro da camada inferior. O autor 

ressalta que, por outro lado, os negros também levaram consigo os componentes 

fundamentais do subsistema sociocultural em que se achavam imersos quando cativos, 

como valores, ideais de mobilidade, avaliações do que é branco ou negro, a identificação 

do branco com a camada superior, os mecanismos básicos de socialização, etc  

Com a persistência desse conjunto de valores sobre a cor, Ianni (1962) afirma que 

senhor e o escravo se metamorfosearam em branco, em negro e em mulato, pois o mundo 

que criou tanto o senhor como o escravo persistiu de certo modo na sociedade livre, 

sendo que esses personagens se prolongaram também nas pessoas.  

Ianni (1962) aponta que discriminação já se manifestava já no sistema escravista, 

e a partir do momento em que brancos, mulatos e negros são colocados face a face como 

libertos e cidadãos, entram em jogo os padrões de avaliação recíprocos vindos do período 

escravocrata. Para o autor, isso fez com que a discriminação se transformasse em um 

meio de manutenção da distância social que foi originada no sistema escravista e da 

própria ideia de negro e branco que foi gerada nesse mesmo sistema de produção.  

Para Ianni (1962), o momento em que o status jurídico não fixa mais a distancia 

que separa negros de brancos, e quando o status econômico de negros e brancos sofre 

mudanças, os brancos reelaboram as ideias remanescentes do antigo regime, tais como 

ocupações, marcas raciais, atributos morais, psicomotores, etc. para demarcar o espaço do 

nós e dos outros, uma camada e outra camada, mesmo onde as bases de distinção já 

ruíram parcial ou totalmente, emergindo estereótipos componentes de ideologia racistas.  

Já Fernando Henrique Cardoso (2003) destaca no livro Capitalismo e Escravidão 

no Brasil Meridional: O negro na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul, que 

após a Abolição da Escravatura, o preconceito foi redefinido socialmente em um duplo 

sentido. O autor aponta que, como a cor e a condição social não correspondiam mais à 
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mesma e a irremissível situação de casta dos escravos e o negro livre passou a ameaçar de 

modo mais amplo as expectativas dos brancos e a exclusividade das posições por eles 

mantidas, emerge, a partir desse momento, o problema negro, com o preconceito 

mudando de conteúdo significativo e de funções sociais. 

Para Cardoso (2003, p. 318) 

 

Com a desagregação da ordem servil, que 

naturalmente antecedeu, como processo, à abolição, 

foi – se constituindo, pouco a pouco, o problema 

negro, e com ele intensificando – se o preconceito 

com novo conteúdo. Nesse processo, o preconceito de 

cor ou de raça transparece nitidamente na qualidade de 

representação social que toma arbitrariamente a cor ou 

outros atributos raciais distinguíveis, reais ou 

imaginários, como fonte para a seleção de qualidades 

estereotipáveis. De um momento para outro, o negro – 

que fora sustentáculo exclusivo do trabalho na 

escravidão – passa a ser representado como ocioso, 

por ser negro, e assim por diante. 

 

As funções latentes do preconceito procuravam, segundo Cardoso (2003), manter 

os negros dentro dos limites de participação social criados na ordem escravocrata, onde a 

exploração do negro se dava através do impedimento legal, pela sua condição de escravo 

e da violência senhorial.  

Por outro lado, Cardoso (2003) destaca que, na sociedade de classes, onde todos 

são iguais perante a lei, surgiu a necessidade de se desenvolver mecanismos sociais que 

assegurassem, em nome de uma desigualdade natural, a acomodação dos negros ao 

sistema de atribuição de posições e vantagens assimétricas, como se ele fosse constituído 

em torno das barreiras de raça, garantindo assim um suprimento abundante de mão de 

obra e a perpetuidade no desfrute de posições de autoridade e de prestígio que a ordem 

escravista assegurava aos brancos de modo geral e aos senhores em particular.  

Dentro desse contexto, Florestan Fernandes (1965) destaca no clássico A 

Integração do Negro na Sociedade de Classes que um único elemento revelou uma 
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tenacidade especifica: ao lidar com as tensões raciais que continham um temível poder 

explosivo e que precisavam ser contidas sem contemplação, as elites tendiam a manter 

atitudes rígidas em relação aos problemas da população negra, exagerando os riscos 

potenciais de uma franca liberalização das garantias sociais aos negros.  

Para Fernandes (1965), as elites não viam com bons olhos as agitações em torno 

do problema negro que eclodiram esparsamente e que para eles ocultavam os germes de 

uma inquietação social suscetível de se converter, com o tempo, em conflito racial. Ao 

mesmo tempo se opunham a manifestações de solidariedade para com os negros que 

fugissem do paternalismo tradicionalista, que protegia indivíduos ou grupos restritos, mas 

sempre resguardando as posições de mando do grupo branco. 

De acordo com Fernandes (1965), no desejo de prevenir tensões raciais 

hipotéticas e de assegurar uma meio eficaz de integração social dos negros na sociedade, 

fecharam se todas as portas que poderiam colocar os negros na área dos benefícios diretos 

do processo de democratização dos direitos e garantias sociais. Para o autor, é patente a 

lógica desse padrão histórico de justiça social, pois em nome de uma igualdade perfeita 

no futuro, acorrentavam-se os negros aos grilhões invisíveis do seu passado, a uma 

condição sub-humana de existência e a uma disfarçada servidão moderna. 

Esse tipo de relação originou, segundo Fernandes (1965, p.197), um fruto espúrio, 

a saber: 

 

A ideia de que o padrão brasileiro de relações entre 

brancos e negros se conformava aos fundamentos 

ético – jurídicos do regime republicano vigente. 

Engendrou- se assim, um dos grandes mitos de nossos 

tempos: o mito da democracia racial brasileira (grifo 

meu). Admitia-se, de passagem, que esse mito não 

nasceu de um movimento para outro. Ele germinou 

longamente, aparecendo em todas as avaliações que 

pintavam o jugo escravo como contendo muito pouco 

fel e suave, doce e cristãmente humano. 

 

Para Fernandes (1965), esse mito foi imposto de cima para baixo, como algo 

essencial à respeitabilidade do brasileiro, ao funcionamento normal das instituições e ao 



. 

 

 21    

 

equilíbrio da ordem nacional, caracterizando a ideologia racial brasileira e perdendo-se 

por completo as identificações que o confinavam à ideologia e às técnicas de dominação 

de uma classe social. 

Fernandes (1965) mostra que, no momento histórico em que emergia, o mito teve 

uma utilidade prática, pois ele generalizou um estado de espírito que permitia atribuir à 

incapacidade ou à irresponsabilidade do próprio negro os dramas vividos por ele, fazendo 

com que o branco se isentasse de qualquer obrigação, responsabilidade ou solidariedade 

moral perante os efeitos sociopáticos da espoliação abolicionista e da deterioração 

progressiva da situação socioeconômica do negro e do mulato. O mito também 

revitalizou a ideia de avaliar as relações raciais através das exterioridades ou aparências 

dos ajustamentos raciais, forçando uma falsa consciência da realidade racial brasileira.   

Essa falsa consciência da realidade racial no Brasil serviu, de acordo com 

Fernandes (1965), para difundir e generalizar algumas convicções etnocêntricas, como a 

de que os negros não têm problema no Brasil porque, devido à índole do povo brasileiro, 

não existe distinções raciais no país, que as oportunidades de acumulação de riqueza, de 

prestigio social e de poder foram indistinta e igualmente acessíveis a todos, que o preto 

está satisfeito com sua condição social e de que não existe outro problema de justiça 

social com referência ao negro. 

Fernandes (1965) afirma que isso fez com que as pessoas pensassem que os 

problemas sociais que os negros sofrem são efeitos residuais e transitórios, a serem 

tratados pelos meios tradicionais e superados por mudanças qualitativas espontâneas. 

Os estudos sobre a escravidão no Brasil questionaram o senso comum até então 

vigente de que a escravidão no Brasil foi mais “cordial”do que em outros paises. Além 

disso, elas mostraram que os preconceitos e discriminações que os negros sofriam na 

época do cativeiro não jazeram nessa época, continuando mesmo após a Abolição da 

escravatura. Na sociedade de classes, o preconceito racial tinha como função a 

manutenção da distancia entre negros e brancos. 

Além disso, a ideia de que o Brasil seria uma Democracia Racial foi questionada. 

Ela se transformaria então em um Mito que serviria tão somente para aplacar os anseios 

reivindicatórios dos negros, responsabilizando-os por seu estado de exclusão e isentando 

a sociedade de qualquer inclinação racista.  
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Os estudos realizados por Carlos Hasenbalg e Nelson do Valle Silva vieram para 

questionar a visão até então defendida por alguns sociólogos que com a industrialização e 

a consolidação da sociedade de classes desaparecia com a discriminação racial na 

sociedade brasileira. Esses estudos mostraram que a discriminação não era algo que 

pertencia a uma ordem social anterior, mas que ainda operava na sociedade atual como 

um mecanismo de seleção aos postos sociais mais valorizados.  

 

 

 1.3 Os estudos sobre discriminação racial de Carlos Hasenbalg e Nelson do 

Valle Silva 

 

Os estudos sobre as relações raciais no Brasil sofrem uma mudança paradigmática 

importante com o livro Discriminação e Desigualdades Raciais no Brasil do sociólogo 

argentino Carlos Hasenbalg (2005), que foi originalmente uma tese de doutoramento 

apresentada na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos da América. 

Nesse trabalho, Hasenbalg (2005) detectou que a industrialização, longe de 

extinguir a ordem racial pré-existente, acabou reproduzindo internamente a estrutura mais 

ampla de supra-ordenação e subordinação da sociedade global. Segundo o autor, as 

preferências dos consumidores, os preconceitos arraigados dos empregados e o esforço de 

atingir uma operação livre de fricções no processo produtivo estabelecem um contexto no 

qual a administração industrial pode ser racionalmente levada a estabelecer relações de 

trabalho entre as raças de acordo com o padrão global de estratificação racial. 

Com isso, Hasenbalg (2005) destaca que a raça, como traço fenotípico 

historicamente elaborado, é um dos critérios mais importantes que influenciam nos 

mecanismos de seleção para a ocupação de posições na estrutura de classes e no sistema 

de estratificação social, e apesar de suas diferentes formas de manifestação, o racismo é 

característico de todas as sociedades capitalistas multirraciais.  

Hasenbalg (2005) aponta que o racismo, como ideologia e como conjunto de 

práticas cuja eficácia se manifesta em uma divisão racial do trabalho, é mais que um 

fenômeno da estrutura econômica ou instrumento conspiratório das elites dominantes 

com o objetivo de dividir os trabalhadores, e a sua persistência histórica não pode ser 
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explicada como um simples legado do passado, mas como instrumento que serve aos 

complexos e diversificados interesses do grupo racialmente supra ordenado no presente.  

Segundo Hasenbalg (2005), no Brasil subdesenvolvido, onde estava a maioria das 

pessoas negras, os ex-escravos foram absorvidos com facilidade após a abolição da 

escravatura através de um sistema de relações raciais caracterizado pela dependência 

senhorial e pelo clientelismo, permanecendo durante as décadas seguintes ligados ao 

setor agrário da região.  

No Sudeste, onde a abolição coincidiu, de acordo com Hasenbalg (2005), com a 

maciça penetração de imigrantes europeus, toda a população de cor foi inicialmente 

marginalizada, em relação à economia capitalista em formação. O autor afirma que, como 

resultado, a política imigracionista promovida pelo Estado até a década de 1920 fechou 

um espaço socioeconômico que, de outra maneira, estaria disponível para os não-brancos 

e o resto da força de trabalho nacional concentrados fora da região Sudeste.  

Hasenbalg (2005) aponta que somente após esse processo de deslocamento social, 

que durou mais de uma geração (1888 – 1930), começaram os grupos negros e mulatos a 

acompanhar o ritmo de transformações sociais em curso na região, mas, mesmo após o 

ano de 1930, a relação hierárquica entre os grupos negros e brancos não foi alterada 

drasticamente. 

 Para Hasenbalg (2005) a evidência empírica indica que os negros estão expostos 

a um ciclo de desvantagens em termos de mobilidade social tanto intergeracional quanto 

intra-geracional. De acordo com o autor, nascer negro ou mulato no Brasil significa 

nascer em famílias de baixo status econômico, e as probabilidades de fugir às limitações 

ligadas a uma posição social baixa são consideravelmente menores para os negros que 

para brancos da mesma origem social. Além disso, o autor mostra que os negros sofrem 

com uma desvantagem competitiva em todas as fases do processo de transmissão de 

status. 

Segundo Hasenbalg (2005), devido aos efeitos das discriminações raciais sutis e 

de mecanismos racistas mais gerais, os negros têm oportunidades educacionais mais 

limitadas que os brancos de mesma origem social, além de que as realizações 

educacionais dos negros se traduzem em ganhos ocupacionais e de renda 

proporcionalmente menores que os dos brancos. 
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Em outro livro, chamado Cor e Estratificação Social, Hasenbalg (1999) aponta 

que a representação desproporcional de pretos e pardos nas camadas mais baixas da 

hierarquia social se deve em parte pela sua concentração numérica maior nas regiões 

menos desenvolvidas do Brasil e aos efeitos de praticas racistas que ocorrem em todas as 

fases do ciclo de vida sobre essa parte da população brasileira.  

Hasenbalg (1999) mostra que na etapa de vida que precede a entrada no mercado 

de trabalho, negros e pardos tem suas oportunidades educacionais limitadas, e 

acrescentando a essa menor dotação de educação, fundamental na competição no 

mercado de trabalho, os resultados da discriminação racial no próprio mercado de 

trabalho, encerrando assim o circulo vicioso que coloca negros e pardos em posições 

sociais subordinadas. 

O sociólogo Nelson do Valle Silva (1999), que escreveu diversas vezes com 

Carlos Hasenbalg sobre o tema da discriminação racial, conclui em um artigo escrito para 

o livro Cor e Estratificação Social que as duas hipóteses mais correntes na literatura 

brasileira, a primeira que afirma que no Brasil não há discriminação racial e a segunda 

que reconhecia uma posição privilegiada na sociedade brasileira das pessoas de sangue 

misto, que conferia a essas pessoas maiores oportunidades de vida e de mobilidade social 

parecem implausíveis. 

 Isso ocorre porque, de acordo com Valle Silva (1999) não só existe um resíduo 

substancial inexplicado que geram diferenças interraciais no campo econômico mas 

também os contrastes entre pretos e pardos não são significativos, o que indicam a 

existência de uma linha de cor entre brancos e não brancos. 

Valle Silva (1999, p. 208) aponta que  

 

No conjunto, esses resultados apontam para a 

existência de múltiplas desvantagens para os não-

brancos: eles são menos eficientes que os brancos na 

conversão de investimentos escolares em posições 

ocupacionais melhor remuneradas e no mercado de 

trabalho sofrem chances menores de ter uma carreira e 

mobilidade, cujo resultado são recompensas 

econômicas menores. As vantagens obtidas numa 
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geração não são tão bem convertidas em vantagens 

para o novo coorte de filhos quanto entre os brancos. 

 

Em outro artigo escrito para o livro Cor e Estratificação Social, Hasenbalg e 

Valle Silva (1999) registram que a literatura sociológica que trata das diferenças 

socioeconômicas por cor no Brasil aponta a existência de um processo de acumulação de 

desvantagens.  

Hasenbalg e Valle Silva (1999) destacam que o núcleo de desvantagens que pretos 

e pardos parecem sofrer se localiza no processo de aquisição educacional. As diferenças 

nos retornos ocupacionais dos investimentos em educação são relativamente modestas se 

comparadas com as diferenças na realização educacional, qualquer que seja o estrato de 

origem.  

Hasenbalg e Valle Silva (1999) ainda apontam que essas diferenças tendem a 

crescer conforme aumenta a situação socioeconômica de origem, colocando assim a 

educação como o fator principal das desigualdades raciais no Brasil. 

Ao comparar os Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) de negros e brancos 

no Brasil e nos Estados Unidos, indicador esse que mede o processo de desenvolvimento 

econômico e social através de três variáveis – rendimento per capita, educacional e de 

longevidade -, o sociólogo Marcelo J. Paixão (2003) destaca no livro Desenvolvimento 

Humano e Relações Raciais que no Brasil a diferença entre o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) dos brancos e dos negros seria de 59 pontos a favor dos brancos, 

enquanto nos Estados Unidos essa diferença cai para 30 pontos a favor dos últimos. 

Para Paixão (2003), isso mostra que o decantado modelo brasileiro de relações 

raciais no Brasil não serviu para aproximar os estágios de desenvolvimento humano 

vividos por essas duas etnias principais que compõem o povo brasileiro. 

Paixão (2003) ainda conclui que o problema do racismo e do preconceito racial, 

ao contrário do que prega o discurso oficial, existe no Brasil, tendo como consequência 

um perverso processo de desigualdade racial. Para o autor, o futuro do Brasil como nação 

depende de competência e de vontade política de todos para cumprir essa tarefa de 

eliminação da desigualdade racial. 
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Ao comentar sobre as políticas de ação afirmativa no Brasil, o sociólogo Antonio 

Sérgio Alfredo Guimarães (2005) destaca que a discriminação racial no Brasil está ligada 

a formas estamentais de discriminação, que se baseiam na ideia de privilégios naturais 

para grupos e classes de pessoas.  

Para Guimarães (2005), a naturalização das desigualdades raciais, a subsunção das 

pessoas às suas redes de relações e a subordinação dos direitos das pessoas aos direitos de 

propriedade faz com que a discriminação racial no Brasil não seja percebida como um 

fator decisivo de bloqueio à igualdade de oportunidades dos negros nessa sociedade.  

Guimarães (2005) conclui dizendo que, para todos, essa desigualdade inicial 

diante da lei e da autoridade que parece o fator decisivo no jogo social de discriminação e 

de subordinação, sendo essa ideia o núcleo verdadeiro da afirmativa vulgar de que não 

existe no Brasil uma questão racial, mas uma questão de classe. 

Por isso Guimarães (2005) ressalta que nós não devemos dispensar o mesmo 

tratamento formalmente igual aos que são tratados como pertencentes a um estrato 

inferior, como no caso dos negros na sociedade brasileira, vítimas da discriminação 

racial. Nesse contexto entram as políticas de ações afirmativas que, de acordo com o 

autor, têm compromisso com o ideal de tratarmos todos como iguais. Para o autor, esse 

motivo justifica a necessidade de, em certos momentos e em algumas esferas sociais 

privilegiadas, de tratar como privilegiados como desprivilegiados, como no caso dos 

negros, que sofreram com a discriminação racial no passado e ainda sofrem no presente. 

 Os estudos realizados por Carlos Hasenbalg e Nelson do Valle Silva mostraram 

que a discriminação racial não se extinguiu com o fim da escravidão. Ao contrário, ela 

atualmente serve como um meio de direcionar aos brancos a quase exclusividade dos 

recursos e das posições sociais mais valorizadas. Com isso, a persistência da 

discriminação racial faz com que a mobilidade social dos negros fique prejudicada, 

mantendo-os em grandes números nas camadas mais baixas da sociedade. 

Os estudos sobre as relações raciais no Brasil não chegaram à uma mesma 

conclusão sobre o papel da discriminação racial na exclusão do negro. Outros estudos 

enfatizaram a classe social e não a raça o principal fator de exclusão social do negro 

brasileiro. Para apoiar suas conclusões, os autores desses estudos se apoiam 
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principalmente em uma relação mais cordial entre negros e brancos no Brasil e o alto 

grau de mestiçagem de sua população.  

 

 

1.4 A classe e não a raça como fator de exclusão da população negra 

 

O sociólogo negro americano Franklin Frazier (1946) destaca no seu texto Some 

aspects of Race Relations in Brazil que, no Brasil, os negros não somente se apropriaram 

da cultura vinda de Portugal, mas também imprimiram a sua cultura na sociedade 

brasileira, com o reconhecimento geral de sua contribuição cultural, tanto quanto o 

sentimento geral de que por meio da mistura com os negros, os portugueses foram 

capazes de se adaptar ao Brasil. Segundo o autor, o Brasil que surge por meio desse 

amálgama não seria branco, mas sim uma fusão de branco, negro e vermelho. 

O sociólogo americano Robert Park (1971) destaca na introdução à primeira 

edição norte-americana do livro do sociólogo americano Donald Pierson, intitulado 

Brancos e Negros na Bahia, que uma peculiaridade das relações raciais brasileiras é que, 

mesmo tendo uma população negra maior que a dos Estados Unidos, o Brasil é um país 

onde não existe problema racial. O autor chega a essa conclusão devido ao fato de que no 

Brasil qualquer pessoa negra ou mestiça que se revele capaz, recebe sem empecilhos o 

lugar para o qual suas capacidades o habilitam, ou seja, há uma tendência no Brasil a 

absorver as pessoas de cor. 

No livro citado acima, Donald Pierson (1971) aponta que mesmo que a cor ainda 

indique uma origem escrava e que ainda tenda a ser identificada com condição social 

baixa, estas características perdem sua qualidade restritiva e delimitadora na proporção 

em que aumenta o grau de intercruzamento com descendentes de europeus, ou na 

proporção em que seu significado simbólico é compensado pela prova de certas 

qualidades que usualmente estão ligadas a uma posição superior. 

De acordo com Pierson (1971), a ascensão das pessoas de cor no Brasil pode 

ocorrer principalmente por meio de sua competência pessoal profissional, de sua ligação 

com uma família de prestígio ou com brancos com que tenham algum tipo de ligação, 

seja por laço de parentesco, de apadrinhamento ou outros.  
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Para Pierson (1971), essa ascensão pode ocorrer também em razão do grau de 

instrução que essa pessoa tenha, pela acumulação de recursos financeiros, por 

circunstâncias fortuitas ou exclusivamente pelo esforço dos indivíduos, um por um, e não 

como grupo, de modo que os conflitos com base na cor ou na classe é relativamente 

diminuto. 

Por isso, segundo Pierson (1971), o que se encontra na Bahia (e que de certo 

modo o autor estende à sociedade brasileira como um todo) é a existência de uma 

sociedade multirracial de classes, não existindo uma casta baseada em raça, mas somente 

classes. Ele pondera que, mesmo que essas classes sejam identificadas com a cor, ainda 

sim elas devem ser vistas como classes. Para o autor, uma tendência a ser considerada é a 

redução gradual, mas contínua, de todas as distinções culturais e raciais e a fusão 

biológica e cultural do africano e do europeu em uma raça e cultura comuns. 

Em especial à progressiva mistura racial e biológica da população baiana, 

Franklin Frazier (1943, p. 478) destaca no texto The Negro Family in Bahia, Brazil que 

  

Por causa da mistura racial que tem tomado lugar em 

larga escala, padrões africanos de vida familiar têm 

tendido a desaparecer. A dissolução das formas da 

família africana era acelerada pelo fim da sociedade 

patriarcal rural e a mobilidade da população que 

trouxe com a mistura racial crescente. Onde a família 

negra assumiu uma característica institucional, têm 

sido geralmente entre aqueles elementos na população 

negra e quase negra que assimilou a cultura brasileira 

ou portuguesa. Ente as classes mais pobres agrupadas 

nos candomblés, a família, frequentemente baseada 

sob uma lei comum, tende a assumir o caráter de uma 

organização natural. Por mais que fosse preservado da 

cultura africana no candomblé se tornou uma parte do 

folclore das pessoas e, até aqui como as relações 

familiares são interessadas, não há padrões 

consistentes de comportamento que podem ser 

traçados para mobilidade do povo, os negros 

continuarão a submergir com a população geral. 
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De acordo com Pierson (1971), o comportamento tradicional de relações raciais 

no Brasil, que surgiu e se formou sob a influência de reações imediatas e irrefletidas às 

circunstâncias e condições da vida colonial, produziu uma ideologia racial não-formal, 

que apoia e dá consciência aos valores sociais que aparecem somente quando eles são 

postos em discussão por pessoas que não são familiarizadas com a cultura brasileira, e 

quando os brasileiros procuram racionalizar a sua conduta costumeira. 

 Para o autor, a frase que resume a ideologia das relações raciais no Brasil, e que é 

ouvida constantemente é que “Nós, brasileiros, estamos nos tornando um só povo” 

(PIERSON, 1971, p. 367-8). 

Apesar da ocorrência de casos de discriminação racial, Pierson (1971) argumenta 

que esses casos não ocorrem somente por causa da cor, e por isso se faz necessário um 

estudo mais aprofundado nos casos que essas discriminações venham a ocorrer. O autor 

destaca que, se caso a discriminação ocorresse principalmente ou exclusivamente por 

causa da cor, isso aconteceria porque, na maior parte dos casos, a cor é um dos critérios 

de posição social.  

Além disso, Pierson (1971) afirma que os casos de discriminação racial não têm 

apoio da opinião pública, mas ao contrário, são alvos de uma reprovação geral e severa, 

tanto na imprensa como em outros setores da sociedade, com os legisladores 

apresentando medidas legais de repressão contra as ocorrências desse tipo. Para o autor,  

a opinião e a ação pública se colocam ao lado da população negra da sociedade e nunca 

contra ela. 

No clássico Casa Grande e Senzala: formação da família brasileira sob o regime 

da economia patriarcal, o sociólogo Gilberto Freyre (2006) destaca que a sociedade 

brasileira é uma sociedade que foi formada tendo a agricultura como base econômica, o 

escravo negro como principal meio de mão-de-obra e a mestiçagem e a hibridez como 

base da sua composição populacional, inicialmente do português branco com as 

populações indígenas que habitavam no Brasil e com os negros africanos e seus 

descendentes.  

De acordo com Freyre (2006), a sociedade brasileira se desenvolveu menos 

influenciada pela ideia de consciência racial, que de acordo com o autor era quase nula no 
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Português, do que pelo exclusivismo religioso do catolicismo, que resultou em um 

sistema de profilaxia social e política. 

Para Freyre (2006), essa predisposição do Português para a colonização híbrida e 

escravocrata se explica em grande parte por seu passado étnico ou cultural de povo 

indefinido entre a Europa e a África, em que nem uma e nem outra era absolutamente 

dominante, mas ao contrário, com mesma influência.  

Para Freyre (2006), a influência africana sob a europeia se deu na vida sexual, na 

alimentação, na religião; através da mestiçagem do português com os mouros ou com os 

negros em boa parte da população branca, quando não predominando em regiões ainda 

hoje de gente escura, nas instituições e nas formas de cultura, na rigidez moral e 

doutrinária da Igreja medieval, na arquitetura gótica, na disciplina canônica, no direito 

visigótico, no latim, e no próprio caráter do povo. 

Essa influência na vida cultural e biológica do africano e de seus descendentes na 

vida nacional é sintetizada nessa famosa citação de Freyre (2006, p. 367), a seguir: 

  

Todo brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo louro, traz 

na alma, quando não na alma e no corpo – há muita 

gente de jenipapo ou mancha mongólica no Brasil – a 

sombra, ou pelo menos a pina, do indígena ou do 

negro. No litoral, do Maranhão ao Rio Grande do Sul, 

e em Minas Gerais, principalmente do negro. A 

influência direta, ou vaga e remota, do africano. 

Na ternura, na mímica excessiva, no catolicismo em 

que se deliciam nossos sentidos, na musica, no andar, 

na fala, no canto de ninar menino pequeno, em tudo 

que é expressão sincera de vida, trazemos quase todos 

a marcada influencia negra. Da escrava ou sinhama 

que nos embalou. Que nos deu de mamar. Que nos 

deu de comer, ela própria amolengando na mão o 

bolão de comida. Da negra velha que nos contou as 

primeiras histórias de bicho e de mal – assombrado. 

Da mulata que nos tirou o primeiro bicho de pé de 

uma coceira tão boa. Da que nos iniciou no amor 

físico e nos transmitiu, ao ranger da cama – de – 
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vento, a primeira sensação completa de homem. Do 

moleque que foi o nosso companheiro de brinquedo. 

 

Nesse contexto, a formação brasileira tem sido, de acordo com Freyre (2006), um 

equilíbrio de antagonismos, dentre os quais predominou o antagonismo senhor e escravo. 

O autor destaca que condições singulares de confraternização e de mobilidade social têm 

ocorrido no Brasil, a despeito dos antagonismos existentes e, em alguns casos, até mesmo 

amortecendo os choques ou harmonizando essas contradições, como a miscigenação, a 

dispersão da herança, a fácil e frequente mudança de profissão e de residência, o fácil e 

frequente acesso a cargos e elevadas posições políticas e sociais dos mestiços e de filhos 

naturais, o cristianismo lírico à portuguesa, a tolerância moral, a hospitalidade a 

estrangeiros e a intercomunicação entre as diferentes regiões do país. 

 Em outro livro, intitulado Sobrados e Mucambos: decadência do patriarcado 

rural e desenvolvimento do urbano, Gilberto Freyre (2000) diz que a interpretação dos 

frequentes choques de antagonismos na sociedade brasileira não deve ser feita sob 

critério do conflito entre diferentes raças que fossem incapazes de se conciliar, e nem 

pelo critério da luta de classes inspirada no marxismo.  

 Ao contrário, Freyre (2000) aponta que a disparidade entre os diversos grupos 

sociais no Brasil vem antes do conflito entre as diversas fases ou momentos da cultura 

que, encarnados a principio pelas três raças diversas, hoje o são por populações 

puramente sociais, por diferenças regionais de progresso técnico e pela maior ou menor 

facilidade de contatos sociais e intelectuais, com estrangeiros e entre si, de grupos ou 

regiões. 

 Além disso, essa disparidade procede, segundo Freyre (2000), também das 

distâncias sociais que se acentuaram desde a era colonial, com o desenvolvimento da 

economia industrial em certas regiões, em beneficio de minorias econômicas e 

politicamente poderosas.  

Freyre (2000) destaca que as cidades industrializadas passaram a conservar, 

dentro delas, no alto dos morros, à sombra dos seus bueiros de fabricas e de usinas, 

mucambarias e favelas profundamente diferenciadas da parte nobre da população. Essas 
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populações, diferenciadas de tal modo da dominante através das condições materiais de 

vida coincidem, por conseqüência da escravidão, com a diversidade de cor ou raça.   

 Para Freyre (2000), é a configuração de grupo, e não de raça, que 

provisoriamente se mostra mais viva entre os brasileiros, ou seja, a diferença é entre 

classe explorada com relação à classe exploradora, e não entre a raça dominante e a raça 

dominada. 

 Por isso, de acordo com Freyre (2000), o negro no Brasil, no contexto das 

relações sociais e culturais, deve ser estudado dentro dos critérios da história social, 

econômica e da antropologia cultural. Por isso, o autor registra que é necessário levar em 

conta a sua condição de escravo, que reprimiu suas tendências criadoras e fez emergir 

outras não tão desejáveis, que ao contrário do que diziam os sociólogos racistas, não era 

devido á inferioridade racial, mas por causa das circunstâncias culturais e econômicas nas 

quais se deu o contato. Condições essas que, para ele, foram favoráveis ao masoquismo e 

ao sadismo criados pela colonização portuguesa, pelo sistema escravocrata de 

organização agrária no Brasil e pela divisão da sociedade em senhores e escravos. 

A expressão que resume todos esses estudos é a de que no Brasil não existe 

problema racial. Nesses estudos, o Brasil se configura em uma sociedade multirracial de 

classes, onde a cor não é o principal critério que favoreça ou dificulte a mobilidade 

social. A competência individual, o nível educacional, as relações de apadrinhamento ou 

de compadrio são fatores mais importantes que a cor no processo de mobilidade 

ascendente ou descendente. 

De acordo com esses estudos, a desigualdade racial existente no Brasil seria 

resultado das distâncias sociais originadas pela ordem escravocrata e das diferenças 

sociais entre a classe explorada e exploradora e não de diferenças raciais. 

  

 

1.5 Os estudos sobre relações raciais patrocinados pela UNESCO (II) 

 

Os trabalhos da pesquisa sobre relações raciais no Brasil financiados pela 

UNESCO e destacados neste tópico se concentraram na região Nordeste, que ainda não 
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tinha passado pelo processo de industrialização pelo qual passavam as cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo. 

Ao pesquisar a cidade de Minas Velhas, no interior da Bahia, o antropólogo 

americano Marvin Harris (1956) detectou, no seu livro Town and Country in Brazil, que 

o comportamento do branco em direção ao negro difere do ideal que deveria ser.  

Em sua pesquisa, Harris (1956) cita alguns exemplos, que o leva à conclusão de 

que há uma contradição entre o ideal baseado em um pensamento estereotipado sobre o 

negro e o comportamento efetivamente realizado, que contradizia juízos preconceituosos 

sobre o negro   

Isso ocorria porque, segundo Harris (1956), a principal razão para as diferenças 

entre as ideias pré-concebidas e o comportamento real é que os termos negro e branco 

indicam um recorte que não é identificado por ninguém. O autor destaca que no dia a dia 

o conjunto de características físicas por si mesmo não determina o papel do indivíduo na 

sociedade. 

Levando-se em conta essa constatação, Harris (1956, p. 126) conclui que: 

 

Não há um status – papel para o negro como um negro 

nem para o branco como um branco, exceto dentro da 

cultura ideal. Raça é, todavia, um dos vários critérios 

que determinará como as massas de outros indivíduos 

na verdade se comportarão em direção a ele. Em 

outras palavras, riqueza, ocupação e educação (...) tem 

até certo ponto o poder de definir raça. Isso se deve ao 

fato de que não existem socialmente importantes 

grupos em Minas Velhas que são determinados 

puramente por características físicas. 

 

Já o sociólogo Thales de Azevedo (1955), que pesquisou a sociedade baiana no 

seu livro As elites de cor - Um estudo de ascensão social destaca que a sociedade baiana 

é dividia em três classes:  

a) uma classe superior, formada pelos descendentes da velha aristocracia, os 

grandes proprietários e comerciantes, profissionais liberais, oficiais das Forças Armadas e 

os poucos industriais que a Bahia possuía na época; 
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b) uma classe baixa, formada por pessoas mais pobres, das profissões mais 

modestas e braçais; 

c) uma terceira classe intermediária, que de acordo com o autor não pode ser 

rigorosamente considerada uma classe média, que é composta por empregados, 

funcionários públicos e comerciantes. 

Azevedo (1955) destaca que, ainda que a localização em algumas dessas classes 

determine, dentre outros termos, o status dessas pessoas, a ascensão social se processa 

por livre competição, de tal modo que pretos e mestiços, como indivíduos, podem, por 

meio do seu mérito ou de circunstâncias favoráveis, melhorar de condição social e 

mesmo conseguir uma posição nas camadas superiores da sociedade baiana, sendo que 

essa posição será relativa não somente ao grupo de cor a que pertence, mas na 

comunidade em geral. 

Azevedo (1955) pondera que, mesmo que a cor represente a experiência passada 

da escravidão e seja invocada por muitos como explicação para a dificuldade de ascensão 

social daquelas pessoas que possuem traços fenotípicos negros mais acentuados, o autor 

destaca que esse fato não impede que as pessoas de cor, inclusive as mais claras e de 

traços fenotípicos brancos, podem adquirir status tão elevados quanto os brancos. 

Em trabalho posterior, Thales de Azevedo (1956) muda a sua estratégia de análise 

da sociedade baiana, utilizando em seu artigo Classes Sociais e Grupos de Prestígio os 

conceitos de status e classe, vindos do sociólogo alemão Ferdinand Tönnies. O conceito 

de status se remete à ideia de que a sociedade é dividida em estamentos onde os 

indivíduos se classificam por atribuição de posições, independente de suas aptidões 

pessoais. Já o conceito de classe se baseia não na hereditariedade de posição, mas nas 

realizações individuais, especialmente de ordem econômica, educacional, ocupacional, e 

na possibilidade de mobilidade social vertical. 

Essa mudança metodológica fez com que esse autor chegasse a novas conclusões 

sobre a dinâmica das relações raciais na Bahia. 

Azevedo (1956) destaca em sua pesquisa que devido ao conservantismo cultural e 

à permanência de sistema econômico baseado na exportação agrícola e na importação de 

produtos manufaturados estrangeiros, a Bahia não tinha concluído sua passagem de uma 

sociedade de status para uma sociedade exclusiva ou preponderante de classes sociais. 
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A consequência foi que: 

 

(...) apesar das mudanças políticas e socioeconômicas 

verificadas nos últimos oitenta anos e da notória 

debilidade das forças de discriminação racial, os 

brancos, isto é, todas as pessoas socialmente 

consideradas como tais, e a gente de cor, enquanto 

grupos continuam nas mesmas posições que tinham no 

passado. (AZEVEDO, 1956, p. 32-3) 

 

Partindo da observação da sociedade baiana, Azevedo (1956) diz que pode se 

supor que o status resulta de uma combinação de fatores como nascimento e tipo físico, 

que pode se modificar, de certo modo pela riqueza, pela formação educacional e pela 

ocupação profissional. Para o autor, a cor e o status de nascimento limitam a distância 

social que pode se percorrer no processo de mobilidade vertical, não importando quais 

sejam os elementos condicionantes. 

Azevedo (1956) aponta que o retardamento da industrialização na sociedade 

baiana era um dos fatores para a permanência dessa situação de conservadorismo social e 

do maior acúmulo de pessoas negras nas classes mais baixas da sociedade.  

Por isso Azevedo (1956) prevê que, se na sociedade baiana persistirem os valores 

culturais que se opõem, em medida variável, à discriminações raciais, seria possível que 

uma mudança na estrutura econômica criasse condições para a ascensão social de grande 

numero de pessoas das classes mais baixas, completando definitivamente a passagem da 

sociedade baiana de um regime de status para um regime de classes sociais. 

Por outro lado, Azevedo (1956) destaca que a ascensão social das pessoas negras, 

principalmente daquelas com traços fenotípicos mais característicos das pessoas 

pertencentes a esse grupo de cor, poderia levar a uma modificação dos valores que 

condenam as discriminações raciais, e que poderia se justificar a formação de um novo 

regime de castas, como o que ocorria nos Estados Unidos, com sistemas de classes 

sociais autônomas brancas e não-brancas.  

Todavia, Azevedo (1956) destaca que as pesquisas futuras devem detectar como a 

cor continua a influenciar na mobilidade social, não deixando de lado a função da 
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mestiçagem, que através do branqueamento social e físico contribuirá para a formação de 

uma verdadeira sociedade de classes. 

Os estudos da UNESCO que se concentraram na Região Nordeste chegaram a 

conclusões diferentes dos estudos que se detiveram na análise das relações raciais na 

Região Sudeste.  

Esses estudos concluíram que as diferenças de cor não determinam o papel do 

individuo na sociedade. Ou seja, o fato de uma pessoa ser negra ou branca não significa 

que ela não possa ter um status social semelhante aos dos brancos. A mobilidade social 

de um individuo estaria, assim, ligada a outros fatores que não a sua cor. 

Alguns estudos atuais sobre relações raciais no Brasil procuram revalorizar a ideia 

de democracia racial como um organizador das relações entre negros e brancos no Brasil. 

Além disso, esses estudos se opõem à adoção de políticas de ações afirmativas de cunho 

racial, pois eles defendem que elas poderiam, ao invés de diminuir, acirrar as 

discriminações raciais na sociedade brasileira. 

 

 

1.6 A ideia de democracia racial como parâmetro para as relações raciais no 

Brasil 

 

A ideia de democracia racial, que foi definida por Florestan Fernandes (1965) 

como mito e como falsa consciência sobre a realidade das relações raciais no Brasil, foi 

reelaborada por alguns antropólogos, deixando de ter o caráter descrito por Fernandes e 

passando a ser visto como um discurso fundador da sociedade brasileira. 

No livro Cultura Brasileira & Identidade Nacional, o sociólogo Renato Ortiz 

(1986) destaca que na virada do século XIX para o século XX surge a fabula ou o mito 

das três raças, que sugere a existência de um ponto de partida a partir do qual se irradia 

uma história mítica. Esse ponto de partida seria a ideia de um Brasil cadinho, onde as três 

raças se fundiram nas selvas brasileiras.  

Ortiz (1986) ainda aponta que esse mito surge quando a sociedade passa por 

transformações profundas, deixando de ser uma sociedade escravista e monárquica para 

se tornar uma sociedade capitalista e republicana. 
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Complementando essa ideia no livro Negritude sem Etnicidade, o antropólogo 

italiano Lívio Sansone (2004, p. 82-3) diz que 

  

Se a democracia racial é um mito – como sem dúvida 

é – estamos lidando com um mito fundador das 

relações socioraciais brasileiras, cujas origens se 

inspiram na fábula da mistura mágica de três raças: 

branco, negro e índio. Esse mito é aceito por uma 

grande parte da sociedade, que o reproduz nas 

relações cotidianas, articulando-o numa série de 

discursos populares. Nesses discursos (...) a 

democracia racial, em vez de ser uma situação 

concreta da sociedade contemporânea, é transformada 

num valor, no sonho com uma sociedade melhor, mais 

justa e menos discriminatória, na qual  todos sejam 

gente. 

 

Dentro dessa nova abordagem sobre o mito da democracia racial, e pontuando que 

as representações sociais não são menos reais que as relações raciais, ocorrendo na 

verdade o contrário, o antropólogo Peter Fry (2005) destaca no livro A persistência da 

raça: ensaios antropológicos sobre o Brasil e a África austral que a ideia de democracia 

real é tão real quanto à discriminação racial.  

Para Fry (2005) ao mesmo tempo em que essa ideia de democracia produziu uma 

sociedade sem segregação racial e legalmente universalista, a discriminação racial só é 

possível porque existe, antes dela, uma outra ideologia que contesta a ideia de 

democracia racial, que hierarquiza as pessoas de acordo com a sua aparência. 

Contestando a ideia de que a democracia racial é um mito, como algo que não 

existe na realidade, Fry (2005) diz que no momento em que se aborda o mito da 

democracia racial, através de uma perspectiva mais antropológica, seja como padrão de 

ação social, seja como um sistema ordenado de pensamento social que encerra e expressa 

entendimentos fundamentais a respeito da sociedade, ele pode ser compreendido não 

como impedimento à consciência social, mas como base do significado que a ideia de 

raça assume para a maioria dos brasileiros. 



. 

 

 38    

 

Apoiando se nessa concepção antropológica do mito da democracia racial, e na 

influência que essa ideia trouxe às relações raciais no Brasil, Fry (2005) teme que as 

políticas diferencialistas, que levam em conta a cor em sua aplicação, como as ações 

afirmativas e as cotas para negros, ao imaginarem um Brasil de raças e grupos étnicos 

estanques, venham consequentemente criá-lo.  

Além disso, Fry (2005) receia que a ideia de democracia racial e a utopia de uma 

sociedade em que as aparências dos cidadãos nada significariam no processo de 

distribuição de justiça, de educação, de saúde, de habitação e dos afetos seja sacrificada 

em nome de políticas imediatistas, cujas consequências dificilmente são discutidas e 

muito menos levadas em conta, e que podem ter como efeito final a persistência e o 

fortalecimento da crença em raças. 

Em um artigo escrito para a Revista USP, Peter Fry (2005-2006) destaca que o 

livro Discriminação e Desigualdades Raciais no Brasil e outros trabalhos subsequentes 

da sociologia quantitativa sobre relações raciais no Brasil vieram fortalecer uma 

interpretação do Brasil que norteia a perspectiva de grande número de ativistas negros no 

Brasil.  

Segundo Fry (2005-2006), ao descrever a população brasileira em duas categorias 

raciais, os sociólogos deram cientificidade à vontade dos ativistas de incluir todos os não-

brancos numa única identidade negra. O autor ainda ressalta que, ao explicar a fraca 

consciência racial em termos do mito da democracia racial, os sociólogos deram ainda 

mais peso a ideologia dos ativistas que entenderam a democracia racial como a 

responsável pelas desigualdades raciais, ao disfarçar o racismo e dificultar  o alargamento 

do Movimento Negro. 

Na opinião de Fry (2005-2006), há um empobrecimento da análise estatística 

sobre negros e brancos no Brasil, que segundo ele, procura ver regularidades raciais onde 

elas não existem e que representa um novo momento na relação entre a análise qualitativa 

e na política racial do país. Além disso, o autor afirma que esse empobrecimento também 

marca uma inflexão política de relativo abandono do combate ao racismo em si para uma 

ênfase das ações afirmativas.  

Fry (2005-2006) continua, ao ressaltar que, ao se deixar de lado os cuidados 

anteriores de identificar a influência da classe e da raça na distribuição dos prêmios e 
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sofrimentos dos brasileiros, tornou-se fácil produzir correlações duvidosas entre raça e 

certos sofrimentos, mesmo quando tudo indica que sejam resultantes das desigualdades 

de classe. Para o autor, o combate ao racismo no Brasil parece ter colocado o 

antirracismo em segundo plano para investir em políticas de ação afirmativa que para ele 

afirmam, mais do que tudo, identidades raciais e étnicas. 

A antropóloga Yvonne Maggie (2008, p. 905), em um artigo escrito para a Revista 

Estudos Feministas, compartilha a mesma opinião de Peter Fry ao dizer que 

 

(...) se popularizou, em números, a cisão racial 

brasileira com tabelas coloridas em que os números 

das desigualdades apareciam para demonstrar que essa 

era a verdade de nossa sociedade. Brancos e negros 

(negros como categoria analítica em que se unem os 

dados referentes a pretos e pardos) passaram a ser 

vistos como categorias identitárias. Como num passe 

de mágica, economistas, historiadores e sociólogos 

conseguiram fazer com que a realidade brasileira 

fosse lida por muitos como uma realidade cindida em 

cores e não mais em classes, como era usual. 

 

A autora ainda destaca que 

 

As estatísticas tiveram um enorme papel na propagação 

dessas ideias, e foi o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) que primeiro as utilizou na preparação 

daquela conferência organizada pela ONU em 2001. As 

tabelas e os gráficos organizados à época acabaram 

convencendo muitas pessoas de que as desigualdades sociais  

são  produzidas pelo racismo. Os gráficos não foram 

construídos com o devido cuidado, pois as estatísticas não 

podem nos dizer se as desigualdades expressas nesses 

números são fruto do racismo ou de outras causas. 
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Muitas pessoas apontaram os erros dessa inferência, Ali 

Kamel2 e Simon Schwartzman3 entre elas, mas como sói 

acontecer, o erro repetido muitas vezes acabou aceito como 

verdade (MAGGIE, 2008, p. 905).    
  

Ao comentar sobre as políticas de ação afirmativa que levam em conta a cor, mais 

especificamente a política de cotas raciais, em artigo escrito para a Revista Estudos 

Avançados, Yvonne Maggie e Peter Fry (2004) colocam em dúvida a pertinência desse 

tipo de política no Brasil.  

Primeiro os autores acreditam que não é possível corrigir séculos de desigualdade 

racial por meio de uma política de custo zero. Eles afirmam que esse tipo de política pode 

incentivar animosidades raciais porque acreditam que não se pode vencer o racismo 

celebrando o conceito de raça, sem o qual o racismo não pode existir. Para eles, quando 

as políticas de cotas se tornam política de Estado, determinando a distribuição de bens e 

serviços públicos, ninguém escapa à obrigação de se submeter à classificação racial 

bipolar. 

Segundo, porque eles não estão convencidos que a solução universalista foi de 

fato esgotada. Em terceiro lugar, eles acreditam que os políticos não deveriam abandonar 

um projeto nacional pautado no não-racismo e que no lugar de políticas de cotas e de 

ações afirmativas com recorte racial deveria se apostar no aprofundamento e na expansão 

de políticas dirigidas às regiões mais pobres que, de acordo com os autores, atingiriam 

automaticamente aos negros porque os pobres majoritariamente são negros. 

Para Peter Fry e Yvonne Maggie (2004), esse tipo de política universalista teria 

custos materiais enormes e por isso seria muito difícil convencer as classes médias 

afetadas a aceitar tamanho sacrifício. Por isso, os autores acreditam que para as pessoas 

que não aceitariam perder com políticas de transferências de recursos, é mais fácil apoiar 

cotas que, segundo eles, não os afetariam e não custariam nada para eles. 

                                                 
2 KHAMEL, Ali. Não Somos Racistas: uma reação aos que querem nos transformar numa nação bicolor.  

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006 
3 SCHWARTZMAN, Simon. “Das estatísticas de cor ao estatuto da raça”. In FRY, Peter et al. (orgs). 

Divisões perigosas: políticas raciais no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,2007. 
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Ao contrário do que fez Florestan Fernandes, ao considerar a Democracia Racial 

como um mito, como algo que carece de verdade, esses estudos a reabilitaram, fazendo 

com que ela se tornasse a ideia que organizaria e que teria uma influencia muito grande 

nas relações entre negros e brancos no Brasil. A Democracia racial seria, de acordo com 

esses autores, a responsável por uma relação de maior proximidade entre os diversos 

grupos raciais no Brasil, além da condenação da discriminação por grande parte da 

sociedade brasileira. 

Esses estudos também reforçam a ideia de que muitos estudos sobre 

discriminação racial superestimam o papel da raça como fator principal da exclusão 

social do negro. Para esses autores, em muitas situações a exclusão que o negro sofre é 

somente devido ao seu pertencimento a uma classe social mais baixa e não pelo fato de 

ser negro. 

Em se tratando da adoção de políticas afirmativas que levam em conta a raça ao 

invés de combater a discriminação racial, ela teria exatamente o efeito contrário: essas 

políticas estimulariam o preconceito racial e reforçaria a ideia de raça, que segundo esses 

autores, é a base de toda discriminação racial. Para esses autores, a adoção de políticas 

universalistas seria a melhor opção, pois ao focar nos grupos pobres, elas fariam com que 

os negros também se beneficiassem por estarem em sua maior parte nas camadas mais 

desfavorecidas da sociedade brasileira. 

 

 

1.7 Conclusões sobre os estudos de relações raciais no Brasil  

 

A apresentação desses dois grupos de argumentos teve como objetivo resgatar as 

conclusões das pesquisas sociológicas e antropológicas que abordaram a exclusão do 

negro na sociedade brasileira. Optou se por esse tipo de estruturação do capitulo porque, 

apesar de o pesquisador não se manter neutro nesse debate e de aceitar os argumentos que 

favorecem as políticas de ações afirmativas, a definição dos termos do debate sobre as 

relações raciais no Brasil possibilita ao leitor o contato com os diversos argumentos e 

reflexões de diversos autores.  
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Em ambos os paradigmas, houve uma mudança de perspectiva sobre as relações 

entre negros e brancos no Brasil: a principal mudança no grupo de autores que acredita 

que a discriminação racial no Brasil é um dos fatores principais para a exclusão do negro 

é a crença de que a industrialização acabaria com a discriminação racial porque ela seria 

uma persistência do passado, uma herança da escravidão. O que se viu, a partir dos 

trabalhos de Carlos Hasenbalg, é que a industrialização não acabou com o preconceito 

racial, tendo este assumido novas formas que tiveram como objetivo a manutenção da 

hierarquização social.  

Opinião semelhante sobre a função do preconceito racial tem o sociólogo 

americano Herbert Blumer (1958), que no artigo  Race prejudice as a sense of group 

position define o preconceito racial mais como um senso de posição grupal do que um 

conjunto de sentimentos que membros de um grupo racial têm em relação a outro. 

 Ele afirma que esse modo diferente de ver o preconceito racial muda os estudos e 

análises sobre relações raciais, de uma preocupação com os sentimentos alojados em 

indivíduos para uma preocupação com a relação entre grupos raciais. Essa nova visão do 

preconceito racial também muda, de acordo com o autor, a análise das linhas individuais 

de experiência para o interesse nos processos coletivos pelos quais um grupo racial vem 

definir e redefinir outro grupo racial, além de dar um entendimento mais real e penetrante 

do preconceito racial. 

Houve também uma mudança de perspectiva no paradigma daqueles que 

acreditam que a exclusão do negro é uma questão de classe, e não de raça: enquanto os 

primeiros autores acreditavam que o Brasil era realmente uma democracia racial e que a 

discriminação contra o negro, além de ser residual, era condenada por toda sociedade, os 

autores atuais não negam a existência de discriminação contra os negros, mas ainda 

acreditam que a pobreza é o principal obstáculo para a sua ascensão social. Outra 

mudança vista nesse grupo é em relação à ideia de democracia racial: de algo que existia 

na realidade, ela passou a ser, com os trabalhos de Florestan Fernandes um mito, como 

um discurso falso para enganar os negros.  

Esses autores re-elaboraram essa ideia de mito: de falsa consciência da realidade, 

passou a ser um organizador das relações entre negros e brancos no Brasil. Apesar de 

aceitarem o fato de que essa ideia não se verifica na realidade, eles acreditam que a 
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democracia racial deve ser vista como uma ideia que condena manifestações brutais de 

discriminação racial, que se configura em um desejo da maior parte da sociedade 

brasileira e que prega que a cor não deve servir de critério para tratamento desigual entre 

as pessoas. 

Entretanto, Guimarães (s/d) faz um alerta em relação a essa abordagem 

antropológica que alguns intelectuais fazem em relação ao mito da democracia racial: 

para o autor, o mito da democracia racial, quando assume um sentido antropológico, pode 

se transformar em falsa ideologia no momento que ele adentra a arena política, perdendo 

seus referenciais históricos e sociais, obscurecendo o jogo de interesses e de poder que 

lhe dá sentido a cada época, ou seja, quando ele assume um valor atemporal e não- 

histórico.  

Como exemplo, Guimarães (s/d) cita Gilberto Freyre, que defendia que a 

democracia social e étnica brasileira é uma característica imanente e perene à cultura 

luso-brasileira. Todavia, o autor diz o que se revela atualmente é que os sentidos culturais 

são construídos e reconstruídos a cada momento, ou seja, a ideia de democracia racial 

teve (e ainda tem) diversos significados em diferentes épocas da história brasileira. 

Apesar da ideia de democracia racial se transformar de algo real para um mito, 

Guimarães (s/d) destaca que ela ainda continua viva, seja assumindo o caráter de falsa 

ideologia, seja assumindo o caráter de ideal que orienta a ação concreta dos atores 

sociais, seja como chave interpretativa da cultura, seja ainda como fato histórico, e 

enquanto mito continuará vivo ainda por muito tempo como expressão do que são as 

relações entre negros e brancos que compõem a nação. 
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CAPÍTULO II 
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2.  Ações afirmativas e cotas para negros no Brasil  

 

Este capítulo tem como objetivo proporcionar ao leitor uma breve discussão sobre 

a adoção de políticas de ação afirmativas para a população negra no Brasil e sobre o tipo 

de política afirmativa que até o presente momento foi o mais adotado pela maior parte 

das universidades públicas brasileiras: a reserva de parte das vagas nos cursos de 

graduação destinadas às pessoas oriundas da população negra do Brasil.  

No primeiro momento, procurarei definir o que são ações afirmativas e sua função 

como instrumento de democratização da sociedade. Em um segundo momento, farei um 

balanço das primeiras experiências de cotas nas universidades brasileiras, além do 

levantamento das universidades que atualmente adotaram esse ou outro tipo de política 

afirmativa. Em um terceiro momento, farei um pequeno levantamento do histórico do 

Movimento Negro no Brasil e do seu papel na luta contra a discriminação racial e na 

adoção de políticas de ação afirmativa e de cotas no Brasil.   

 

 

2.1 Ações Afirmativas: definição e objetivos 

 

O jurista e Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa Gomes 

(2003) define ações afirmativas como um conjunto de políticas públicas e privadas de 

caráter compulsório, facultativo ou voluntário, que tem como objetivo combater a 

discriminação racial, de gênero, de deficiência física e de origem nacional, bem como 

corrigir ou reduzir os efeitos persistentes da discriminação praticada no passado, 

procurando a concretização da ideia de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais, 

como a educação e o emprego.  

Diferente das políticas nacionais antidiscriminatórias baseadas em leis com 

conteúdo meramente proibitivo, que oferecem às respectivas vítimas tão somente 

instrumentos jurídicos de caráter reparatório e de intervenção após a consumação do fato, 

as ações afirmativas procuram evitar que a discriminação ocorra nas formas usualmente 

conhecidas, seja por meio de normas de aplicação geral ou especifica, ou através de 
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mecanismos informais, difusos, estruturais, enraizadas nas práticas culturais e no 

imaginário coletivo, procurando com isso promover a efetiva igualdade de oportunidades 

a que todos os seres humanos têm direito (GOMES, 2003, p. 27-8).              

A socióloga Sabrina Moehlecke (2004), em dissertação de mestrado4 e em tese de 

doutoramento5, pesquisou sobre o tema no Brasil, e afirma que políticas de igualdade 

racial podem ser entendidas como todas aquelas ações institucionais, como a ação 

afirmativa, que tem como objetivo amenizar ou erradicar as desigualdades sociais 

existentes entre grupos raciais, como brancos e negros, quer tenham um caráter 

universalista ou diferencialista. 

A autora destaca que as políticas universalistas são caracterizadas como aquelas 

ações sociais, redistributivas ou compensatórias indiferentes às condições adstritas, 

dirigidas ao conjunto da população ou à parte mais desfavorecida socialmente. 

Contrapondo-se a essa perspectiva, ela afirma que as políticas diferencialistas, também 

designadas como particularistas, trazem como objeto de suas ações não o individuo, mas 

grupos específicos por sua condição racial, étnica ou de gênero.  

As ações afirmativas tem, de acordo com Moehlecke (2000), três dimensões. A 

primeira seria combater de forma sistemática a discriminação existente em certos espaços 

na sociedade. A segunda seria o desejo de integração e a busca da diversidade 

envolvendo os diversos grupos sociais. A terceira seria a redução da desigualdade que 

atinge certos grupos sociais, como aquelas marcadas pela raça ou gênero 

As políticas de igualdade racial podem abranger essas diferentes estratégias de 

redução da desigualdade e fazer uso de diversos mecanismos, como as cotas 

proporcionais ou não, mais ou menos flexíveis, metas, cronogramas, ainda que no debate 

brasileiro isso se tenha reduzido ao sistema de cotas (Moehlecke, 2000, p.13-4). 

Por isso vale a pena destacar ao leitor que cotas e ações afirmativas não são a 

mesma coisa. Esse tipo de mal-entendido é comum no debate sobre a adoção desse tipo 

de política afirmativa no Brasil. As cotas são um tipo de ação afirmativa, assim como 

                                                 
4 MOEHLECKE, Sabrina. Propostas de ações afirmativas no Brasil: O acesso da população negra ao ensino 

superior. São Paulo: FE-USP, Dissertação de Mestrado, 2000. 
5 MOEHLECKE, Sabrina. Fronteiras de igualdade no Ensino Superior: Excelência & Justiça Racial. São 

Paulo: FE-USP, Tese de Doutoramento, 2004. 
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sistema de bonificação de pontos para vestibulandos que pertencem a algum grupo 

marginalizado socialmente. Essa observação é importante porque, além de esclarecer, ela 

é útil para mostrar ao leitor que existem outros modelos de ação afirmativa que podem 

ser discutidos e propostos pelos diversos órgãos governamentais e da sociedade civil. 

Dentro deste contexto, as ações afirmativas têm como função específica a 

promoção de oportunidades iguais a pessoas que são vitimas de discriminação. Elas têm 

como objetivo fazer que os beneficiados por elas tenham condições efetivas de competir 

por serviços educacionais e por posições no mercado de trabalho (MOEHLECKE, 2000, 

p.8). 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, a jurista Carla Abrantkoski Rister, também 

em trabalho de doutoramento na USP concluiu que  

 

Dentro do intuito de promoção das condições de vida 

(igualdade material), logo, em superação à igualdade 

perante a lei (isonomia), mencionam-se as ações 

afirmativas, que têm origem no direito norte-

americano, consistindo na exigência de favorecimento 

de algumas minorias socialmente inferiorizadas, 

juridicamente desigualadas, por preconceitos 

arraigados e que precisam ser superados para que se 

atingisse a eficácia da igualdade preconizada e 

assegurada constitucionalmente nos princípios dos 

direitos fundamentais (RISTER,2003, p.402). 

 

As ações afirmativas, seja no âmbito extrajudicial, seja no âmbito do legislativo, 

executivo ou mesmo por parte das empresas e dos particulares constituem, de acordo com 

Rister (2004), um importante meio de busca da equalização das condições de vida, 

relacionando-se diretamente com a própria questão dos interesses difusos, com a 

característica de se constituir em um direito de integração e de não exclusão social, 

dentro da categoria de direitos de solidariedade que o direito ao desenvolvimento integral 

requer. 

No nosso contexto histórico e social, e em face das proporções atingidas pela 

desigualdade social e econômica que acaba sendo a grande geradora de exclusão social, e 
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onde o problema do desenvolvimento entra em choque com a problemática da igualdade, 

a adoção das ações afirmativas poderá contribuir para a concretização da democracia 

econômica, que exige participação direta de todos os grupos sociais (RISTER, 2004, 

p.414). 

Em suma, as ações afirmativas se constituem em um importante instrumento de 

equalização das condições de vida, tendo como objetivo a redução das desigualdades 

existentes entre os diversos grupos sociais, o combate aos diversos tipos de discriminação 

e a eliminação dos efeitos persistentes da discriminação praticada no passado.   

As políticas de ações afirmativas têm como meta a promoção de uma concreta 

igualdade de oportunidades, viabilizando a promoção de igualdade material em 

complementação à igualdade perante a lei, além de garantir a diversidade e a pluralidade 

social nos diversos espaços sociais. 

 

2.2 Primeiras experiências de Cotas para negros nas universidades 

brasileiras 

 

O debate sobre a democratização racial da sociedade brasileira passa, neste inicio 

do século XXI, de acordo com o geógrafo Renato Emerson dos Santos (2006) pela 

entrada dos negros nas universidades brasileiras. Resultado da atuação do Movimento 

Negro brasileiro, a centralidade dessa agenda promove o fato de que a democratização da 

universidade passa, atualmente, pelo debate sobre a diversidade dentro das instituições de 

ensino superior brasileiras, fazendo com que a discussão sobre a elitização e a 

necessidade do ingresso de populações subalternizadas no âmbito de nossas hierárquicas 

relações sociais se tornem temas obrigatórios. 

O cruzamento da discussão racial com a problemática da inclusão no ensino 

superior criou um contexto em que se fortaleceu a ideia da construção de políticas 

públicas voltadas para o acesso qualificado de negros na universidade, o que resultou na 

adoção de políticas de cotas para negros em muitas universidades públicas brasileiras, 

que se tornaram atualmente tema de debate nacional (Santos, 2006, p. 110-11). 

O autor registra que no âmbito desse movimento nacional, as universidades 

tiveram suas políticas de cotas definidas, ora pelos seus Conselhos Superiores ou por 
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legislação governamental, e que tem como signo emblemático a Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ), que foi, juntamente com a Universidade do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro (UENF) e a Universidade do Estado da Bahia (UnEB), pioneira na 

implantação das cotas, com o ingresso de alunos beneficiados por essa política a partir do 

ano de 2003. Ele ressalta que, apesar do fato de essas políticas terem sido implantadas 

por meio de leis estaduais , pela sua localização no Rio de Janeiro e pelo fato de ter 

cursos considerados de excelência acadêmica e que são altamente elitizados, a UERJ 

acabou ocupando, naquele primeiro ano, o centro da polêmica e da discussão sobre as 

cotas em escala nacional (IDEM, p. 111). 

O primeiro projeto de cotas aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio de Janeiro para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e para a Universidade 

Estadual do Norte Fluminense não fazia nenhuma referência a algum critério racial. A 

Lei N ° 3524 de 28 de dezembro de 2000 determinava no Artigo 2 ° que 50 % das vagas 

oferecidas  em todos os cursos de graduação das Universidades Públicas do Estado do 

Rio de Janeiro seriam preenchidas por alunos que cursaram integralmente os ensinos 

fundamental e médio em instituições da rede pública do município e do Estado do Rio de 

Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2000, p. 1).   

A adoção da modalidade de cotas que levam em conta a raça no processo seletivo 

vestibular foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por 

meio da Lei N ° 3708 do dia 09 de novembro de 2001, sancionada pelo então Governador 

Anthony Garotinho  (RIO DE JANEIRO, 2001, p.1). 

O caput do artigo 1 ° dessa lei determinou que ficava estabelecida a cota mínima 

de até 40 % das vagas para as populações negra e parda no preenchimento das vagas 

relativas aos cursos de graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense (IDEM, p. 1).  

Um outro projeto de cotas, desta vez para deficientes, foi aprovado pela 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e sancionada pela então Governadora Rosinha 

Garotinho. A Lei 4061 de 02 de janeiro de 2003, que regula essa matéria, aponta no  

Artigo 1° que as universidades públicas estaduais deveriam reservar 10% das vagas de 

todos os seus cursos de graduação para alunos portadores de deficiência (RIO DE 

JANEIRO, 2003a, p.1) 
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No dia 04 de setembro de 2003, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 

aprovou e a então Governadora Rosinha Garotinho sancionou um projeto que revogava 

os três projetos de cotas anteriormente aprovados e unificava-os em uma única lei e. Esse 

projeto – Lei N ° 4151 – determinou no Artigo 1° que as universidades públicas estaduais 

do Estado do Rio de Janeiro deveriam estabelecer cotas para ingresso nos cursos de 

graduação, a estudantes carentes oriundos da rede pública de ensino, negros, pessoas com 

deficiência e integrantes de minorias étnicas (RIO DE JANEIRO, 2003b, p.1)..  

O artigo 5 ° dessa lei registra que 45% das vagas preenchidas por meio de exame 

vestibular deveriam ser reservas para os alunos citados no Artigo 1 °, na seguinte 

proporção: 20% das vagas destinadas a alunos da rede pública de ensino, 20% para 

negros e 5% para alunos com portadores de deficiência e integrantes de minorias étnicas 

(IDEM, p. 1).. 

 Já o processo de aprovação e implantação da política de cotas na Universidade 

Estadual da Bahia se iniciou, de acordo com o historiador e professor da UnEB Wilson 

Roberto de Mattos (2006), com a criação de uma comissão composta pelo próprio autor, 

pelo professor Valdélio dos Santos Silva e pelo então aluno da universidade Osni 

Cardoso de Oliveira, que foi encarregada pela reitoria de elaborar uma proposta 

circunstanciada que possibilitasse o acesso da população negra baiana aos seus cursos 

superiores  

Essa comissão elaborou um documento em forma de resolução, que submetido à 

apreciação da plenária do Conselho Universitário, em reunião realizada no dia 18 de 

julho de 2002, foi aprovada por 28 votos a favor, 3 abstenções e nenhum voto em 

contrário (Mattos, 2006, p. 172). 

A Resolução N º 196/2002, aprovada pelo Conselho Universitário da UnEB, 

determina em seu artigo 1 º que a UnEB estabelece a cota mínima de 40% para a 

população afrodescendente, oriunda de escolas públicas, no preenchimento das vagas 

relativas aos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela universidade, seja na 

forma de vestibular, ou na forma de qualquer outro processo seletivo. E no parágrafo 

único do artigo 1º define que afrodescendentes são os candidatos que se identifiquem 

como pretos ou pardos, ou denominação equivalente, conforme classificação adotada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (UNEB, 2002, p.1). 
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A primeira Universidade Federal brasileira a adotar o sistema de cotas para negros 

foi a Universidade de Brasília (UnB). O antropólogo José Jorge de Carvalho (2006) 

destaca que a discussão na UnB se iniciou no dia 17 de novembro de 1999, quando ele e 

a antropóloga Rita Segatto defenderam a necessidade de se implantar cotas para 

estudantes negros na universidade. Nessa ocasião o autor apresentou uma proposta de 

cotas para negros e fizeram um abaixo assinado em que apoiavam a necessidade de se 

levar essa discussão ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UnB (CEPE) 

daquela universidade. O autor ressalta que a proposta inicial apresentada foi corrigida e 

aperfeiçoada ao longo dos inúmeros debates públicos, seminários, fóruns, entrevistas na 

mídia, reuniões de trabalho e conversas informais. 

O autor citado registra que a proposta final foi votada pelo CEPE da UnB no dia 6 

de junho de 2003, tendo sido aprovada por 24 votos a favor e 1 contra. 

O documento votado nessa reunião – Plano de Metas para a integração social, 

étnica e racial da Universidade de Brasília – registra que em um período de 10 anos, 20% 

das vagas do vestibular da UnB seriam destinadas para estudantes negros em todos os 

cursos oferecidos pela universidade, e um pequeno número de vagas para índios de todos 

os estados brasileiros que não poderia superar o numero de 20 vagas ao ano, de um total 

de 3900 ofertadas anualmente pela UnB (Carvalho, 2006, p. 202). 

Tal proposta foi regulamentada pelo então Reitor da UnB Lauro Morhy na 

Resolução N ° 38/2003 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que aprovou a 

proposta do Plano de Metas no dia 18 de junho de 2003 (UnB , 2003, p.1). 

A adoção de políticas de cotas não ficou restrita somente a essas universidades. 

Ao contrário, outras instituições públicas de ensino superior também adotaram algum tipo 

de ação afirmativa, sendo que a maioria delas optou por algum tipo de cota. Essas 

universidades não só adotaram cotas dirigidas a vestibulandos negros, mas também cotas 

para alunos oriundos de escolas públicas, independentemente da cor, ou combinavam 

esses dois critérios, reservando parte das vagas destinadas a negros e outra a alunos 

pobres oriundos de escolas públicas. 

As tabelas abaixo mostram a quantidade de universidades que adotaram algum 

tipo de política de ação afirmativa após o ano de 2001:   
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           Tabela 1 – Ações Afirmativas no Brasil 

 

 Modalidade de Ação Afirmativa 

Unidades da Federação Cotas 

Raciais 

Cotas 

Sociais 

Cotas 

Raciais e 

Sociais 

Sistema de 

Pontuação 

(Bônus) 

Região Sudeste     

São Paulo   1 3 2 

Rio de Janeiro  3 3  

Minas Gerais  3 5 2 

Espírito Santo  1   

Região Centro-Oeste     

Mato Grosso      2  

Mato Grosso do Sul 1  1  

Goiás    2  

Distrito Federal 1    

Região Nordeste     

Bahia     6  

Ceará   1     

Sergipe   1  

Rio Grande do Norte  1  1  

Pernambuco   4    

Piauí   1 1  

Maranhão 1  1  

Paraíba  1 1  

Alagoas 1 1 3 1 
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          Tabela 2 – Ações Afirmativas no Brasil       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Tabela 3 – Ações Afirmativas no Brasil      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (Gemaa) 

 Modalidade de Ação Afirmativa 

Unidades da 

Federação 

Cotas 

Raciais 

Cotas 

Sociais 

Cotas 

Raciais e 

Sociais 

Sistema de 

Pontuação 

(Bônus) 

Região Sul     

Rio Grande do Sul  1 3  

Santa Catarina   2  

Paraná 3 1 4  

 Modalidade de Ação Afirmativa 

Unidades da 

Federação 

Cotas 

Raciais 

Cotas 

Sociais 

Cotas 

Raciais e 

Sociais 

Sistema de 

Pontuação 

(Bônus) 

Região Norte     

Amazonas   1  

Pará    2  

Amapá   1  

Roraima          

Rondônia         

Acre         

Tocantins  1    

     

Brasil 8 19 42 6 
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O modelo de ação afirmativa mais adotado por essas universidades é a reserva de 

vagas (cotas). Entretanto, o público-alvo dessas ações afirmativas foi expandido: não só 

alunos negros foram beneficiados, mas também indígenas e alunos oriundos de escolas 

públicas. Embora as primeiras propostas de cotas nas universidades públicas tivessem os 

negros como os primeiros beneficiários, outros grupos também foram incluídos nessas 

políticas, como os indígenas e os alunos de escolas públicas.  

Isso mostra que o debate sobre a exclusão dos negros, indígenas e pobres dos 

bancos universitários adquiriu uma importância nacional. A diversidade de modelos de 

políticas de ação afirmativa, adotadas em cada universidade, reflete a pluralidade de 

opiniões e de valores que orientaram as discussões nestas instituições. Porém, o que essas 

universidades tem em comum é a não-aceitação da exclusão de grupos discriminados e 

desfavorecidos da sociedade no ensino superior público brasileiro. E as ações afirmativas, 

como política de inclusão, aparecem como uma solução temporária e imediata para 

promover maior democratização das universidades públicas. Isso claro, não dispensa 

medidas de longo prazo, como a distribuição de renda e uma educação pública de 

qualidade. 

 

2.3 A política de cotas e o movimento negro 

 

Apesar de não ter se constituído em movimento político de massa, como ocorreu 

nos Estados Unidos, as diversas organizações do movimento negro tiveram durante o 

período republicano papel fundamental na luta pela igualdade de todos os cidadãos e no 

combate à discriminação racial. Essa luta gerou conquistas importantes para essa parcela 

da população brasileira, que ainda tem o pleno usufruto de seus direitos barrado pelos 

preconceitos e discriminações raciais.  

 A abolição da escravatura em 1888 e a Proclamação da República, que ocorreu 

um ano mais tarde, não garantiram aos negros significativos ganhos materiais. Ao 

contrário, de acordo com historiador George Reid Andrews (1991), os negros se 

encontravam excluídos tanto da vida política, devido as limitações impostas pela 

República ao voto universal e as outras formas de participação política, seja social e 



. 

 

 55    

 

psicologicamente, frente às doutrinas do racismo científico e das teoria do 

branqueamento, ou mesmo economicamente, devido às preferências em termos de 

emprego em favor dos imigrantes europeus. 

O historiador Petrônio Domingos (2007) afirma que para reverter esse quadro de 

marginalização no início da República, os ex-escravos e seus descendentes instituíram os 

movimentos de mobilização negra no Brasil, criando inicialmente dezenas de grupos, 

como grêmios, clubes e associações, que tinham cunho eminentemente assistencialista, 

recreativo e/ou cultural, que agregavam um número não desprezível de “homens de cor”. 

Nessa mesma época surgiu o que se denomina atualmente imprensa negra: jornais 

publicados por negros que denunciavam as mazelas que afetavam a vida da população 

negra, além de se tornarem um veículo de denuncia do regime de “segregação racial” que 

ocorria em várias cidades do país, onde o negro era impedido de frequentar certos locais, 

como hotéis, clubes, cinemas, teatros, restaurantes, ruas praças públicas, etc. (Domingos, 

2007, p. 104-5). 

No ano de 1930 é criada a Frente Negra Brasileira (FNB), organização negra que 

emerge com reivindicações políticas e que se transformou em partido político em 1936, 

com o objetivo de capitalizar o voto da população de cor. Essa organização negra acabou 

sendo extinta, como as outras demais organizações políticas, com a instauração do Estado 

Novo em 1937, fazendo com que a luta pela discriminação racial fosse enfraquecida 

(Domingos, 2007, p.106-7). 

O ressurgimento do Movimento Negro se deu, de acordo com Domingos (2007) 

com o fim do Estado Novo (1937-1945), e uma das organizações criadas nessa época foi 

a União dos Homens de Cor (UHC), que tinha como objetivo a elevação do nível 

econômico e intelectual das pessoas de cor em todo o território nacional para torná-las 

aptas a ingressarem na vida social e administrativa do país.  

Outra organização negra surgida na época foi o Teatro Experimental do Negro 

(TEN), que inicialmente tinha como objetivo formar um grupo teatral constituído apenas 

por negros, mas com o passar do tempo expandiu suas ações, por meio da publicação do 

jornal Quilombo, a criação do Instituto Nacional do Negro e do Museu do Negro e 

participando da organização do I Congresso do Negro Brasileiro (Domingos, 2007, p. 

109). 
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O Golpe Militar de 1964 representou uma revés temporário para a luta política 

dos negros, que desarticulou uma coalizão de forças que lutava contra o preconceito de 

cor e que fez com que o Movimento Negro organizado sofresse uma retração. 

O seu ressurgimento se deu somente no ano de 1978, com a fundação do 

Movimento Negro Unificado (MNU), organização que emergiu no contexto de ascensão 

dos diversos movimentos populares e que tinha como reivindicações a desmistificação da 

democracia racial brasileira, a organização política da população negra, a transformação 

do Movimento Negro em um movimento de massas, a formação de alianças na luta 

contra o racismo e a exploração do trabalhador, a organização para enfrentar a violência 

policial, a organização nos sindicatos e partidos políticos, a luta pela introdução da 

História da África e do Negro no Brasil nos currículos escolares, bem como a busca pelo 

apoio internacional contra o racismo no país (IDEM, 2007, p.111-14). 

Pata o sociólogo argentino Carlos Hasenbalg (2005), os temas centrais na 

mobilização do Movimento Negro nas décadas de 1970 e 1980 foram a denúncia do 

racismo e da discriminação racial no Brasil e a valorização da cultura negra como meio 

para se construir uma identidade racial positiva. Porém, na década de 1990, o autor 

ressalta que o Movimento adere a um novo tipo de demandas e reivindicações, centrado 

na adoção de medidas antidiscriminatórias e na formulação de políticas de ação 

afirmativa. 

Para ilustrar essa mudança do foco de ação do Movimento Negro, Hasenbalg 

mostra vários exemplos que podem ser creditados como resultado dessa nova estratégia 

de mobilização da militância negra.  

Dentre elas, a Constituição de 1988, que além das salvaguardas relativas a 

religiões, quilombos, culturas afro-brasileiras e indígena, define o racismo como um 

crime inafiançável e imprescritível, ultrapassando assim a inócua lei 1390 de 1951, 

conhecida como Lei Afonso Arinos (Hasenbalg, 2005, p.50). 

Hasenbalg (2005) afirma que a mudança de postura do Estado brasileiro em 

relação à questão racial, resultado da mobilização e do crescente volume de informação 

sobre desigualdades entre os grupos de cor da população, veio ocorrer nos anos 1990. 

 O autor destaca que a celebração do tricentenário da morte de Zumbi dos 

Palmares, em novembro de 1995, pode ser vista como catalisadora dessas mudanças. Por 
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meio das palavras do presidente Fernando Henrique Cardoso, ressalta o autor, há o 

primeiro reconhecimento oficial da existência de racismo e discriminação racial no 

Brasil.   

Para ilustrar as iniciativas do governo federal, Hasenbalg (2005) aponta a criação, 

no governo Fernando Henrique Cardoso, do Grupo de Trabalho Interministerial para a 

Valorização da População Negra (GTI) e do Grupo de Trabalho para a Eliminação da 

Discriminação no Emprego e na Educação.  

No governo Luis Inácio Lula da Silva, foi criada a Secretaria Especial de 

Promoção de Políticas de Igualdade Racial (SEPPIR), destinada a estimular e coordenar 

as ações de inclusão racial, além de vários programas e políticas de promoção da 

população afrodescendente, nas áreas de educação, emprego, comunidades quilombolas e 

saúde, entre outras (HASENBALG, 2005, p. 50). 

 

 

2.4 Conclusões parciais 

 

A adoção das políticas de ações afirmativas pelas universidades brasileiras mostra 

que a busca pela democratização do acesso ao ensino superior brasileiro está na pauta de 

reivindicações para a construção de uma sociedade mais igualitária e democrática. A 

adoção das políticas de cotas com recorte racial se transformou em uma das principais 

estratégias para o combate à desigualdade e a discriminação racial. 

.A maioria das universidades brasileiras que adotaram algum tipo de ação 

afirmativa utiliza em seu sistema de seleção a política de cotas seja raciais, sociais ou 

ambas. Para Mattos (2003) o sistema de cotas tem o mérito de garantir o acesso mínimo 

de negros ao ensino superior. Todavia, se de imediato ela consegue transpor a barreira de 

desvantagem relativa, por si só ela não consegue eliminar os fatores estruturais que 

determinam o conteúdo dessa desvantagem, a desvantagem racial básica que é 

racialmente determinada.  

Por isso, é necessário considerar as políticas de ação afirmativa, e as cotas em 

particular, como medidas que não tem o poder de desmontar toda a estrutura de 
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discriminação racial que cria obstáculos para a ascensão social de negros e para o acesso 

a espaços sociais valorizados socialmente.  

 Levando em conta essa limitação, Domingues (2002) afirma que a luta pela 

adoção de cotas não deve se configurar como um fim em si mesmo. Para o autor, ela deve 

ser entendida como um meio de ação, uma via que dá visibilidade ao povo negro. Por não 

ter por si só o poder de acabar com o racismo na sociedade brasileira, a luta pelas cotas 

deve ser travada conjuntamente com a luta pela melhoria da escola pública.  

 Por isso se faz urgente em esforço sério para a construção de uma escola pública 

que consiga dar aos alunos das classes populares o mesmo preparo que os alunos das 

classes elevadas tem. Quando isso ocorrer, esses alunos estarão em plenas condições de 

competir em igualdade com os alunos das classes elevadas pelas vagas nas universidades 

públicas. Enquanto isso não ocorre, a adoção de ações afirmativas e de políticas de 

reserva de vagas surge como um meio imediato para promover o acesso de alunos pobres 

e de negros à universidades públicas brasileiras. 

Podemos concluir então que a adoção de políticas afirmativas para negros por 

alguns órgãos governamentais, com destaque para as cotas para negros, é em primeiro 

lugar o resultado da mobilização do Movimento Negro. Em seguida podemos creditar 

esse feito à mudança de estratégia do próprio governo, focando na elaboração de políticas 

públicas que têm como alvo anular o efeito da discriminação racial na vida de milhares 

de negros brasileiros. Através da exposição dos dados da realidade das relações raciais, 

esses grupos apresentaram um retrato fidedigno da realidade do relacionamento entre 

negros e brancos do Brasil, o que era escondida pelo Mito da Democracia Racial. 
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CAPÍTULO III 
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3. Histórico do processo de implantação da política de cotas na Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) 

 

Como parte da pesquisa documental, esse capítulo apresenta um relato 

circunstanciado do processo de implantação da política de cotas na Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP). O relato abrange o período de 19 de março de 2003 – início 

das discussões sobre a possibilidade da adoção pela UNIFESP de uma política de Ações 

Afirmativas – até o dia 3 de julho de 2007, dia em que, pelo quarto ano consecutivo. o 

Conselho Universitário da UNIFESP aprovou a continuidade dessa política de ação 

afirmativa na universidade. 

Este relato utiliza como fonte documental as atas das reuniões do Conselho 

Universitário e do Conselho de Graduação, nas quais o tema política de cotas constou na 

pauta. Adicionalmente, o relato recupera partes do texto do Prof. Dr. Ulysses Fagundes 

Neto (2004), então Reitor da UNIFESP, no qual é descrito parte do processo de 

implantação dessa política afirmativa na Universidade. No total, foram analisadas 14 atas 

do Conselho Universitário, cinco atas e uma Resolução do Conselho de Graduação e 10 

resoluções da Reitoria da UNIFESP. 

 

3.1 Inicio das discussões 

 

A discussão sobre a adoção da política de cotas na UNIFESP teve início no dia 19 

de março de 2003, em reunião do Conselho de Graduação, presidida pela Prof ª Drª 

Helena Bonciani Nader, então Pró-Reitora de Graduação, e autora da proposição a ser 

doravante discutida. A ata registra que a reunião contou com a presença de 25 

participantes, além dos convidados Nildo Alves Batista, Dante Marcello C. Gallian, 

Lúcia O. Sampaio, Profª Emília Inoue Sato e Dr ª Patrícia Ruy Vieira (UNIFESP, 2003, 

p. 1). 

De acordo com a ata dessa reunião, a política de cotas foi o terceiro item da pauta 

de discussão, e ao debatê-lo, a Prof ª Drª Helena Bonciani Nader informou que efetuaria 

uma reunião com os coordenadores dos Cursos de Graduação no dia 20 de março de 
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2003, com o objetivo de criar um Grupo de Trabalho para discutir e definir o 

posicionamento da UNIFESP frente à Lei Federal 10.558, de 13 de novembro de 2002, 

que criou o Programa Diversidade na Universidade, no âmbito do Ministério da 

Educação, que tinha a finalidade de implementar e avaliar estratégias para a promoção do 

acesso ao ensino superior de pessoas pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos, 

especialmente dos negros e os indígenas brasileiros (IDEM, p. 5). 

O Prof. Dr. Ulysses Fagundes Neto (2004) destaca em seu texto sobre o histórico 

dessa discussão, que durante as reuniões do Grupo de Trabalho criado por essa 

universidade, o principal objetivo foi promover a discussão da ideia de promoção da 

igualdade racial na sociedade brasileira e o papel das universidades brasileiras neste 

processo.   

Fagundes Neto (2004) relata que, para subsidiar as discussões do Grupo de 

Trabalho, foi solicitada a contribuição do Prof. Dr. Hélio Santos, fundador do Conselho 

Negro em São Paulo. Além disso, o assunto também foi debatido em diversas reuniões na 

Pró-Reitoria de Graduação e, de acordo com o autor, envolveu inicialmente 

representantes dos vários segmentos da comunidade universitária, como pró-reitores, 

coordenadores de curso e representantes discentes.  

Como consequência dessas discussões, Neto (2004) aponta que o Grupo de 

Trabalho decidiu que a estratégia a ser utilizada para mobilização da sociedade civil e dos 

acadêmicos para o debate deveria inicialmente passar por uma primeira etapa, que seria a 

organização de um seminário que abordasse o tema Acesso do Negro na Universidade 

Brasileira: diagnóstico da situação atual e propostas de adoção de Ações Afirmativas 

como as Cotas em caráter provisório. 

De acordo com Fagundes Neto (2004), essa primeira etapa se concretizou com a 

realização, no dia 26 de maio de 2003, na UNIFESP, mais precisamente na Escola 

Paulista de Medicina em São Paulo, o seminário intitulado Ações Afirmativas. A abertura 

dos trabalhos foi feita pelo Prof. Dr. Hélio Egydio Nogueira e pela Profª Dr ª Helena 

Bonciani Nader, à época respectivamente, Reitor e Pró-Reitora de Graduação. 

O seminário envolveu a participação dos dirigentes das universidades públicas 

que à época já tinham adotado políticas de ações afirmativas, como a Profª Dr ª Nilcéa 

Freire, à época reitora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), e do Prof. Dr. 
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Valdélio Santos Silva, representando a Profª Dr ª  Ivete Alves Sacramento, à época reitora 

da Universidade Estadual da Bahia (UneB) (Fagundes Neto, 2004). 

Além dessas pessoas, participaram desse seminário o Prof. Dr. Hédio Silva Júnior, 

à época Diretor do Centro de Estudo das Relações do Trabalho e Desigualdades 

(CEERT), do Senador Paulo Paim (PT-RS), à época Vice-Presidente do Senado, Pedro 

Costa,  representando o presidente do Senado José Sarney do  (PMDB-AP), Dr. João 

Carlos Nogueira, representando a então ministra Matilde Ribeiro, da Secretaria Especial 

de Política e Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), Prof. Dr. Roberto Martins,  

membro do Grupo de Trabalho sobre Afrodescendentes do Alto Comissariado de Direitos 

Humanos da Organização das Nações Unidas (ACNUR), Prof. Dr. Hélio Santos, 

fundador e ex-presidente do Conselho do Negro de São Paulo, Pró-Reitores da  

UNIFESP, dirigentes de outras universidades e de entidades ligadas à Educação, como a 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(ANDIFES), Associação Nacional de Docentes (ANDES), Federação dos Sindicatos dos 

Trabalhadores das Universidades Públicas Brasileiras (FASUBRA), União Nacional dos 

Estudantes (UNE), Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (SESu - 

MEC) , Fórum de Pró-Reitores de Graduação, representação do Ministério Público 

Federal em São Paulo, Agências de fomento à pesquisa (CNPq, CAPES, FAPESP), 

fundações envolvidas no processo de seleção para ingresso em cursos superiores e de 

ensino estaduais e federais, reitores de universidades públicas da região sudeste, 

representantes dos governos do Estado e do município de São Paulo, entidades da 

comunidade negra e da comunidade acadêmica da UNIFESP (Fagundes Neto, 2004).  

O autor citado destaca que as discussões realizadas e sua posterior repercussão 

mobilizaram a instituição e, em cumprimento da Resolução nº 1.369 de 18 de dezembro 

de 2003, com orientações para que todas as universidades brasileiras incluíssem na pauta 

de seus conselhos superiores a discussão sobre as Ações Afirmativas, a Reitoria da 

UNIFESP criou a Grupo de Estudos Institucional para Ações Afirmativas, composto por 

pessoas que já tinham participado de fóruns e reuniões sobre o tema das ações 

afirmativas, promovidos pelo Conselho Nacional de Educação, Fórum de Pró-Reitores de 

Graduação e ANDIFES (Fagundes Neto, 2004). 



. 

 

 63    

 

Na reunião do Conselho Universitário, realizada em 10 de março de 2004, foi 

apresentada a proposta de ação afirmativa elaborada pelo Grupo de Estudos Institucional 

para Ações Afirmativas. De acordo com a ata dessa reunião, esse encontro foi presidido 

pelo então Vice- Reitor Prof º Dr. Sérgio Tufik e contou com a presença de 47 

conselheiros, além do Prof.  Dr. Antônio Rubino de Azevedo como convidado, na época 

Presidente do Conselho de Curadores da UNIFESP (UNIFESP, 2004b, p. 1). 

A ata dessa reunião mostra que a discussão sobre a política de ações afirmativas 

na UNIFESP foi o segundo item da pauta do encontro, que foi iniciado com a leitura, 

feita pelo Prof. Dr. Edmund Chada Baracat, à época Pró-Reitor de Graduação da Unifesp, 

da já citada  Resolução n º 1.369  de 18 de dezembro de 2003. Em seguida, a Prof ª 

Helena Nader apresentou o Prof. Dr. João Carlos Nogueira, então Sub-Secretário de 

Assuntos Institucionais da Secretaria Especial da Igualdade Racial, que discorreu sobre o 

tema Análises e propostas para o estabelecimento de políticas de Ação Afirmativa, que 

permitam o acesso e a permanência dos negros nas Instituições de Ensino Superior 

(IDEM, p. 1). 

Dentre os assuntos de sua exposição encontrados na ata dessa reunião, o Prof. 

João Carlos Nogueira destacou que a desigualdade de acesso existente nas universidades 

federais brasileiras se remete às origens do sistema de ensino implantado no Brasil, e que 

se o país tivesse cuidado corretamente da Educação, não seria necessária a discussão de 

cotas para negros nas Universidades Públicas.. Além disso, ele apontou a existência da 

desigualdade entre negros e brancos no Ensino Superior Público, e alertou que, caso elas  

não sejam corrigidas,  essa situação poderá se agravar, pois os dados sobre o acesso dos 

negros à universidade são alarmantes: dos alunos matriculados no Ensino Superior, dois 

milhões correspondem a alunos de escolas públicas, mas quando se consultam os 

números de alunos negros, os índices desaparecem. Diante desses dados ele conclui que, 

se esse desnível não fosse corrigido, em cinco anos não existirão mais médicos negros 

formados no Brasil (IBIDEM, p. 1-2). 

Após essa primeira exposição, a ata dessa reunião destaca que  a Prof ª  Helena 

Nader apresentou o segundo convidado, o Prof. Dr. Roberto Martins, ex-presidente  do 

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas  (IPEA) e então  perito do Grupo de 

Trabalho de cinco especialistas em afro-descendência  do Alto Comissariado de Direitos 
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Humanos da Organização das Nações Unidas (ACNUR), que fez uma exposição sobre o 

tema Desigualdades  Raciais e Ações Afirmativas no Brasil” (OP. CIT, p. 2). 

A ata da reunião mostra que, em sua exposição, o Prof. Martins apresentou dados 

importantes para demonstrar que existe discriminação racial no mercado profissional 

brasileiro. Dentre esses dados, ele apontou que o negro chega a ganhar metade do que 

ganha o branco, mesmo possuindo a mesma quantidade de anos de estudo, e que a renda 

domiciliar per capita da família negra é apenas 40% da renda domiciliar per capita do 

branco. Além disso, ele destacou que a expansão do número de vagas nas universidades 

brasileiras  não mudou a diferença da composição racial de seus alunos, e essa diferença 

não se tornou maior porque a expansão do número de vagas nesse nível de ensino se deu 

majoritariamente no Ensino Superior Privado. O convidado encerrou a sua apresentação 

ressaltando que a diferença de exclusão da população negra no ensino superior é ainda 

maior  no Estado de São Paulo (OP. CIT, p. 2). 

De acordo com a ata dessa reunião, após a exposição do professor Roberto 

Martins, a professora Helena Nader apresentou os dados estatísticos do vestibular 2003, e 

em seguida, a proposta elaborada pelo Grupo de Estudos sobre Ação Afirmativa, e que 

consistia basicamente em aumentar em 10% as vagas para ingresso nos cursos de 

graduação da UNIFESP, que seriam destinadas aos alunos pretos e pardos provenientes 

de escolas públicas. A ata dessa reunião registra que alguns professores da UNIFESP se 

pronunciaram sobre a questão, mas devido à falta de tempo disponível, a decisão sobre 

esse assunto ficou para ser tomada na próxima reunião do Conselho Universitário (OP. 

CIT, p. 2). 

  

3.2 Votação da proposta da política de Cotas na UNIFESP 

 

A decisão sobre a adoção de uma política de ação afirmativa na UNIFESP foi 

tomada na reunião do Conselho Universitário do dia 14 de abril de 2004. Essa reunião foi 

presidida pelo então Reitor Prof. Dr. Ulysses Fagundes Neto, com a presença de 63 

participantes. A ata dessa reunião destaca que a discussão sobre a adoção de políticas de 

ações afirmativas na UNIFESP foi o único item discussão na ordem do dia (UNIFESP, 

2004c, p.2). 
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A ata dessa reunião registra que ela se iniciou com um breve resgate, realizado 

pela Prof ª Helena Nader, das discussões até então ocorridas, com o objetivo de dar  ao 

Conselho Universitário uma visão geral sobre o tema, e para que pudesse deliberar sobre  

as ações afirmativas no âmbito da UNIFESP (IDEM, p. 2). 

Abertas as discussões, a ata dessa histórica reunião registra que não houve 

unanimidade sobre a adoção dessa política na UNIFESP, com alguns professores se 

posicionando a favor e outros contra à sua aprovação. Encerradas as discussões, a ata 

dessa reunião destaca que o Prof. Dr. Ulysses Fagundes Neto colocou a proposta de ação 

afirmativa em votação, com a condição de que, se aprovada, ela seria posta em prática se 

a UNIFESP obtivesse financiamento do Ministério da Educação, além da inclusão dos 

indígenas, ao lado dos pretos e pardos como beneficiários  Dessa forma, a proposta foi 

aprovada pelo Conselho Universitário com 31 votos a favor, 15 votos contra e sete 

abstenções (IBIDEM, p. 2).  

A proposta de ação afirmativa aprovada pelo Conselho Universitário da UNIFESP 

foi posteriormente regulamentada internamente por meio da Resolução n º 23/2004, que 

estabeleceu o aumento do número de vagas para ingresso nos cursos de graduação da 

UNIFESP e que implantou o sistema de cotas para a população afrodescendente e 

indígena oriunda de escolas públicas para o preenchimento de vagas relativas aos cursos 

de graduação (UNIFESP, 2004d, p. 1). 

O artigo 1 º dessa Resolução estabeleceu o aumento da  quantidade de vagas dos 

cursos de graduação em 10%, com o objetivo de destiná-las aos candidatos 

afrodescendentes, e indígenas que cursaram o Ensino Médio exclusivamente em escolas 

públicas (municipais, estaduais ou federais) (IDEM, p. 1). 

Esse artigo veio acompanhado de dois parágrafos: o primeiro dispôs que o 

preenchimento dessas vagas se daria somente por meio do exame vestibular, e o segundo 

definiu que a forma de enquadramento dos alunos que poderiam concorrer a essas vagas 

se daria por meio da autodeclaração, de acordo com a classificação adotada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (IBIDEM, p. 1). 

O artigo 2 º dessa Resolução estabeleceu que todos os candidatos inscritos serão 

classificados de acordo com a ordem de pontuação obtida nas prova do vestibular (OP. 

CIT, p. 1). 
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O artigo 3  º determina que a avaliação desse sistema seria feita anualmente pela 

Comissão Permanente de Vestibular da UNIFESP e submetido ao Conselho 

Universitário para a sua possível prorrogação (OP. CIT, p. 1). 

O artigo 4 º adverte que a resolução só entraria em vigor se os recursos financeiros 

específicos para a viabilização da permanência do aluno vinculado ao sistema de cotas 

fossem obtidos (OP. CIT, p. 1). 

Da proposta anterior apresentada pelo Grupo de Estudos sobre Ação Afirmativa 

ao Conselho Universitário, a única modificação que houve foi a inclusão dos indígenas 

dentre aqueles que poderiam optar por concorrer as vagas reservadas às cotas, 

permanecendo o aumento em 10 % das vagas e a exigência de que estes tivessem 

estudado em Escola Pública. 

Com isso, a distribuição da quantidade de vagas destinadas ao Sistema Universal 

e ao Sistema de Cotas, que foram oferecidas aos vestibulandos que prestaram vestibular 

para os cursos do Campus São Paulo ficou da seguinte maneira:  

 

Tabela 4 – Total de Vagas Campus São Paulo 

Curso Cotas Universais Total 

Ciências Biomédicas 3 30 33 

Enfermagem 8 80 88 

Fonoaudiologia 3 33 33 

Medicina 11 110 121 

Tecnologia Oftálmica 2 20 22 

Total 27 273 300 

Fonte: Prograd/ Unifesp 

 

Na reunião do Conselho de Graduação, que foi realizada no dia 16 de março de 

2005, foram apresentados os dados do vestibular 2005, o primeiro a ser realizado com o 

sistema de cotas e a adesão da UNIFESP ao Projeto Brasil Afro-Atitude: Programa 

Integrado de Ações Afirmativas para Negros (UNIFESP, 2005a, p. 1). 
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A ata dessa reunião registra que ela  foi presidida pelo então Pró-Reitor de 

Graduação Prof. Dr. Edmund C. Baracat, e que contou com a presença de 33 pessoas 

ligadas à instituição e de três convidados (IDEM, p. 1). 

De acordo com a ata citada anteriormente, a reunião se iniciou com a apresentação 

dos dados da seleção para os cursos de graduação que se iniciaram no ano de 2005, e em 

seguida foi feito um breve relato sobre o sistema de ação afirmativa utilizado, destacando 

que, de modo geral, a experiência foi boa e que o vestibular transcorreu sem 

anormalidades. Nessa apresentação foi informado aos participantes que foi solicitado aos 

candidatos afrodescendentes que trouxessem documentação pertinente, sendo que 

somente três deles tiveram dificuldade, os quais fizeram declaração registrada em 

cartório, e que tiveram até o dia 31/03/2005 para trazer a documentação solicitada, o que 

não ocorreu com os candidatos indígenas (IBIDEM, p. 1).. 

A ata dessa reunião registra que, após a apresentação dos dados sobre o vestibular 

2005, o Conselho de Graduação iniciou a discussão sobre a adesão da UNIFESP ao 

Projeto Afro-Atitude. Esse projeto, elaborado pelo Ministério da Saúde, tem como 

objetivo promover a permanência dos alunos aprovados no exame vestibular e que 

ingressaram pelo sistema de cotas nas universidades públicas. Para isso, esses alunos 

participariam de Programa de Monitoria ou de Iniciação Científica na área DST/AIDS, 

cuja proposta foi aprovada pelo Ambulatório de DST/AIDS da UNIFESP, que se colocou 

à disposição para participar do mesmo. De acordo com a ata dessa reunião, a UNIFESP 

enviou um projeto de adesão para o Ministério da Saúde, que foi bem avaliado, e que 

resultou na doação de 50 bolsas para os alunos cotistas  da universidade. Além disso, foi  

proposto que esses alunos contemplados fossem  acompanhados adequadamente, e que 

fossem somente contemplados aqueles que tivessem um bom desempenho acadêmico, 

utilizando inclusive a experiência do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC)  (OP. CIT, p. 2).  

Na reunião do Conselho Universitário, realizada no dia 11 de maio de 2005, 

houve a discussão sobre o vestibular a ser realizado naquele ano, sobre  a criação de um 

campus da UNIFESP para a Baixada Santista e sobre o reconhecimento da Fundação 

Oswaldo Ramos. A ata dessa reunião registra que ela foi presidência pelo Reitor Prof. Dr. 

Ulysses  Fagundes Neto, com a presença de 59 pessoas e, dentre os itens da pauta da 
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ordem do dia, estava a discussão sobre o vestibular a ser realizado para o ingresso nos 

cursos de graduação que se iniciariam no ano de 2006 (UNIFESP, 2005b, p. 1-2).  

De acordo com a ata citada anteriormente, a Prof ª Helena Nader apresentou os 

dados referentes à relação candidato/vaga do vestibular anterior, o calendário do 

vestibular para o ano letivo de 2006, o número de vagas para o Campus São Paulo e 

Baixada Santista, incluindo o percentual destinado às cotas referentes às ações 

afirmativas, e propôs ao Conselho Universitário a alteração de 3 itens relativos ao 

vestibular 2006: a alteração do peso da 3 ª prova, com o objetivo de valorizar a redação, 

aprovada pela maioria, com três votos em contrário e duas abstenções, a eliminação 

daquele que tirar nota zero em qualquer uma das disciplinas do concurso vestibular, 

aprovada com 1 abstenção, e a substituição da palavra afrodescendente pela palavra 

negro, de acordo com a determinação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), que compreende as cores preto e pardo, aprovada com 4 abstenções (IDEM, p. 

2).  

A ata dessa reunião mostra-nos que, após a apresentação da Prof ª Helena Nader, 

ocorreu a exposição do Prof. Dr. Marcos Pacheco Ferraz, na época presidente do Grupo 

Institucional de Ações Afirmativas da UNIFESP, que apresentou um resumo do processo 

de discussão do projeto de ações afirmativas na UNIFESP que resultou na aprovação da 

Resolução N º 23 pelo Conselho Universitário em 2004, que estabeleceu a adoção de 

cotas para alunos afrodescendentes e indígenas que cursaram o ensino médio em escola 

pública. Em seguida, ele apresentou alguns números que detectaram um aumento na 

procura de vagas, e de dados comparativos que versavam sobre os aspectos 

socioeconômicos, das notas por curso, das notas entre os alunos cotistas e não-cotistas e o 

total de alunos matriculados oriundos de escola pública (IBIDEM, p. 2). 

A ata dessa reunião destaca que, ao final de sua exposição, o Prof. Marcos 

Pacheco Ferraz  propôs a continuidade do percentual de 10 % para cotas por mais um 

ano. Colocada em votação - ao contrário do ocorrido em 2004 - houve aprovação 

unânime pela continuidade do sistema de cotas para o vestibular a ser realizado no ano de 

2005 (OP. CIT, p. 2). 

A continuação da política de cotas foi regulamentada posteriormente pela 

Resolução N º 27/2005, que  revogou e substituiu a Resolução N º 23/2004, que 
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estabeleceu o aumento do número de vagas nos cursos de graduação da UNIFESP e 

implantou o sistema de cotas para a população afrodescendente e indígena oriunda de 

escolas públicas (UNIFESP, 2005c, p. 1). 

As diferenças entre essa resolução e a anterior são a substituição  no artigo 1 º do 

termo afrodescendente pelos termos negro e pardo, e a inclusão, no Primeiro Parágrafo  

do artigo 1 º dos cursos do campus Baixada Santista no processo seletivo. Os outros 

artigos e parágrafos permaneceram os mesmos nessa nova resolução, inclusive a 

obtenção de recurso financeiro específico para a manutenção dos alunos aprovados por 

esse sistema como pré-requisito da continuação da política de cotas (IDEM, p. 1). 

A política de cotas na Universidade Federal de São Paulo não se restringiu 

somente ao campus São Paulo, mas se estendeu aos outros campi que posteriormente 

foram criados pela UNIFESP6. 

Na reunião realizada pelo Conselho Universitário no dia 22 de junho de 2006, 

ocorreu o debate sobre o vestibular para os cursos que se iniciariam no ano de 2007 na 

UNIFESP e da continuidade da política de cotas para pretos, pardos e indígenas. A ata 

dessa reunião registra que ela foi presidida pelo então Reitor Prof. Dr. Ulysses Fagundes 

Neto, com a presença de cinqüenta conselheiros, onde a discussão sobre o vestibular 

realizado no ano de 2006 ocupava o terceiro item na pauta de discussão (UNIFESP, 

2006a, p. 1). 

De acordo com a ata citada anteriormente, a discussão se iniciou com a exposição 

do Prof. Luiz Eugênio Araújo de Moraes Mello, na época presidente do Grupo 

Institucional de Ações Afirmativas, que falou sobre a implantação das ações afirmativas e 

dos problemas com relação ao atraso do repasse de verba do MEC. Em seguida, ele 

apresentou os números relativos ao vestibular realizado no ano de 2005, os dados dos 

cinco cursos do campus São Paulo e das vagas não preenchidas por negros, pardos e 

índios em virtude da não-apresentação de documentos ou pela opção por outras 

instituições de ensino superior (IDEM, p. 3). 

Tendo em vista essa situação, a ata citada anteriormente mostra que o Prof. Luiz 

Eugênio solicitou ao Conselho Universitário a inclusão de um artigo adicional na nova 

                                                 
6 Foram criados os campi Baixada Santista, Guarulhos, Diadema, Osasco e São José dos Campos 
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resolução sobre a Política de Ações Afirmativas da UNIFESP, determinando que, caso as 

vagas destinadas aos alunos cotistas não fossem totalmente preenchidas por falta de 

alunos aprovados, que elas fossem destinadas para os candidatos melhores colocados, 

independentemente da cor da sua pele. Além dessa solicitação, o Prof. Luiz Eugênio 

sugeriu a expansão da política de cotas para os campi de Diadema e Guarulhos e do 

estabelecimento de cotas para professores do Ensino Público. A ata dessa reunião mostra 

que todas as solicitações feitas pelo Prof. Luiz Eugênio foram aprovadas pelo Conselho 

Universitário, com exceção da proposta da política de cotas para professores do Ensino 

Público, que foi muito discutida entre os membros do Conselho, mas que teve sua 

deliberação final na reunião que ocorreu no mês de julho (IBIDEM, p. 3). 

A continuidade da política de cotas foi regulamentada posteriormente pela 

Resolução Nº 36/2006, aprovada na reunião do Conselho Universitário do dia 22 de 

junho de 2006, e que revogou a resolução n º 27/2005.A primeira diferença desta 

resolução para a anterior foi a inclusão no parágrafo primeiro do artigo 1 º dos campi de 

Diadema e Guarulhos no sistema de reserva de vagas (UNIFESP, 2006b, p. 1). 

A segunda diferença em relação à resolução anterior é a inclusão de um terceiro 

parágrafo no artigo 1 º , que estabelece que, caso não houvesse preenchimento das vagas 

destinadas aos alunos cotistas por falta de alunos aprovados, essas vagas seriam 

destinadas aos alunos oriundos de escolas públicas, independente da cor de pele (IDEM, 

p. 1).  

A terceira diferença em relação à resolução anterior é a inclusão de mais um 

artigo (Artigo 2 º), que determina que as vagas destinadas aos alunos cotistas seriam 

preenchidas por meio do vestibular (IBIDEM, p. 1). 

A discussão sobre as cotas para professores de Escola Pública foi feita na reunião 

do Conselho Universitário, realizada no dia 12 de julho de 2006. A ata dessa reunião 

registra que ela foi presidida pelo então Reitor Prof. Dr. Ulysses Fagundes Neto, 

contando com a presença de 41 conselheiros, e dentre os itens da pauta estavam a 

discussão sobre o Vestibular 2007 e as cotas para professores (UNIFESP, 2006c, p. 1). 

A ata citada anteriormente mostra que a discussão sobre o vestibular e as cotas 

para professores se iniciou com a exposição do Prof. Dr. Luiz Eugênio Araújo de Moraes 

Mello, que após uma reapresentação dos dados sobre as ações afirmativas feita na reunião 
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anterior, defendeu a inclusão de cotas para professores oriundos do Ensino Público de 

Diadema e Guarulhos para os cursos de Biologia, Ciências Sociais, Filosofia, História, 

Pedagogia e Química no vestibular a realizado no ano de 2006, assunto esse que  foi 

pouco discutido na reunião anterior, devido a escassez de tempo (IDEM, p. 1).  

A ata destaca que essa proposta foi bastante discutida nessa reunião, com alguns 

professores se posicionando a favor, e outros contra, salientando que não achavam 

correto restringir as vagas aos professores oriundos dos dois municípios. Ao ser colocada 

em votação, levando em conta as ressalvas apontadas, ou seja, dirigindo essas cotas para 

professores do Ensino Público em geral, e não restrita apenas aos docentes do sistema de 

ensino das duas cidades, a proposta foi aprovada, com 5 votos contrários e 3 abstenções 

(IBIDEM, p. 1). 

A Resolução n º 37/2006, aprovada nessa reunião, e editada nesse mesmo dia pelo 

então Reitor Prof. Dr. Ulysses Fagundes Neto, revogou a Resolução n º 36/2006, que 

estabeleceu o aumento do número de vagas nos cursos de graduação da UNIFESP e que 

implantou o sistema de cotas para a população de cor (ou raça) preta, parda ou  indígena e 

indígena oriunda de escola pública (UNIFESP, 2006d, p, 1).   

A diferença dessa resolução para a anterior foi a inclusão de um artigo (Artigo 2º), 

regulamentando que, nos cursos de graduação em Biologia, Ciências Sociais, Filosofia, 

História, Pedagogia e Química haveria uma reserva de três vagas, para serem preenchidas  

por  professores da ativa  no Ensino Básico Público em geral (IDEM, p. 1). 

No dia em 16 de agosto de 2006 foi editada, pelo então reitor Prof. Dr. Ulysses 

Fagundes Neto, uma nova resolução, a de N º 38/2006, que substituiu a Resolução N º 

37/2006, que estabeleceu o aumento de vagas dos cursos de graduação e implantou o 

sistema de cotas para população de cor (ou raça) preta, parda ou indígena, oriunda de 

escolas públicas, no preenchimento de vagas relativas aos cursos de graduação, bem 

como cotas para professores do ensino básico público (UNIFESP, 2006e, p. 1). 

A diferença dessa resolução para anterior foi a retirada do Artigo 2 º da resolução 

anteriormente citada, que instituía o sistema de cotas para professores oriundos do ensino 

público, mantendo somente a reserva de vagas para alunos negros, pardos e indígenas que 

fizeram o ensino médio em escola pública, e se caso essas vagas não fossem preenchidas, 



. 

 

 72    

 

elas seriam destinadas aos alunos melhores classificados dentre aqueles que fizeram o 

ensino médio em escola pública, independente da cor da pele (IDEM, p. 1). 

Na reunião do Conselho de Graduação, realizada no dia 21 de março de 2007, 

houve a discussão sobre a  política de cotas. A ata dessa reunião registra que ela foi 

presidida pelo então Pró-Reitor de Graduação Prof. Dr. Luiz Eugênio Araújo de Moraes 

Mello, e contou com a presença de 46 pessoas pertencentes à instituição, e de nove 

convidados, e dentre os itens da pauta de discussão estava o tema da ociosidade das vagas 

destinadas à política de cotas (UNIFESP, 2007, p. 4).  

A ata citada anteriormente mostra que a discussão desse item se iniciou com a 

exposição do Prof. Dr. Luiz Eugênio, que destacou que no ano anterior algumas vagas 

destinadas aos alunos cotistas ficaram ociosas, e para evitar esse ocorrido, foi decidido 

que no vestibular  realizado para o ano letivo de 2007 as vagas que porventura ficassem 

ociosas fossem preenchidas por alunos oriundos de escolas públicas, independente da cor 

da pele. Entretanto ele destaca que, mesmo assim não foram preenchidas as vagas dos 

cursos: Educação Física (vagas universais e por cotas), Terapia Ocupacional (uma vaga 

por cotas), Tecnologia Oftálmica (vagas universais e por cotas), somando um total de 28 

vagas remanescentes. Diante desse fato, decidiu-se abrir a possibilidade de re-opção para  

os candidatos classificados e não aproveitados em outros cursos do mesmo campus 

(IDEM, p. 4). 

A possibilidade de re-opção foi instituída pela Resolução N º 02/2007, editada 

pela Pró-Reitoria de Graduação,  que na verdade foi um adendo ao edital do vestibular 

para os cursos que se iniciariam em 2007,  emitido em agosto de 2006. Essa resolução 

instituiu que, esgotadas todas as listas de classificados, as vagas em que não houvessem 

alunos matriculados seriam divulgadas pela UNIFESP e abertas à declaração de interesse 

a candidatos do mesmo campus que obtiveram classificação, mas que não foram 

convocados para a matrícula, de modo que aqueles que tivessem declarado interesse por 

essas vagas fossem convocados para a matrícula na ordem decrescente da nota final, 

resolução essa que foi aprovada pelo Conselho de Graduação com 6 abstenções e nenhum 

voto contrário (IBIDEM, p. 5). 

Na reunião do Conselho Universitário, que foi realizada no dia 09 de maio de 

2007 houve a discussão sobre o vestibular a ser realizado no ano seguinte e sobre o 
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sistema de cotas. A ata dessa reunião registra que ela foi presidida pelo então Vice-Reitor 

Prof. Dr. Sérgio Tufik e com a presença de 66 presentes. Dentre os itens de pauta estava a 

discussão sobre o vestibular para os cursos com início para o ano de 2008 (UNIFESP, 

2007b, p. 2). 

 A ata dessa reunião mostra que, na discussão sobre o vestibular 2008, o Prof. 

Luis Eugênio Araújo de Moraes Mello apresentou aos professores o quadro de 

desempenho por área dos alunos que ingressaram por meio das cotas no vestibular 

realizado no ano de 2006, além da avaliação do sistema de cotas por área, destacando que 

esses estão sendo bem sucedidos no seu desempenho acadêmico (IDEM, p. 2). 

No dia 3 de julho de 2007, o reitor promulgou a Resolução N º 42/2007, que 

substituiu a Resolução N º 38/2006, que estabeleceu o aumento de vagas dos cursos de 

graduação e implantou sistema de cotas para a população de cor (ou raça) preta, parda ou 

indígena, oriunda de escolas públicas, no preenchimento de vagas relativas aos cursos de 

graduação (UNIFESP, 2007c, p, 1). 

As diferenças desta resolução em relação à Resolução Nº 38/2006 foi a mudança 

do primeiro parágrafo do artigo 1º, que inclui em seu vestibular o novo campus da 

Unifesp, situado na cidade de São José dos Campos, além da inclusão de um quarto  

parágrafo, que determinou que, caso não haja preenchimento das vagas destinadas às 

cotas nem pelos negros, pardos e indígenas, em primeiro lugar, e nem pelos alunos 

oriundos da escola pública, independente da cor de pele, essas vagas seriam destinadas 

aos demais alunos não convocados pelo sistema universal (IBIDEM, p. 1). 

No dia 04 de julho de 2007 foi autorizada a instalação do novo campus da Unifesp 

de São José dos Campos, regulamentada pela Resolução N º 43/2007, expedida pelo 

então Reitor Prof. Dr. Ulysses Fagundes Neto (UNIFESP, 2007d, p. 1).  

O artigo 1 º dessa resolução determina que a instalação do novo campus ocorreria 

na cidade de São José dos Campos, e o artigo 2 º aprova a criação do curso de Ciências 

da Computação, com inicio previsto para o ano de 2007, e com suas vagas sendo 

preenchidas por meio de concurso vestibular (IDEM, p. 1). 
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3.3 Reflexões sobre o processo de adoção da política de cotas para negros na 

Universidade Federal de São Paulo 

 

Ao contrário de outras instituições de ensino superior que adotaram políticas de 

cotas, a iniciativa da discussão sobre a adoção desse tipo de ação afirmativa foi tomada 

pela então Pró-Reitora de Graduação Prof. Dra. Helena Bonciani Nader. O resultado 

inicial dessa primeira discussão foi a decisão de se criar um grupo de trabalho para 

discutir a ideia de promoção da igualdade racial na sociedade brasileira, o papel das 

universidades brasileiras nesse processo, e de determinar a posição da universidade sobre 

a questão. Para colaborar com a discussão, o Grupo de Trabalho contou com a 

colaboração do Prof. Dr. Hélio Santos, fundador do Conselho Negro em São Paulo.  

A assessoria do professor Hélio Santos e do Conselho Negro de São Paulo foi 

solicitada pelo Grupo de Trabalho por causa seu engajamento na luta contra a 

discriminação racial e no estudo da dinâmica social entre negros e brancos no Brasil, que 

ainda é permeada por práticas discriminatórias que impedem que os negros desfrutem de 

maneira equitativa e plena os seus direitos civis, políticos e sociais.  

Esse fenômeno reflete uma mudança política do Movimento Negro que, de acordo 

com o antropólogo estadunidense Michael Hanchard (2001), deveria deixar de ser  

subalterna, episódica e fragmentária, para se transformar em uma política emergente de 

contestação.  

De acordo com o autor, um modo para viabilizar essa estratégia seria por meio da 

criação de uma organização suprapartidária, com uma plataforma mínima nacional de 

direitos civis, baseada num consenso dos diversos grupos a respeito das necessidades 

básicas dos brasileiros negros. Essas necessidades básicas devem brotar de uma 

exposição crítica dos dados, que destrinchassem as formas socioeconômicas, políticas, 

culturais e de subordinação dos negros na sociedade brasileira, pois “é desse modo que o 

Movimento Negro pode documentar o funcionamento cotidiano da discriminação, da 

violência e do ensino precário a que os negros ficam expostos” (HANCHARD, 2001). 

Para esclarecer a população brasileira em geral das práticas de preconceito racial 

que afetam todo o país, Hanchard (2001) afirma que os ativistas negros deveriam lançar 

mão de uma apresentação sistemática desses dados, além de uma linguagem política 
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sobre a política racial brasileira que contradigam as versões oficiais e não oficiais, 

públicas e privadas sobre a democracia racial. 

Ao que me parece, o Movimento Negro atual aderiu a esse tipo de estratégia, não 

somente denunciando a existência de discriminação racial, mas fundamentando essa 

denuncia com dados estatísticos, comparando assim as condições socioeconômicas de 

negros e brancos, por meio de pesquisas cientificas, demonstrando o tratamento desigual 

que os negros sofrem na sociedade brasileira, além de apontar para a necessidade de 

políticas focalizadas que dêem conta de eliminar essa flagrante desigualdade entre a 

população negra e branca brasileira. 

A discussão sobre os temas do racismo e da política de ações afirmativas e cotas 

não ficou restrita ao grupo de estudo, mas sim acabou envolvendo outros representantes 

da comunidade universitária. A primeira iniciativa tomada por esse grupo foi a 

organização do seminário Ações Afirmativas, que teve como objetivo fazer um 

diagnóstico da situação do acesso dos negros nas universidades públicas e da adoção de 

políticas de cotas como opção para promover o aumento de negros nessas instituições de 

ensino. Além da participação de representantes de diversas esferas governamentais, 

houve também a participação de dirigentes de universidades públicas que já tinham 

adotado políticas de cotas para negros, da comunidade acadêmica da Unifesp e de 

representantes do Movimento Negro. 

A realização do seminário Ações Afirmativas surgiu como forma de levar a 

discussão para as outras instancias da universidade e também para a sociedade em geral, 

fazendo com que mais vozes pudessem ser ouvidas e contribuíssem para a discussão da 

discriminação racial e da adoção da política de ações afirmativas para negros nas 

universidades brasileiras. 

A ampliação da discussão do racismo no Brasil é, de acordo com o sociólogo 

Edward Telles (2004), resultado da mobilização dos militantes negros, que tem resultado 

em uma maior atenção dada pela imprensa à questão racial e no surgimento de varias 

tentativas de organização política dos negros, além de serem importantes veículos para a 

maior conscientização racial dos negros.  

Entretanto, não é só a imprensa que têm mostrado maior interesse no tema da 

discriminação racial no Brasil. O sociólogo Luiz Cláudio Barcelos (1996) aponta que a 
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atenção dada pelas agências governamentais à questão racial, bem como a preocupação, 

ao menos formal, dos partidos políticos com o tema têm se configurado, se não uma 

prova do vigor do Movimento Negro, pelo menos uma demonstração do potencial dessa 

mobilização. 

Por isso, a queixa dos opositores às políticas de ação afirmativa para negros de 

que não houve debate sobre esse tema e a discriminação racial no Brasil não se sustenta, 

pois como podemos ver nesse e em outros casos, o tema foi discutido não só entre os 

membros da comunidade acadêmica, mas foi ampliado para outras instancias da 

sociedade. A alegação de que não houve debate sobre esse tema é simplesmente criar 

uma armadilha para desqualificar as experiências de ações afirmativas para negros que há 

tempos vigoram em muitas universidades brasileiras.  

As discussões realizadas no Grupo de Trabalho e no seminário Ações Afirmativas 

resultaram na criação pela Reitoria da UNIFESP do Grupo de Estudos Institucionais para 

Ações Afirmativas, que ficou responsável por elaborar uma proposta de ação afirmativa a 

ser apresentada para a comunidade acadêmica. No ano de 2004, foi apresentada a 

proposta que determinava que a universidade aumentasse em 10% a quantidade de vagas 

nos cursos de graduação e tais vagas seriam destinadas a alunos pretos e pardos oriundos 

de escola pública. 

Esse ciclo de discussões, reuniões e debates promovidos pela UNIFESP serviu em 

um primeiro momento para esclarecer a comunidade acadêmica sobre o racismo existente 

na sociedade brasileira e os sua influência na promoção da desigualdade entre brancos e 

negros.Em seguida, passou-se ao processo de convencimento da comunidade acadêmica 

da pertinência e validade da adoção de uma política de cotas para negros pela UNIFESP, 

que foi assumida pelo Grupo de Estudos institucionais para Ações Afirmativas. 

 Durante todo o período que vai do início das discussões até a votação da proposta 

de cotas para negros, houve uma oposição de parte da comunidade acadêmica às cotas 

para negros na UNIFESP. Dentre os argumentos recorrentes contra o projeto de cotas 

para negros na UNIFESP estão os que diziam que a política de cotas feria o principio de 

igualdade e de mérito, pois ele seria uma espécie de jogo de soma zero: ou seja, para que 

um ganhe, o outro tem que perder na mesma proporção. Outro argumento se referia ao 

suposto (des) preparo dos alunos cotistas que não seriam capazes de acompanhar o curso 
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de maneira adequada, pois o seu nível de preparo seria menor  e isso se refletiria em 

fracasso desses alunos no curso de graduação. 

O que foi feito então para quebrar parte da resistência às cotas para negros na 

Unifesp?  

Uma solução encontrada pelo Grupo de Estudos Institucionais para Ações 

Afirmativas para quebrar a resistência de alguns membros da comunidade universitária à 

política de cotas foi aumentar em 10% as vagas nos diversos cursos de graduação e 

destina-las para os alunos negros que viriam a ser aprovados no vestibular pelo sistema 

de cotas. Com isso, o argumentos do jogo de soma zero e de mérito perderam força, 

restou somente o temor de se os alunos aprovados pelo sistema de cotas conseguiriam 

acompanhar de maneira adequada o curso de graduação.  

Para enfrentar essa preocupação foi necessário conceber as cotas na UNIFESP 

como um projeto: ficou definido que todo o ano o sistema de cotas passaria por uma 

avaliação a partir seria votada a sua continuidade para o ano seguinte. Nesse processo que 

levaria em conta basicamente o desempenho dos alunos durante o curso de graduação 

após essa avaliação, o Conselho Universitário votaria pela continuidade ou não da 

política de cotas.  

Ao entender as políticas de cotas como um projeto, aponta-se para a preocupação 

com a manutenção da qualidade do processo de ensino-aprendizagem realizado na 

universidade, que seria garantida por meio de uma avaliação que detectaria se houve ou 

não rebaixamento da qualidade do ensino ministrado na universidade. Caso o projeto de 

ações afirmativas não desse certo, sua execução seria abandonada. 

Tanto o aumento de vagas oferecidas no vestibular quanto a caracterização da 

política de cotas como um projeto que dependeria de uma avaliação positiva para ter sua 

continuidade garantida podem ser consideradas como um diferencial da UNIFESP em 

relação às outras universidades. A intenção da adoção dessas duas estratégias foi a de 

evitar o confronto e o enfrentamento com aqueles que se opunham às cotas para negros 

na UNIFESP: confronto esse que poderia ter sido fatal para a futura aprovação pelas 

instâncias superiores da UNIFESP. 

No dia da votação da proposta, após intensa discussão entre professores que se 

posicionavam a favor e contra a proposta apresentada pelo Grupo de Estudos, ela foi 
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votada e aprovada pelo Conselho Universitário da UNIFESP. A única modificação 

acrescentada foi a inclusão dos indígenas no conjunto daqueles alunos que teriam direito 

a concorrer pelas vagas destinadas às cotas. Além disso, ficou determinado que essa 

política de ação afirmativa passaria por uma avaliação anual, e a sua continuidade no ano 

seguinte dependeria de uma avaliação positiva dos resultados gerados por essa proposta 

de cotas. 

Ao discutir o princípio de igualdade, Gomes (2003) afirma que a Teoria 

Constitucional clássica é responsável pelo surgimento de uma concepção formal de 

igualdade - a igualdade perante a lei - tratando-se de uma igualdade meramente 

processual. A insuficiências dessa concepção de igualdade levaram paulatinamente a 

adoção de uma nova postura, calcada não mais nos meios que se outorgam aos indivíduos 

num mercado competitivo, mas nos resultados efetivos que eles podem alcançar (Gomes, 

2003, p.37) 

O autor destaca que 

 

[..] as nações que historicamente se apegaram ao 

conceito de igualdade formal são aquelas onde se 

verificam os mais gritantes índices de injustiça social, 

eis que, em ultima análise, fundamentar toda e 

qualquer política governamental de combate à 

desigualdade social na garantia de que todos terão 

acesso aos mesmos “instrumentos”de combate 

corresponde, na prática, a assegurar a perpetuação da 

desigualdade. Isso porque essa opção processual não 

leva em conta aspectos importantes que antecederam à 

entrada dos indivíduos no mercado competitivo. Já a 

chamada igualdade de resultados tem como nota 

característica exatamente a preocupação com os 

fatores “externos” à luta competitiva – tais como 

classe ou origem social, natureza de educação 

recebida – que têm inegável impacto sobre o seu 

resultado (GOMES, 2003, p. 38) 
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Para a promoção dessa igualdade de resultados, em complementação à igualdade 

formal, surge a proposta de ações afirmativas como instrumento de promoção do acesso 

de pessoas pertencentes a grupos discriminados e desfavorecidos socialmente a espaços 

onde eles são sub-representados, e onde cujo acesso é comprometido pela discriminação 

que pessoas pertencentes a esses grupos sofrem na sociedade onde vivem.  

 No caso da proposta da política de cotas na UNIFESP, os negros são aqueles a 

serem contemplados por esse tipo de ação afirmativa. A adoção de cotas para negros 

pelas universidades públicas brasileiras é resultado do reconhecimento da existência da 

discriminação racial na sociedade brasileira e dos efeitos negativos que ela tem sobre a 

população negra, especialmente no tocante à mobilidade social dessas pessoas.  

Para o professor Walter Praxedes (2004), é somente a partir do reconhecimento da 

discriminação racial sofrida por grande parte daqueles que pertencem às camadas 

trabalhadoras de nosso país, que poderemos trabalhar contra os efeitos provocados por tal 

discriminação, dentre os quais estão as dificuldades de escolarização dos trabalhadores 

negros, que nos levam a sugerir medidas práticas, como a adoção das cotas, para que se 

comece a romper imediatamente com as barreiras que impedem a ascensão social dos 

negros em nossa sociedade. 

A adoção de cotas, segundo o sociólogo Amauri Mendes Pereira (2003), fortalece 

a discussão sobre a questão do racismo, e cumpre a missão de levar a sociedade ao 

enfrentamento das desigualdades e de expor a fragilidade, nesta questão, do pensamento 

social brasileiro, obrigando a voltar sobre si mesmo, observando suas brechas, com o 

engajamento de uma futura e efetiva construção do universalismo, em vez de esvaziá-lo 

em uma insensata proclamação idealista. 

No ano de 2005, um ano após a aprovação da política de cotas, ocorreu a sua 

avaliação. Após a apresentação dos dados do vestibular e do desempenho dos alunos 

cotistas nos cursos de graduação, concluiu-se que a experiência de cotas foi positiva e 

que a recomendação seria a continuidade dessa política para o ano seguinte. Ao contrário 

do que ocorreu na votação do ano anterior, a continuidade dessa política foi aprovada de 

forma unânime pelos membros do Conselho Universitário da UNIFESP. 

A aprovação unânime da continuidade da política de cotas na UNIFESP pode ser 

vista como um indício de que o maior temor dos membros do Conselho Universitário da 
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UNIFESP, contrários à política de cotas, era o rebaixamento da qualidade do ensino, que 

seria provocada com a entrada dos alunos cotistas na universidade. 

Ao questionar o argumento de que a adoção de cotas significaria um rebaixamento 

da qualidade das universidades públicas, o educador Pablo Gentili e o jurista Renato 

Ferreira (2006) ressaltam que vários estudos apontam que nas universidades onde foram 

implantadas políticas de cotas não houve queda na qualidade de ensino e que as 

vicissitudes que os alunos cotistas enfrentam são as mesmas que os outros alunos 

enfrentam cotidianamente, como problemas nas instalações universitárias ou de 

insuficiência de programas de assistência estudantil, e não tem nenhuma relação com o 

fato desses alunos terem sido aprovados pelo sistema de cotas.   

Os autores apontam que as universidades que adotaram cotas demonstraram que o 

desempenho acadêmico entre cotistas e não-cotistas é o mesmo, não havendo diferenças 

consideráveis. A superação dessas dificuldades pode ser creditada à motivação, ao 

estimulo e à força de vontade que esses alunos tiveram durante o curso de graduação, 

“que faz com que jovens de origem muito pobre, sendo os primeiros de toda sua história 

familiar a entrar na universidade, consigam ter um desempenho acadêmico de excelência 

nos seus estudos universitários” (GENTILI; FERREIRA, 2006, p. 2). 

A história não foi diferente na Universidade Federal de São Paulo. Os dados 

apresentados na reunião do Conselho Universitário da UNIFESP sobre o desempenho 

acadêmico dos alunos cotistas, e sua posterior avaliação positiva ajudaram a eliminar 

qualquer dúvida de que esses alunos não iriam ser capazes de acompanhar os cursos de 

graduação. O que prova que o debate sobre racismo e as ações afirmativas no Brasil pode 

(e deve) ser complementada com os diversos estudos realizados sobre a adoção de cotas 

pelas diversas universidades brasileiras para que fique mais rico e que possa esclarecer 

melhor a sociedade sobre a pertinência e a efetividade da adoção de políticas de cotas 

para negros nas instituições de ensino superior brasileiras. 

As Atas do Conselho Universitário da UNIFESP registram que no ano de 2006 foi 

feita a avaliação da política de cotas aprovada no ano anterior. Nesse ano foram feitas a 

exposições dos dados do vestibular e das notas dos alunos nos cursos de graduação. 

Nessa avaliação foi detectado o não preenchimento de algumas vagas destinadas aos 

alunos cotistas. Por isso, ao aprovarem a continuação da política de cotas na UNIFESP, o 
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Conselho Universitário decidiu que caso as vagas destinadas aos alunos cotistas não 

fossem totalmente preenchidas pelos candidatos habilitados a fazê-lo, essas vagas seriam 

destinadas a alunos oriundos de escolas públicas, independente da cor da pele.  

As mesmas atas indicam que em 2007 foi feita a avaliação da política de cotas 

aprovada no ano anterior. Nesse ano foram apresentados os dados referentes ao vestibular 

realizado no ano anterior. No final da exposição foi feita uma avaliação positiva dessa 

política, o que redundou na aprovação da continuação das cotas na UNIFESP. A 

diferença com o ano anterior está na forma de preenchimento das vagas para as cotas que 

poderiam ser destinadas para os alunos do sistema universal, caso essas vagas não fossem 

preenchidas primeiro pelos alunos negros e indígenas e em seguida pelos alunos oriundos 

de escola publica, independente da cor. 

Nas avaliações da política de cotas da UNIFESP realizadas tanto em 2006 quanto 

em 2007, a preocupação central foi a existência de vagas destinadas às cotas e que não 

foram preenchidas. Para isso foi decidido em 2006 que caso existissem vagas ociosas, 

elas seriam destinadas para os alunos oriundos de escolas públicas de qualquer cor. Já em 

2007, optou-se por permitir aos alunos que prestaram vestibular pelo sistema universal 

pudessem ocupar as vagas que ficaram ociosas por não terem sido preenchidas nem por 

candidatos negros e nem por alunos oriundos de escola pública. 

Apesar de abrir a possibilidade tanto aos candidatos de qualquer cor oriundos de 

escola pública quanto aos candidatos do sistema universal de preencherem as vagas 

destinadas às cotas, a prioridade no preenchimento dessas vagas ainda é para os 

vestibulandos negros oriundos de escola pública que se candidataram a concorrer pelo 

sistema de cotas. Ou seja, essas decisões não excluíram o critério de cor nas políticas de 

cotas na UNIFESP, mas sim o reafirmou. A pergunta que se coloca é: por que não 

destinar essas vagas para alunos oriundos de escola pública, já que tanto negros quanto 

brancos sofrem com a baixa qualidade do ensino público? 

Ao comentar sobre a adoção de políticas cegas à cor no lugar de políticas 

afirmativas que levam em conta esse critério, o sociólogo Antonio Sérgio Alfredo 

Guimarães (1999) aponta que na sociedade existem nichos privilegiados que, apesar de 

estabelecidos em mecanismos meritocráticos, são caudatários da desigualdade racial e 

que são impermeáveis e fechados às políticas redistributivas.  
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O autor aponta que esses nichos só serão abertos aos representantes de grupos 

discriminados por meio de políticas compensatórias, que privilegiem o ingresso de 

pessoas destes grupos naqueles círculos, que mesmo com as políticas universalistas, 

ainda continuam a não receber as pessoas das minorias.  

Ele ainda destaca que, caso se considere um beneficio a criação, a médio prazo, de 

elites intelectuais e econômicas menos homogêneas no que se diz em relação à termos 

raciais, as políticas compensatórias e diferencialistas são o melhor meio a seguir. 

Por isso, a resistência de alguns defensores das cotas para negros nas 

universidades públicas por uma política cega a cor, pois a adoção desse tipo de política 

significaria a manutenção da exclusão dos negros nos espaços sociais onde ele é sub-

representado ou até mesmo ausente.  

Ao levar em conta os estudos e experiências, Moehlecke (2004) destaca que não 

temos condições de afirmar que apenas as políticas de combate à pobreza seriam 

suficientes para resolver uma situação de desigualdade racial que já dura décadas, porque 

além da discriminação social, a população negra teria de enfrentar também a 

discriminação racial, pois nesse caso existe uma situação de dupla discriminação, e cada 

uma envolve processos e modos diferentes de exclusão social. 

A UNIFESP optou por manter o critério de cor na sua política de cotas por 

acreditar que, caso ele fosse substituído por um sistema que não leva em conta a cor dos 

candidatos, o grupo mais prejudicado pela exclusão social brasileira (isto é, os negros) 

ficaria novamente ausente nos cursos da UNIFESP. Além do mais, a razão principal da 

existência e da continuidade das cotas foi o combate da exclusão dos negros dentro das 

universidades públicas brasileiras, fazendo assim com que ela não representasse 

minimamente a diversidade social brasileira.  

 

 

3.4 Considerações sobre a política de cotas na UNIFESP 

 

A análise proporcionada pela pesquisa documental, especialmente o estudo das 

diversas atas onde estão registrados os debates e as decisões do Conselho de Graduação e 

do Conselho Universitário da UNIFESP recupera todo o histórico de implantação da 
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política de cotas na instituição sem que, entretanto, haja nenhuma referência ao quadro 

anterior de acesso, permanência e rendimento escolar de estudantes negros nesta 

instituição. A procura por informações e dados desta natureza visava estabelecer um 

quadro comparativo que revelasse a inserção do negro na UNIFESP antes e depois da 

adoção do sistema de cotas. 

As duas tabelas abaixo mostram a proporcionalidade de alunos negros na 

UNIFESP em relação ao total de alunos matriculados nos anos de 2003 e 2004, em 

comparação com o ano de 2005, primeiro ano de vigência do sistema de cotas. 

 

Tabela 5 - Vestibular UNIFESP 2003 A 2005 – Total de Matrículas de Alunos 

Negros Originários de Escola Pública  

 2003* 2004* 2005  

(1 º Ano da Política de 

Cotas)** 

Ciências 

Biológicas 

Modalidade   

Médica 

0,0% 0,0% 12,1% 

Enfermagem 4,2% 6,3% 11,4% 

Fonoaudiologia 3,4% 0,0% 8,3% 

Medicina 2,2% 1,8% 9,1% 

Tecnologia 

Oftálmica 

5,6% 0,0% 13,6% 

Total 3,0% 2,6% 10,3% 

Fonte: Prograd/ Unifesp 

*Considerados pelos dados do questionário socioacadêmico 

**Candidatos inscritos pelo sistema de cotas 
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Tabela 6 -  Vestibular UNIFESP 2003 A 2005 – Total de Matrículas de Outros Alunos  

 2003* 2004* 2005 

(1 º Ano da Política de 

Cotas)* 

Ciências 

Biológicas 

Modalidade 

Médica 

100,0% 100,0% 87,9% 

Enfermagem 95,8% 93,7% 88,6% 

Fonoaudiologia 96,6% 100,0% 91,7% 

Medicina 97,8% 98,2% 90.9% 

Tecnologia 

Oftálmica 

94,4% 100,0% 86,4% 

Total 97,0% 97,4% 89,7% 

Fonte: Prograd/ UNIFESP 

*Considerados pelos dados do questionário socioacadêmico 

 
Ao verificarmos a Tabela 1, notamos que houve uma ampliação significativa do 

número de alunos negros oriundos de Escola Pública na UNIFESP. Ao analisarmos os 

dados desmembrados por curso, notamos que houve um aumento expressivo de alunos 

negros em cursos onde quase ou não existiam alunos negros. Esses dados nos mostram 

que, se não fossem as políticas de cotas para negros adotadas por essa universidade, a 

quantidade de alunos negros na UNIFESP seria bem menor do que ocorre atualmente, 

com a sub-representação e até mesmo a ausência desses alunos nas cadeiras dessa 

instituição de ensino superior. 

As ações afirmativas e as cotas surgem, de acordo com o sociólogo Marcelo 

Paixão (2006), como um instrumento para corrigir as iniquidades existentes na sociedade 

brasileira, tendo em vista a vigência de um modelo de relações raciais preconceituoso e 

discriminador. Para o autor, as cotas não são sinônimo de ação afirmativa, ainda que 

façam parte desse conceito, mas são mecanismos extremos que tem como objetivo a 

reversão de um quadro que, de outra maneira, seria irreversível em termos das crônicas 

desigualdades de acesso dos diferentes segmentos raciais e étnicos da população a 

determinados espaços e oportunidades educacionais e profissionais.  
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A proposta de cotas para negros e indígenas nas universidades públicas brasileiras 

constitui uma importante proposta de eliminação das desigualdades étnico-raciais de 

acesso ao ensino superior. O autor ressalta que essa medida se justifica por: 

• representar a adoção do princípio da diversidade no interior 

das universidades públicas brasileiras; 

• ser uma importante medida de democratização de acesso às 

universidades públicas, notadamente nas carreiras de maior prestígio 

social, disputadas e frequentadas na sua maioria por pessoas brancas; 

•  trazer para as universidades novas preocupações temáticas 

derivadas do perfil social do público beneficiário das medidas; 

• contribuir para o surgimento de novos quadros intelectuais e 

políticos no interior dos grupos historicamente discriminados; 

• intentar positivamente no sentido da diversificação da elite 

intelectual do Brasil; 

• permitir que negros, indígenas e pessoas com menos 

recursos, com clara vocação para o pensamento científico, possam 

desenvolver plenamente seus talentos e não se desviem para outras 

atividades. (Paixão, 2006, p. 141-2). 

 

De posse desses resultados podemos concluir que uma das metas da ação 

afirmativa, que é a implantação de uma certa diversidade e de uma maior 

representatividade de indivíduos do grupo negro foi plenamente cumprida na Unifesp. 

Gomes (2003) parte da premissa de que nos locais onde os grupos minoritários são 

normalmente sub-representados ou não são representados, seja em posições de mando e 

prestígio no mercado de trabalho e nas atividades estatais, seja nas instituições de 

formação que abrem as portas ao sucesso e às realizações individuais, as políticas 

afirmativas cumprem o papel de cobrir essas lacunas, fazendo com que a ocupação das 

posições do Estado e do mercado de trabalho se faça, em maior harmonia com o caráter 

plural da sociedade.  

Por isso, o efeito mais visível dessas políticas, além do estabelecimento da 

diversidade e representatividade propriamente ditas, é o de eliminar as barreiras artificiais 
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e invisíveis que emperram o avanço de negros e mulheres, independentemente da 

existência ou não de política oficial tendente a subalternizá-los (GOMES, 2003, p.30-1). 

A política de cotas na UNIFESP promoveu um aumento da presença de alunos 

negros nos seus cursos de graduação. Se não fosse adoção dessas políticas, o numero 

desses alunos seria bastante reduzido ou até mesmo nulo em alguns cursos dessa 

universidade. O que mostra que a política de cotas promoveu um aumento dos alunos que 

estudam nessa universidade, fazendo com que os seus bancos escolares reflitam de uma 

maneira mais fiel a diversidade da população brasileira. 

Ao adotar esse tipo de política afirmativa, a UNIFESP contribui para uma maior 

democratização do ensino superior, permitindo que negros possam ter acesso mais 

significativo aos cursos e carreiras de maior prestígio social dentro dessa universidade. 

Os resultados preliminares já mostram que esse objetivo já começou a ser cumprido, o 

que não exclui de maneira alguma ações governamentais e da sociedade civil que visem a 

construção de uma escola pública de maior qualidade e de uma sociedade mais justa 

através do combate à desigualdade racial. Esse é um problema não só dos negros, mas de 

toda a sociedade brasileira, que exige assim a mobilização de todos os brasileiros de 

todas as cores. 
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CAPÍTULO IV  
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4. Análise dos dados da pesquisa: a trajetória acadêmica, as perspectivas 

profissionais e a realidade socioeconômica dos alunos negros cotistas da Unifesp 

 

O objetivo deste capítulo é fazer a descrição da trajetória escolar e acadêmica e 

das perspectivas profissionais dos alunos negros aprovados pelo sistema de cotas no 

vestibular da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - Campus São Paulo, no 

período de 2005 a 2007. Os dados apresentados neste capitulo foram extraídos do 

questionário socioeconômico respondido por 69 alunos no momento da inscrição para o 

vestibular e dos históricos escolares do curso de graduação para o qual eles foram 

aprovados.  

Com isso queremos proporcionar ao leitor a oportunidade de ter uma visão 

abrangente e completa do perfil socioeconômico e do desempenho acadêmico desses 

alunos, além de possibilitar uma futura comparação desses estudantes com alunos cotistas 

de outras universidades brasileiras que adotaram esse tipo de ação afirmativa. 

 

          4.1 Cor dos alunos cotistas 

 

Nesse primeiro tópico analisaremos as respostas dadas pelos alunos cotistas à 

questão sobre a cor da pele7 que eles declararam no momento da inscrição para o 

vestibular.  

A Tabela 7 mostra as respostas dadas pelos alunos cotistas a essa pergunta: 

Tabela 7 - Cor de pele (Censo IBGE), por gênero 

 Parda/ Mulata Preta Respostas Nulas 

Homens 19 5 0 

Mulheres 32 11 2 

Total 51 16 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

                                                 
7 A categorização utilizada está de acordo com a classficação oficial do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia): branco, preto, pardo, amarelo e indígena. 
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Dos alunos aprovados no vestibular e matriculados no curso escolhido, 51 deles 

declararam ter a cor parda ou mulata e 16 deles declararam ter a cor preta. 

De acordo com o antropólogo Lívio Sansone (2004), a classificação racial no 

Brasil ocorre de três maneiras:  

1. a primeira se dá por meio da terminologia oficial das 

instituições de estatística, que utilizam as categorias branco, 

preto, pardo, amarelo e indígena;  

2. a segunda faz referência aos termos românticos 

associados ao mito fundacional da sociedade brasileira, onde as 

raças indígena, negra e branca se mesclaram formando uma 

nova raça brasileira e; 

3. a terceira se refere à terminologia popular utilizada 

na classificação cotidiana de cor, que reflete uma 

pigmentocracia organizada segundo um continuum de cor que 

vai “do mais claro ao mais escuro, tendo no nórdico a aparência 

melhor e o africano puro na extremidade mais feia”  

Sansone (2004) destaca que a terminologia popular inclui uma variedade de 

termos que são usados em diversos contextos sociais, e a escolha do uso desses termos é 

determinada pela idade, pelo grau de instrução e pelo nível de renda dos falantes. Além 

dessas três tipologias, o autor acrescenta uma quarta, que é a classificação proposta pelo 

Movimento Negro – negros e brancos – que começou a ser utilizada por alguns 

pesquisadores, por artistas e, mais recentemente, por setores do aparelho de Estado   

A política de cotas na UNIFESP se baseia nessa quarta tipologia, porque ela se 

dirige a alunos que se autodeclaram pretos ou pardos, que na classificação do Movimento 

Negro compõem o grupo dos chamados negros. A junção dessas duas categorias se 

justifica porque, de acordo com o sociólogo Antonio Sérgio Alfredo Guimarães (2003), 

os estudos sobre desigualdade raciais mostram que no Brasil existe uma linha de cor que 

é detectada quando se tomam os dados agregados do IBGE de 1972 até os dias de hoje. O 

autor aponta que existe uma nítida clivagem entre brancos e pardos, ocorrendo o 

contrário com pardos e pretos, pois entre eles não se encontram grandes diferenças, de tal 

modo que é possível traçar uma linha de cor em termos de posição social, de 
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oportunidades educacionais, de distribuição de renda, de atendimento de saúde ou de 

qualquer outro indicador social.  

Ao destacar que é possível traçar uma linha nítida que separa os brancos dos 

pardos e pretos, o autor em questão diz que o Movimento Negro está totalmente correto 

em falar de negros como a soma de pardos e pretos. 

Por isso é precipitado dizer que a utilização do termo negro, como a junção de 

pretos e pardos seria um “genocídio racial estatístico” (FRY, 2005, p. 185), algo que 

ocorreria através da eliminação estatística dos pardos, porque como mostra a tabela 

acima, foi respeitada a opção do declarante em escolher entre a cor parda ou preta. Em 

nenhum momento essas duas opções foram suprimidas por uma categoria unificadora. A 

política de cotas é direcionada para pretos e pardos, baseando-se somente nos estudos 

sobre desigualdade racial, que mostram que a histórica exclusão social atinge da mesma 

maneira os indivíduos pertencentes a esses dois grupos de cor. 

A Tabela 8 mostra a quantidade de homens e mulheres negros cotistas 

distribuídos em cada curso de graduação do Campus São Paulo da UNIFESP. 

 

Tabela 8 - Distribuição dos alunos por sexo em cada curso de graduação da 

Unifesp – Campus São Paulo 

 Enfermagem Ciências 
Biológicas – 
Modalidade 

médica 

Tecnologia 
Oftálmica 

Fonoaudiologia Medicina 

Homens 2 3 1 1 17 

Mulheres 20 7 2 4 12 

Total 22 10 3 5 29 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

Podemos notar na tabela anterior que a maioria dos alunos aprovados pelo sistema 

de cotas para negros são mulheres. Dos alunos negros cotistas aprovados no processo 

vestibular, 45 são mulheres e 24 são homens. 

A partir desse dado, a pergunta que se coloca é: por que há uma quantidade maior 

de alunas negras do que de alunos negros aprovados pelo sistema de cotas? 

Para responder a essa questão podemos levantar duas hipóteses: 
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A primeira refere-se à distinta trajetória escolar pela qual homens e mulheres 

negros percorrem em suas vidas. De acordo com Fúlvia Rosemberg (2006) a vida escolar 

de homens e mulheres negros não se processa do mesmo modo. A defasagem série-idade, 

que decorre tanto da entrada tardia do sistema, de saídas seguidas de entradas, quanto de 

reprovações, é menos intensa para as mulheres que para homens em ambos segmentos 

raciais e em todas as faixas de renda.  

Além disso, a autora afirma que, ao contrário do que se imagina, as meninas e 

mulheres negras, por serem vitimas de discriminação de gênero e de cor, não exibem os 

piores indicadores em se tratando de desigualdades educacionais.  A autora ressalta que 

esses indicadores apontam para uma direção contrária: que as mulheres negras 

apresentam melhores indicadores educacionais que os homens negros. 

Com isso, o maior número de alunas do sexo feminino dentre os alunos cotistas 

pode ser resultado de uma vida escolar menos acidentada para mulheres negras do que 

para homens brancos, que de modo geral resulta assim em menores chances de aprovação 

para esses últimos. 

A segunda hipótese refere-se ao tipo de cursos oferecidos pelo campus São Paulo. 

Rosemberg (2006) aponta que ainda persiste uma bipolarização entre os cursos 

superiores, quais sejam: humanas versus exatas, carreiras mais fáceis versus carreiras 

mais difíceis e carreiras de gênero feminino versus carreiras de gênero masculino.  

A última polarização pode servir como chave explicativa que pode nos esclarecer 

o porquê da maior quantidade de mulheres negras do que de homens negros aprovados 

pelo sistema de cotas. 

Dentre os cursos estudados nessa pesquisa (Fonoaudiologia, Medicina, 

Enfermagem, Ciências Biológicas – modalidade médica e Tecnologia Oftálmica) dois 

deles são tradicionalmente frequentados em sua maioria por mulheres, a saber: 

enfermagem e fonoaudiologia. 

De acordo com Cláudia Vianna (2003), em nossa sociedade as diferenças entre 

homens e mulheres são remetidas diretamente ao sexo, e partir de definições 

essencialistas do que é ser homem ou mulher, emerge um sistema de discriminação e 

exclusão entre os sexos, além de vários estereótipos. 



. 

 

 92    

 

Como consequência 

Criam-se, assim, vários estereótipos sobre homens e 

mulheres: agressivos, militaristas, racionais, para eles; 

dóceis, relacionais e afetivas, para elas. Em 

decorrência, funções como alimentação, maternidade, 

preservação, educação, e cuidado com os outros ficam 

mais identificados com os corpos e as mentes 

femininas, ganhando assim, um lugar inferior na 

sociedade, quando comparadas às funções tidas como 

masculinas (Vianna, 2003, p. 47) 

  

Os cursos de Fonaudiolodia, e especialmente o de Enfermagem da UNIFESP se 

encaixam perfeitamente nessa definição de profissão relacionada com a preservação e o 

cuidado com os outros. Por isso eles atraem muito mais mulheres que homens, ao 

contrário de profissões ocupadas tradicionalmente por homens, como Engenharia.  

Isso explicaria o fato de, no caso da UNIFESP, só esses dois cursos concentram 

mais da metade das alunas cotistas, com destaque para o curso de Enfermagem, que tem 

20 mulheres beneficiárias da política de cotas e só dois homens. 

A composição por sexo do curso de Medicina da UNIFESP parece corroborar essa 

segunda hipótese, pois a maior parte de seus alunos beneficiários pela política de cotas 

são homens. Medicina é curso que tradicionalmente sempre foi ocupado em sua maioria 

por homens. Todavia, de acordo com Moema de Castro Guedes (2008), em praticamente 

todos os cursos superiores em que a presença feminina é minoritária, as mulheres 

apresentam avanço na proporção de formandos.  

Isso significa que, embora tradicionalmente exibindo maior quantidade de 

homens, o curso de Medicina, como outros, vem experimentando um crescimento 

expressivo da presença feminina entre os alunos..  
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4.2 Local de nascimento e de moradia dos alunos cotistas 

 

Nesse segundo tópico analisaremos os dados relativos ao conjunto de questões 

que faz referência ao local de nascimento e de moradia, além de algumas informações 

sobre as pessoas que vivem na residência dos alunos cotistas. 

Para isso, iniciaremos com as Tabelas 9 e 10, que trazem informações sobre o 

local de nascimento e de moradia desses alunos: 

 

Tabela 9 - Local de Nascimento 

 Na Capital 
do Estado 

de SP 

Em outro 
município 
da Grde.. 

SP 

No Interior 
do Estado 

de SP 

No Litoral 
do Estado 

de SP 

Em outro 
Estado 

Em outro 
país 

Respostas 
Nulas 

Homens 8 6 4 0 6 0 0 
Mulheres 25 3 4 1 10 0 2 
Total 33 9 8 1 16 0 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

Tabela 10 – Local de Moradia  

 Na Capital 
do Estado de 

SP 

Em outro 
município da 

Grde. SP 

No Interior 
do Estado de 

SP 

No Litoral do 
Estado de SP 

Em outro 
Estado 

Respostas 
Nulas 

Homens 13 6 4 0 1 0 

Mulheres 24 5 9 1 4 2 

Total 37 11 13 1 5 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

De acordo com a Tabela 9, 33 alunos cotistas nasceram na cidade de São Paulo, 

18 nasceram em outras cidades do Estado de São Paulo e 16 deles nasceram em outro 

estado da federação. 
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A Tabela 10 mostra que 37 alunos cotistas moram na cidade de São Paulo, 25 

moram em outras cidades do Estado de São Paulo e cinco deles moram em outro estado 

da federação. 

A comparação entre as duas tabelas mostra que parte dos alunos cotistas não mora 

no local de nascimento, pois o número de alunos que vivem no Estado de São Paulo é 

maior do que o número de alunos que nasceram nesse Estado, e o numero de alunos 

cotistas que nasceram em outros estados é bem maior do que o número de alunos que 

vivem nesses estados. 

A partir dessa constatação, podemos inferir que a diferença numérica entre os 

dados sobre o local de nascimento e o local de moradia dos alunos cotistas pode ser um 

sinal de que houve uma migração dos alunos e de seus familiares para o Estado de São 

Paulo. Essa migração pode ter sido motivada pelo fato de São Paulo ser ainda o Estado 

mais importante da Federação, que (apesar das dificuldades que ele enfrenta) oferece 

melhores oportunidades de educação, de emprego, e onde estão as grandes empresas, 

hospitais, universidades, etc. Por isso, São Paulo acaba servindo como polo de atração 

para muitas famílias que buscam melhores oportunidades de vida. 

As Tabelas 11 e 12 trazem dados sobre o estado civil e com quais pessoas os 

alunos cotistas moram: 

 

Tabela 11 – Estado Civil 

 Solteiro Solteiro 
(vivendo com 
companheiro) 

Casado Viúvo Divorciado 
ou 

Separado 

Outro Respostas 
Nulas 

Homens 22 0 2 0 0 0 0 

Mulheres 42 0 0 0 0 1 2 

Total 64 0 2 0 0 1 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

 

 



. 

 

 95    

 

 

Tabela 12 – Pessoas com quem mora 

 Pais Cônjuge 
ou 

companheiro 

Sozinho Outros 
parentes 

Amigos 
(república, 
pensão, etc) 

Outra 
situação 

Respostas 
Nulas 

Homens 18 2 1 2 1 0 0 

Mulheres 38 0 0 2 2 1 2 

Total 56 2 1 4 3 1 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

De acordo com a Tabela 11, 64 alunos cotistas são solteiros e somente três deles 

são casados ou vivem em alguma situação conjugal distinta. 

Já na Tabela 12, 56 alunos cotistas declararam morar com os pais, quatro 

declararam morar com outros parentes e sete deles declararam morar com outras pessoas 

ou sozinhos. 

Cruzando os dados das duas tabelas, verificamos que a maior parte desses alunos, 

além de solteiros, mora na casa de seus pais. O fato de não terem nenhum outro tipo de 

relação conjugal estável e de morarem com os seus pais pode ser considerado como um 

dos fatores que auxiliaram os alunos cotistas na aprovação no exame vestibular, pois essa 

situação fez com que eles ficassem livres de obrigações e de situações a que estariam 

comprometidos caso estivessem em matrimônio ou morando com outras pessoas que não 

fossem os pais ou familiares mais próximos. E livres dessas obrigações, todo o tempo e 

esforço que seriam ser direcionados para a sua realização pôde ser canalizado para a 

preparação para o exame vestibular e para o prosseguimento dos estudos na graduação, 

pois é necessário lembrar que os cursos que estamos estudando nessa dissertação são 

realizados em período integral. 

 

4.3 Algumas características das residências dos alunos cotistas 

 

Nesse terceiro tópico analisaremos o conjunto de questões que abordam algumas 

características do local de moradia dos alunos cotistas, com ênfase na existência de bens 

duráveis em seus domicílios. 
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Em um primeiro momento, a análise desses dados pode não parecer relevante, 

mas como vamos comparar boa parte deles com os dados agregados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(PNAD/IBGE), teremos uma noção de como essas famílias se situam em relação aos 

dados das famílias brasileiras. 

Iniciaremos esse tópico com as Tabelas 13, 14 e 15, que tratam respectivamente 

da existência de máquina de lavar roupa, de freezer e de aspirador em pó na casa dos 

alunos cotistas: 

 
Tabela 13 – Possui máquina de lavar roupa em casa 

 Sim Não Respostas Nulas 

Homens 19 5 0 

Mulheres 35 8 2 

Total 54 13 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

Tabela 14 – Possui freezer acoplado ou não à geladeira em casa 

 Sim Não Respostas Nulas 

Homens 15 9 0 

Mulheres 19 24 2 

Total 34 33 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

 Tabela 15 – Possui Aspirador de pó em casa 

 Sim Não Respostas Nulas 

Homens 8 16 0 

Mulheres 14 29 2 

Total 22 45 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 
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Podemos detectar na Tabela 13 que 54 alunos responderam que têm máquina de 

lavar roupa em suas casas, enquanto 13 deles disseram não possuir esse tipo de 

eletrodoméstico. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 

2007, 39,5% dos domicílios brasileiros possuem máquina de lavar roupa (IBGE, 2008, p. 

251).  

Ao compararmos a quantidade de domicílios dos alunos cotistas que possuem 

máquina de lavar com o percentual dos domicílios brasileiros que possuem esse tipo de 

eletrodoméstico, notamos que a média das famílias dos alunos cotistas está bem acima da 

média das famílias brasileiras. 

A Tabela 14 mostra que 34 alunos responderam que têm freezer acoplado ou não 

à geladeira em suas casas em suas casas, enquanto 33 deles disseram não possuir esse 

tipo de eletrodoméstico. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

de 2007, 16,3% dos domicílios brasileiros possuem freezer (IBGE, 2008, p. 251). 

Ao comparamos a quantidade de domicílios dos alunos cotistas que possuem 

freezer acoplado com o percentual dos domicílios brasileiros que possuem esse tipo de 

eletrodoméstico, notamos que a média das famílias dos alunos cotistas também está 

acima da média das famílias brasileiras. 

Na Tabela 15, que trata da existência de aparelho de aspirador de pó em suas 

casas, 22 alunos responderam que possuíam esse tipo de aparelho eletrodoméstico, 

enquanto 45 deles responderam que não o possuíam em suas residências. 

A tabela 16 traz os dados sobre a quantidade de banheiros existentes na casa dos 

alunos cotistas: 

 

Tabela 16  - Quantidade de banheiros em casa (incluindo lavabo[s]) 

 Nenhum Um Dois Três Quatro Cinco Seis Mais de 

Seis 

Homens 0 15 5 2 2 0 0 0 

Mulheres 0 21 13 7 2 0 0 2 

Total 0 36 18 9 4 0 0 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 
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De acordo com a Tabela 16, a totalidade dos alunos cotistas respondeu que possui 

banheiro em suas casas, e dentre esses alunos, 36 responderam que possuem um banheiro 

em casa, 18 deles responderam possuir dois banheiros em casa, nove responderam 

possuir três banheiros e quatro responderam possuir quatro banheiros em suas casas. De 

acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2007, 95,6% dos 

domicílios brasileiros possuem banheiros em suas casas (IBGE, 2007, p.107).  

Ao comparamos a quantidade de domicílios dos alunos cotistas que possuem 

banheiro em suas casas com o percentual dos domicílios brasileiros que possuem esse 

tipo de cômodo, notamos que a média das famílias dos alunos cotistas está ligeiramente 

acima da média das famílias brasileiras. 

Entretanto, vale a pena destacar que a diferença entre ambos é pequena, o que 

mostra que a existência de banheiro nas residências brasileiras é algo que está 

praticamente universalizado na sociedade brasileira. 

Nas Tabelas 17 e 18 analisaremos os dados referentes à existência de computador 

e de acesso à internet na residência dos alunos cotistas: 

 

Tabela 17 -  Possui computador em casa 

 Sim Não Respostas Nulas 

Homens 14 10 0 

Mulheres 28 15 2 

Total 42 25 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

Tabela 18 - Possui internet em casa 

 Sim Não Respostas Nulas 

Homens 15 9 0 

Mulheres 22 21 2 

Total 37 30 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

De acordo com a Tabela 17, 42 alunos cotistas responderam possuir computador 

em sua residência, enquanto 25 deles disseram que não possuem em tipo de aparelho em 
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suas casas. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2007, 

26,6% dos domicílios brasileiros possuem computador em casa. (IBGE, 2008, p. 251) 

Ao comparamos a quantidade de domicílios dos alunos cotistas que possuem 

computador em suas casas com o percentual dos domicílios brasileiros que possuem esse 

tipo de eletrodoméstico, notamos que a média das famílias dos alunos cotistas está bem 

acima da média das famílias brasileiras. 

Em relação à possibilidade de acesso à internet em suas casas, a Tabela 18 mostra 

que 37 alunos cotistas têm acesso à internet em suas casas, enquanto 30 deles 

responderam que não tem acesso a esse meio de comunicação. De acordo com a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios de 2007, 20,2% dos domicílios brasileiros possuem 

acesso à internet (IBGE, 2008, p. 251).  

Ao comparamos a quantidade de domicílios dos alunos cotistas que possuem 

acesso à internet em suas casas com o percentual dos domicílios brasileiros que o 

possuem, notamos que a média das famílias dos alunos cotistas também está acima da 

média das famílias brasileiras. 

A Tabela 19 mostra os dados relativos à existência de computador e de internet na 

residência dos alunos cotistas na primeira turma de alunos aprovados pelo sistema de 

cotas em comparação com aqueles alunos aprovados pelo Sistema Universal: 

 

Tabela 19 - Alunos matriculados com computador e internet em casa – cotistas e 

não  cotistas  – 2005 

 Cotistas Não Cotistas 

Média de candidatos com 
computador em casa 

60,7% 92,7% 

Média de candidatos com internet 
em casa 

43,3% 88,8% 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

De acordo com a Tabela 9, enquanto 60,7% dos alunos cotistas declararam ter 

computador em casa, 92,7% dos alunos aprovados pelo sistema universal declararam 

possuir esse tipo de aparelho em suas residências. Em relação à existência de internet, 

43,3% dos alunos cotistas declararam possuir o acesso à internet em suas casas, enquanto 
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88% dos alunos aprovados pelo sistema universal declararam ter acesso a esse  meio de 

comunicação em suas residências. 

Apesar do fato que a média dos alunos cotistas que possuem computador e 

internet em casa estar acima da média dos domicílios nacionais, ao comparar com os 

dados dos alunos oriundos do sistema universal, nota-se uma diferença significativa nos 

dados entre os alunos cotistas e os alunos aprovados pelo sistema universal, apontando 

que esses últimos estão bem acima da média dos alunos cotistas e da média nacional.  

Os microcomputadores e a internet são atualmente importantes instrumentos no 

processo de ensino e aprendizagem, pois eles podem ser utilizados como ferramentas de 

pesquisa, além de auxiliarem na própria preparação ao vestibular. Isso ocorre quando os 

estudantes os utilizam como meio para complementarem o conhecimento adquirido tanto 

no Ensino Médio quanto nos cursos preparatórios para o vestibular. E como visto nas 

tabelas anteriores, quando se comparam os dados dos alunos cotistas com os dados dos 

domicílios brasileiros, chegamos à conclusão que a internet ainda é um privilégio para 

poucos, o que supõe que essas pessoas possuem poder aquisitivo para obtê-los. 

Entretanto, ao compararmos os dados alunos cotistas com os alunos não-cotistas, 

notamos uma diferença significativa a favor dos últimos, mostrando que a renda ainda é 

um componente importante que determina as chances de ter acesso aos meios de 

comunicação mais modernos. 

A seguir, as tabelas 20, 21, 22 23 tratam respectivamente da quantidade de rádios, 

de televisões em cores, da existência de vídeo cassete ou DVD e de televisão por 

assinatura em suas residências: 

 

Tabela 20 - Quantidade de rádios em casa 

 Nenhum Um Dois Três Quatro Cinco Seis Mais de 

Seis 

Respostas 

Nulas 

Homens 1 12 8 2 1 0 0 0 0 

Mulheres 3 27 9 2 0 0 1 1 2 

Total 4 39 17 4 1 0 1 1 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 
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Tabela 21 – Quantidade de televisores em cores 

 Nenhum Uma Dua

s 

Três Quatro Cinco Seis Mais de 

Seis 

Respostas 

Nulas 

Homens 2 6 11 3 1 1 0 0 0 

Mulheres 0 16 20 5 1 1 0 0 2 

Total 2 22 31 8 2 2 0 0 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

Tabela 22 – Possui vídeo cassete ou DVD em casa 

 Sim Não Respostas Nulas 

Homens 19 5 0 

Mulheres 30 13 2 

Total 49 18 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

Tabela 23 – Possui televisão por assinatura em casa 

 Sim Não Respostas Nulas 

Homens 7 17 0 

Mulheres 7 36 2 

Total 14 53 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

De acordo com a Tabela 20, 63 alunos responderam que possuem rádio em suas 

casas, enquanto quatro deles responderam não possuir nenhum aparelho desse tipo em 

suas residências. Daqueles alunos que responderam afirmativamente, 39 alunos 

responderam que possuíam um rádio em suas casas, 17 deles responderam que possuíam 

dois aparelhos, quatro responderam que possuíam três aparelhos, um respondeu que 

possui quatro aparelhos, um respondeu que possui seis aparelhos e um respondeu que 

possuem mais de seis aparelhos. De acordo com a PNAD de 2007, detectou se que 88,1% 

das residências brasileiras possuem algum tipo de aparelho radiofônico (IBGE, 2008, p. 

251). 

Ao comparamos a quantidade de domicílios dos alunos cotistas que possuem 

rádio em suas casas com o percentual dos domicílios brasileiros que possuem esse tipo de 
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aparelho, notamos que a média das famílias dos alunos cotistas está ligeiramente acima 

da média das famílias brasileiras. 

A Tabela 21 mostra que 65 alunos cotistas responderam que possuíam televisão 

em cores em suas residências, enquanto dois deles responderam que não possuíam esse 

tipo de aparelho em suas casas. Daqueles alunos que disseram possuir esse tipo de 

eletrodoméstico em suas casas, 22 alunos cotistas responderam que possuíam uma 

televisão em suas casas, 31 deles responderam que possuíam dois aparelhos, oito 

responderam que possuíam três aparelhos, dois responderam que possuíam quatro 

aparelhos e dois responderam que possuíam cinco aparelhos. De acordo com a PNAD 

2007, 94,5% das residências do Brasil possuem televisão em cores (IBGE, 2008, p. 256).  

Ao comparamos a quantidade de domicílios dos alunos cotistas que possuem 

televisão em suas casas com o percentual dos domicílios brasileiros que possuem esse 

tipo de aparelho, notamos que a média das famílias dos alunos cotistas está ligeiramente 

acima da média das famílias brasileiras.  

Como no caso da existência de banheiros, a diferença entre ambos é pequena, o 

que mostra que a existência de televisão nas residências brasileiras também é algo que 

está praticamente universalizado na sociedade brasileira. 

Na Tabela 22, que trata da existência ou não de vídeo cassete ou DVD em suas 

casas, 49 alunos cotistas responderam que possuíam esse tipo de aparelho em suas casas, 

enquanto 18 deles disseram que não o possuíam em suas residências.  

Ao serem perguntados se possuíam televisão por assinatura em suas casas, a 

Tabela 23 mostra que 14 alunos responderam que possuem esse tipo de serviço em suas 

residências, enquanto 53 disseram que não o possuíam em suas residências. 

As Tabelas 24 e 25 tratam da existência de carros e de empregados fixos que 

trabalham todos os dias na casa dos alunos cotistas: 

Tabela 24 - Quantidade de carros em casa 

 Nenhuma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Mais 

de Seis 

Respostas 

Nulas 

Homens 10 11 3 0 0 0 0 0 0 

Mulheres 17 23 2 1 0 0 0 0 2 

Total 27 34 5 1 0 0 0 0 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 
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Tabela 25 - Quantidade de empregados fixos que trabalham todos os dias em 

casa 

 Nenhum Um Dois Três Quatro Cinco Seis Mais de 
Seis 

Respostas 
Nulas 

Homens 22 1 1 0 0 0 0 0 0 

Mulheres 41 2 0 0 0 0 0 0 2 

Total 63 3 1 0 0 0 0 0 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp  

 

De acordo com a Tabela 24, detectamos que 27 alunos responderam não possuir 

nenhum carro em suas casas, enquanto 40 deles responderam afirmativamente à questão. 

E no grupo daqueles que possuem esse tipo de veiculo automotor, 34 alunos cotistas 

responderam que possuem um carro em suas casas, cinco deles responderam que 

possuíam dois carros e um aluno respondeu que possuía três veículos em sua casa. 

Em relação à quantidade de empregados fixos que trabalham diariamente em suas 

casas, a Tabela 25 mostra que 63 alunos responderam que não possuíam nenhum 

empregado trabalhando em suas casas, enquanto quatro deles respondeu que tinham 

empregados trabalhando em suas casas. Dentro desse grupo, três alunos cotistas 

responderam que um empregado trabalhava em suas casas, enquanto um aluno respondeu 

que dois empregados trabalhavam em sua residência. 

  

     4.4 Profissão e escolaridade dos pais dos alunos cotistas 

 

Nesse quarto tópico abordaremos o conjunto de questões relativas à profissão e 

à escolaridade dos pais dos alunos cotistas.  

Começaremos então com a análise das tabelas 26 e 27, que tratam dos dados 

referentes à profissão dos mães e pais dos alunos cotistas: 



. 

 

 104    

 

 

     Tabela 26 - Situação profissional da mãe 
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Homens 1 1 7 1 3 7 3 1 0 
Mulheres 0 3 12 0 7 16 5 0 2 
Total 1 4 19 1 10 23 8 1 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

Tabela 27 - Situação profissional do pai 
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Homens 0 7 11 0 2 1 3 0 0 

Mulheres 1 10 21 0 6 1 3 1 2 

Total 1 17 32 0 8 2 6 1 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 
 
 
            De acordo com a Tabela 26, 23 alunos cotistas responderam que as suas mães 

eram assalariadas ou profissionais liberais, 10 responderam que elas eram aposentadas ou 

pensionistas e 23 deles responderam que elas não tinham nenhuma remuneração na época 

em que eles prestaram o exame vestibular. 

             Já na Tabela 27, 49 alunos cotistas responderam que seus pais eram assalariados 

ou profissionais liberais, oito alunos responderam que eles eram aposentados ou 

pensionistas e somente dois deles responderam que eles não tinham nenhum tipo de 

remuneração. 
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              Analisando as duas tabelas acima, notamos que o numero de mães que não 

exerciam nenhuma remuneração na época em que esses alunos prestaram o vestibular é 

bem maior do que o número de pais nessa mesma situação. 

              Uma primeira hipótese que poderia explicar esse fenômeno é a constatação de 

que as mulheres passam em média mais tempo desempregadas que os homens. 

               De acordo com as economistas Guiomar de Haro Aquilini e Patrícia Lino Costa 

(2003), o desemprego é um fenômeno que atinge de modo distinto os diversos segmentos 

populacionais, incidindo mais intensamente sobre os grupos mais desprotegidos da 

sociedade. As autoras destacam que, na maioria dos países, o tempo médio de 

desemprego feminino é superior ao tempo médio de desemprego masculino.  

               Além disso, as autoras ressaltam que, por ser o trabalho doméstico ainda visto 

como convencionalmente feminino, é mais provável a mulher ficar em casa cuidando dos 

afazeres domésticos e dos filhos, sendo a fronteira entre o desemprego e a inatividade 

para elas é mais fluída do que para os homens. 

               Por outro lado, podemos também considerar como hipótese a possibilidade 

dessas mães terem escolhido como opção a dedicação exclusiva aos afazeres domésticos 

ao invés de realizar alguma atividade remunerada. Essa opção automaticamente as 

excluiria do grupo das mães que naquele momento tinham a pretensão de arrumar um 

emprego. 

As Tabelas 28 e 29 trazem dados relativos à escolaridade dos pais e das mães 

dos alunos cotistas: 

 

Tabela 28 -  Nível de escolaridade do pai 
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Homens 1 8 6 5 4 0 0 0 

Mulheres 0 4 15 17 6 1 0 2 

Total 1 12 21 22 10 1 0 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 
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Tabela 29 - Nível de escolaridade da mãe 
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Homens 0 5 7 7 4 1 0 0 
Mulheres 1 4 8 22 7 1 0 2 

Total 1 9 15 29 11 2 0 2 
Fonte: Prograd. / Unifesp  

 

     A média de anos de estudo da população brasileira, segundo a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2007 é de 6,9 anos de estudo. (IBGE, 

2008, p. 133). 

    Já a escolaridade média dos homens brasileiros, de acordo com a PNAD de 

2007, é da ordem de 6,7 anos de estudo, que está um pouco abaixo da taxa média de 

escolaridade nacional. (IBGE, 2008, p. 134).  

   A média de estudo dos pais dos alunos cotistas, de acordo com a tabela 28, é de 

nove anos de estudo, que se encontra acima tanto da média de estudo nacional geral 

quanto da média de estudo da população masculina brasileira. 

   E em números absolutos, de acordo com as respostas dos alunos cotistas, 54 pais 

estão acima da taxa de escolaridade média nacional e da taxa de escolaridade média de 

estudo pertencente aos homens brasileiros. E dentro desse grupo, 22 pais têm o Ensino 

Médio completo, enquanto 21 deles têm o Ensino Fundamental completo. 

   A média de nacional de escolaridade das mulheres, de acordo com a PNAD de 

2007, é de 7,1 anos de estudo (IBGE, 2008, p.134). Comparando com as médias 

nacionais de escolaridade e com a média de estudo dos homens brasileiros, as mulheres 

possuem um nível de escolaridade maior que as médias nacionais e masculinas. 

   Já a média de estudo das mães dos alunos cotistas, de acordo com a tabela 29, é 

da ordem de 9,8 anos de estudo, ficando acima da média de estudo nacional da população 
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brasileira em geral, da média de estudo das mulheres brasileiras em particular e da média 

dos pais dos alunos cotistas da UNIFESP. 

  E em números absolutos, de acordo com as respostas dos alunos cotistas, 57 

mães estão acima da média nacional e da média de estudo pertencente aos homens e 

mulheres brasileiros. E nesse grupo, 29 mães têm o Ensino Médio completo, enquanto 15 

delas possuem ensino fundamental completo.  

  Podemos destacar dois aspectos na análise das tabelas 28 e 29: a primeira é a 

superioridade da escolaridade dos pais (pai e mãe) dos alunos cotistas em relação à média 

nacional e das mães dos alunos cotistas em relação às medias de escolaridade nacional 

geral e de escolaridade dos pais desses alunos. 

 A partir dessa constatação, a pergunta que fica é: a maior escolaridade desses pais 

se reflete em maior ganho financeiro e salarial? Será que a renda dessas famílias está 

acima da média nacional? Será que o fator econ6omico foi determinante para o sucesso 

da trajetória escolar dos cotistas? O próximo tópico nos trará os dados que permitirão 

constatar se essa ideia se concretiza ou não.  

 

4.5 Renda Familiar dos alunos cotistas 

 

Nesse quinto tópico trataremos do conjunto de perguntas que fazerem referência 

às respostas dos alunos relacionadas à sua renda familiar.  

A Tabela 30 traz os dados sobre a renda mensal dos alunos cotistas aprovados no 

vestibular: 

Tabela 30 - Renda bruta total mensal da família do aluno (pessoas que moram na 

casa do aluno, excetuando empregados) 

 Inferior a 
R$ 500 

De R$ 500 
a R$ 1499 

R$ 1500 
a 

R$ 2999 

R$ 3000 
a 

R$ 4999 

R$ 5000 
a 

R$ 9999 

R$ 
10000 

ou 
superior 

Não sabe Respostas 
Nulas 

Homens 3 10 6 4 1 0 0 0 

Mulheres 3 22 13 4 1 0 0 2 

Total 6 32 19 8 2 0 0 2 

 Fonte: Prograd. / Unifesp 
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De acordo com a PNAD, a média do rendimento mensal dos domicílios 

particulares com rendimento de 2005 a 2007 era de R$ 1737,00 (IBGE, 2008, p. 293). 

A Tabela 30 mostra que a renda familiar de 32 alunos cotistas está na faixa de R$ 

500,00 a 1499,00, e ao compararmos com os dados da PNAD do ano de 2007, 30% das 

famílias brasileiras estão dentro dessa faixa de renda. A mesma tabela mostra que renda 

familiar de 29 alunos cotistas está na faixa de R$ 1500,00 a 4999,00, e ao compararmos 

com os dados da PNAD do ano de 2007, 14,4 % das famílias brasileiras possuem esse 

rendimento mensal. (IBGE, 2008, p. 288) 

Apesar de a maior parte das famílias dos alunos cotistas possuir um rendimento 

familiar abaixo da média nacional, a diferença com aqueles alunos que tem sua renda 

familiar acima da média de rendimento familiar nacional é pequena, mostrando que, de 

modo geral, as famílias dos alunos cotistas possuem um bom rendimento familiar, que 

está acima de grande parte das famílias brasileiras.  

Além disso, considerando os dados relativos à faixa de renda das famílias 

brasileiras, nota se que o rendimento das famílias dos alunos cotistas está acima de boa 

parte da renda dos domicílios brasileiros, mostrando que, de modo geral, as famílias 

desses alunos não são pobres. 

As Tabelas 31 e 32 trazem dados sobre a quantidade de pessoas que vivem na 

casa do aluno cotista e que são sustentadas pela renda familiar: 

Tabela 31 - Quantas pessoas da família moram em sua residência 

 Somente o 

Aluno 

De 2 a 4 

pessoas 

De 5 a 8 

pessoas 

Mais de 9 

pessoas 

Outra 

Situação 

Respostas 

Nulas 

Homens 3 14 7 0 0 0 

Mulheres 1 25 17 0 0 2 

Total 4 39 24 0 0 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 
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Tabela 32 - Número de pessoas sustentadas pela renda familiar (exceto 

empregados) 

 Uma pessoa Duas pessoas Três pessoas Quatro 
pessoas 

Mais de 
cinco 

pessoas 

Respostas 
Nulas 

Homens 1 5 6 6 6 0 

Mulheres 0 2 8 19 14 2 

Total 1 7 14 25 20 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

A tabela 31 mostra que 39 alunos responderam que a quantidade de pessoas que 

moram em suas residências varia de duas a quatro pessoas, enquanto 24 deles 

responderam que em suas residências vivem de cinco a oito pessoas. 

Já a tabela 32, que trata da quantidade de pessoas sustentadas pela renda familiar, 

permite uma análise mais detalhada da primeira tabela, por ser mais especifica quanto à 

resposta da quantidade de pessoas que vivem e são sustentadas pela renda familiar. 

De acordo com a PNAD de 2007, o numero médio de pessoas que compõem as 

famílias no Brasil é da ordem de 3,2 por domicilio (IBGE, 2008, p. 245). Comparando 

esses dados com as respostas da Tabela 32, 14 alunos cotistas se encaixam dentro desse 

perfil. Entretanto, a maioria dos alunos cotistas está acima da media nacional, com 45 

alunos que tem quatro, cinco ou mais pessoas que são sustentadas pela renda familiar.  

A Tabela 33 mostra quantas pessoas contribuem para a renda familiar dos alunos 

cotistas: 

Tabela 33 - Número de pessoas que contribuem para a renda familiar 

 Uma pessoa Duas pessoas Três pessoas Quatro 
pessoas 

Mais de cinco 
pessoas 

Respostas 
Nulas 

Homens 10 10 4 0 0 0 

Mulheres 21 16 4 2 0 2 

Total 31 26 8 2 0 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 
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Como a tabela acima mostra, 57 alunos responderam que uma ou até duas 

pessoas contribuem para a renda familiar. Como vimos anteriormente, boa parte das 

famílias dos alunos cotistas está acima da média nacional no que tange ao numero de 

pessoas que são sustentadas pela renda familiar.  

Isso significa que essas pessoas têm um bom rendimento salarial, pois além de 

sustentar um número significativo de pessoas com o seu salário, elas possibilitaram 

que a maioria dos alunos cotistas tivesse a possibilidade de se preparar adequadamente 

para o vestibular. 

Já a Tabela 34 nos aponta qual é pessoa que mais contribui com a renda 

familiar do aluno cotista: 

 

Tabela 34 - Pessoa que mais contribui na família do aluno para a renda familiar 

 Próprio 

Aluno 

Cônjuge/ 

Companheiro 

do Aluno 

Pai Mãe Outra Pessoa Respostas 

Nulas 

Homens 4 1 10 8 1 0 

Mulheres 1 0 27 11 4 2 

Total 5 1 37 19 5 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

De acordo com a Tabela 34, 56 alunos cotistas responderam que os pais (mãe e 

pai) são as pessoas que mais contribuem com a renda familiar. E dentro desse grupo, 37 

famílias têm os pais como aqueles que mais contribuem com a renda familiar, enquanto 

19 famílias têm as mães como principal fonte de renda da família dos alunos cotistas. 

Esses dados são reflexos das estatísticas nacionais, porque elas ainda apontam que 

os homens são a maioria das pessoas que são economicamente ativas no Brasil. 

Entretanto convém destacar que, de acordo com a PNAD de 2007, 57,6% da população 

economicamente ativa são homens e 42,4% são mulheres. (IBGE, 2007, p. 61) No caso 

da UNIFESP, das 56 famílias que tem os pais como fonte principal de renda, a 

quantidade de homens é o dobro da quantidade de mulheres que contribuem com a renda 

familiar. 
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No tópico anterior, vimos que a escolaridade dos pais dos alunos cotistas é 

superior à escolaridade média nacional. E nesse tópico, vimos que, além de ter um 

rendimento familiar maior que a média brasileira, são os pais que mais contribuem com a 

renda familiar desses alunos. Por isso a pergunta que se coloca é: a maior escolaridade 

desses pais é o que possibilita um maior rendimento salarial da família dos alunos 

cotistas? 

Theodore W. Schultz (1973) destaca que, embora a educação seja em certa 

medida uma atividade de consumo que oferece satisfações no momento em que as 

pessoas a obtém, na verdade ela é uma atividade de investimento realizada para o fim de 

aquisição de capacidades que trarão satisfações futuras ou que incrementarão 

rendimentos futuros da pessoa como agente produtivo. Por isso, o autor propõe que a 

educação seja tratada como investimento e as suas consequências como uma forma de 

capital, que ao se tornar parte da pessoa que a recebe, se transforma em Capital Humano. 

Schultz (1973) ressalta que ao se tornar parte da pessoa, o Capital Humano não 

pode ser comprado, nem vendido ou tratado, de acordo com as normas institucionais, 

como propriedade, embora o autor pontue que a educação é ainda uma forma de capital 

porque ela se presta a serviços de um determinado valor. 

De acordo com Schultz (1973), a principal hipótese que sustenta essa abordagem 

da educação é a de que alguns aumentos importantes na renda nacional são uma 

consequência de adições de Capital Humano e que embora não seja fácil comprova-la, 

existem várias indicações de que alguns e mesmo uma parte substancial do aumento da 

inexplicados na renda nacional sejam devido à formação dessa espécie de capital. 

Rose Neubauer da Silva (1989), ao comentar sobre a Teoria do Capital Humano, 

destaca que: 

 

A ideia básica era simples e se enquadrava no 

individualismo da ideologia liberal: as habilidades e 

conhecimentos adquiridos pelo processo de educação 

não devem ser vistos como uma forma de consumo, 

mas como um investimento produtivo, ou seja, 

redundavam em mais eficiente e salários mais altos, 

beneficiavam tanto o individuo quanto à sociedade. 
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Dessa forma, ambos deveriam estar interessados em 

fazer sacrifícios e participar de tais investimentos (p. 

15). 

 

 Porém, a mesma autora destaca que: 

 

Essa concepção sofre ataques vigorosos, 

principalmente a um de seus pressupostos básicos – o 

de que o mercado de trabalho assegura, a uma maior 

produtividade, maiores salários. Outros fatores, além 

da produtividade, determinam os salários: a existência 

de salários mínimos, o status da profissão, o resultado 

das lutas entre as classes sociais pela distribuição de 

riqueza nacional, etc (SILVA, 1989, p15). 

 

Dalila Andrade Oliveira (2000) destaca que na Teoria do Capital Humano, o 

trabalho não é homogêneo, e essa falta de homogeneidade, originária dos diferentes 

investimentos em Capital Humano, explicaria as diferenças salariais. De acordo com a 

autora, a essa teoria sugere que o problema da pobreza e do desemprego estaria em um 

inadequado investimento em Capital Humano, e a solução para esses problemas estaria 

sempre relacionada com a melhoria dos níveis educacionais, ou seja, em investimentos 

em Capital Humano. 

Entretanto, Oliveira (2000) ressalta que é preciso relativizar a eficácia da política 

educacional para o emprego porque os diplomas não têm sido suficientes para evitar o 

desemprego nas camadas mais escolarizadas. Por outro lado, ela aponta que a educação 

escolar continua a ter uma importância muito grande no mercado de trabalho, pois se com 

a certificação de algum nível de escolaridade os indivíduos ainda encontram grandes 

dificuldades no acesso a bons empregos, sem esse pré-requisito se torna mais difícil 

conseguir uma colocação no mercado de trabalho.  

Apesar da veracidade de algumas críticas dirigidas à Teoria do Capital Humano, a 

ideia de que maior escolaridade possibilita um maior salário se verifica ao cruzar os 

dados sobre escolaridade e renda dos pais dos alunos cotistas. 
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Entretanto, concordamos com Lectícia J. Braga de Vincienzi (1983), que apesar 

de não conceder à educação uma posição precípua na ordem dos fatores que provocam a 

mudança social, diz que em certas circunstâncias, a educação pode servir como elemento 

adjutório na luta pela transformação social e que, se efetivamente gerada em outras 

esferas, nenhuma transformação social pode ocorrer sem que o sistema educacional seja 

chamado a colaborar na mudança. 

As Tabelas 35 e 36 fazem uma comparação entre o rendimento mensal familiar e 

rendimento per capita entre os alunos cotistas e não cotistas, e entre os alunos cotistas e 

não-cotistas oriundos de escolas públicas: 

 

Tabela 35 - Comparativo socioeconômico dos alunos matriculados – cotistas e 

não-cotistas – 2005 

 Cotistas Não Cotistas Não-Cotistas Escola 
Pública 

Renda mensal familiar R$ 1650,00 R$ 3900,00 R$ 2450,00 

Renda familiar per capita R$ 375,00 R$ 845,00 R$ 510,00 

Fonte: Prograd. / Unifes 

 

A Tabela 35 mostra que a renda mensal familiar média dos alunos aprovados pelo 

sistema de cotas em 2005 era de R$ 1650,00, enquanto a renda familiar dos alunos não-

cotistas era de R$ 3900,00 e a dos alunos não-cotistas oriundos de escola pública era de 

R$ 2450,00.  

Apesar da renda média familiar dos alunos cotistas estar um pouco abaixo da 

média nacional, que é de R$ 1737,00 (IBGE, 2008, p. 293), ao compararmos com a renda 

dos alunos não-cotistas (em sua imensa maioria brancos), notamos que a diferença de 

rendimento entre ambos os grupos é de R$ 2250,00 a favor dos alunos não-cotistas. A 

diferença entre os dois grupos cai substantivamente quando comparamos o rendimento 

dos alunos cotistas com o rendimento dos alunos não cotistas oriundos de escola pública, 

com a diferença de R$ 800,00 a favor dos alunos não-cotistas. 

Não se pode negar que a significativa diferença de rendimento entre o grupo dos 

alunos cotistas e os dos não-cotistas se deve, uma forma geral, às diferenças entre as 
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classes sociais, que no Brasil é significativa. Entretanto, ao compararmos o grupo de 

alunos cotistas com aqueles alunos não-cotistas oriundos de escola pública, notamos que 

ainda assim a diferença de rendimento entre cotistas e não cotistas é de quase 50%. 

Isso mostra que o fator socioeconômico pode explicar as diferenças de rendimento 

entre brancos e negros, e que a cor aparece como uma variável importante na composição 

da desigualdade social no Brasil. 

Dentro dessa perspectiva, Guimarães (2006) destaca que: 

 

Quando os conceitos de “raça” e “gênero” são 

aplicados aos  estudos sobre desigualdade 

socioeconômicas  ou pobreza eles têm o efeito 

virtuoso de revelar aspectos que o  conceito  de 

“classe” não poderia explicitar. Eles desvelam certas 

particularidades na construção social da pobreza que 

eram antes ignoradas. Em vez de continuarmos a  

pensar que a relação entre “cor”  e pobreza é de  

coincidência, passamos a investigar o papel 

constituinte da “cor” sobre a pobreza. Passamos 

também a buscar os  fundamentos raciais da  

classificação por cor no Brasil. Em nenhum momento 

querem esses estudos ou estudiosos negar a 

construção da  pobreza pela  situação de classe (ou 

pela luta de classes pela exploração capitalista, etc.).  

Tudo o que fazemos é  mostrar  outras determinações 

que não são subsumíveis ao conceito classe social. Do 

mesmo modo, nos estudos de identidade nacional há 

aspectos que só podem ser revelados quando 

investigamos a imagem racial e de gênero do nacional 

(p. 77).       
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A Tabela 36 mostra quantos alunos trabalhavam na época em que eles prestaram o 

vestibular: 

Tabela  36 – Trabalho (Atividade Remunerada)    

Fonte: Prograd. / Unifesp 
 

 

A Tabela 36 mostra que dentre aqueles alunos que não trabalhavam na época do 

vestibular, 52 deles responderam que não exerciam nenhuma atividade remunerada. Isso 

mostra que as famílias desses alunos tiveram condições de sustentá-los durante o período 

de preparação para o vestibular.  

Vale a pena destacar que essa realidade não ocorre com a maioria dos estudantes 

negros que prestam o exame vestibular, pois a maior parte deles tem que trabalhar e ao 

mesmo tempo se preparar para o processo seletivo para as universidades públicas. Esses 

alunos negros são exceções dentro de um contexto maior de dificuldades que se insere a 

maior parte dos vestibulandos negros.  

 A possibilidade de se dedicar em tempo integral à preparação para o vestibular, 

retardando assim seu ingresso no mercado de trabalho, mostra que esses alunos têm um 

padrão de vida correspondente ao das classes médias brasileiras. Isso faz com que suas 

chances de ingresso nos cursos superiores mais valorizados socialmente sejam 

consideravelmente aumentadas. 

 A partir daí surge a pergunta: esses alunos pertencem à chamada  Nova Classe 

Média?  

Pochmann (2012) afirma que o impacto na estrutura produtiva e o retorno do 

crescimento econômico resultou na expansão do setor de serviços, gerando empregos de 

baixa remuneração, e as políticas de apoio às rendas na base da pirâmide social brasileira, 

como elevação do valor real do salário mínimo e massificação da transferência de renda, 

houve o fortalecimento das classes populares asssentadas no trabalho. 

 Não Eventualmente Meio - 
período: até 

20 h/sem 

Período 
semi- 

integral: 21- 
32 h/ sem 

Em período 
integral: 

mais de 32 
h/sem 

Respostas 
Nulas 

Homens 16 2 0 0 6 0 

Mulheres 36 1 1 2 3 2 

Total 52 3 1 2 9 2 
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O autor destaca que mesmo com o contido nível educacional e a limitada 

experiência profissional, as novas ocupações de serviços que empregam grande 

quantidade de pessoas retiradas da condição de pobreza, permite inegável ascensão 

social, embora ainda distante de qualquer configuração que não a da classe trabalhadora.  

Para Pochmann (2012, p.10) 

 

Seja pelo nível de rendimento, seja pelo tipo de 

ocupação, seja pelo perfil e atributos pessoais, o 

grosso da população emergente não se encaixa em 

critérios sérios e objetivos que possam ser claramente 

identificados como classe media. Associam-se, sim, às 

características gerais das classes populares, que, por 

elevar o rendimento, ampliam imediatamente o padrão 

de consumo. Não há, nesse sentido, qualquer 

novidade, pois se trata de um fenômeno comum, uma 

vez que trabalhador não poupa, e sim gasta tudo o que 

ganha.   

 

A partir dessa conclusão de Pochmann (2012), podemos concluir que esses alunos 

não são oriundos das chamadas classes trabalhadoras (ou da chamada Nova Classe 

Média), e sim das classes médias. Como citado anteriormente, o rendimento familiar 

dessas pessoas permitiu que esses alunos pudessem abdicar de entrar no mercado de 

trabalho para se prepararem para o vestibular, possibilidade que se mostra inviável para a 

maioria dos jovens negros das classes trabalhadoras. 

 A Tabela 37 mostra a fonte de renda durante os estudos dos alunos cotistas 

durante a graduação:  

Tabela 37 - Fonte de renda durante os estudos 

 Trabalhando Com recursos 
próprios 

Com recursos 
dos pais ou da 

família 

Com outros 
recursos 

Respostas Nulas 

Homens 9 2 7 5 1 
Mulheres 11 1 22 9 2 

Total 20 3 29 14 3 

Fonte: Prograd. / Unifesp 
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De acordo com a Tabela 37, 46 alunos cotistas responderam que não trabalhariam 

durante a graduação, dependendo assim de recursos externos para se manter na faculdade. 

Dentre esses alunos, 29 responderam que dependeriam dos recursos dos pais e da família, 

14 deles responderam que dependeriam de outros recursos e 3 responderam que se 

manteriam com os próprios recursos. 

Por se tratar de cursos que devem ser realizados em tempo integral, a realização 

de atividade remunerada fica dificultada. Entretanto, convém destacar que 20 alunos 

disseram que trabalhariam durante a graduação. Por isso algumas dúvidas surgem, como 

por exemplo: a que horas eles trabalharão? O tempo dedicado ao serviço atrapalhará os 

estudos? Será que realmente eles trabalharam durante a graduação ou eles mudaram de 

ideia?  

 Ao serem perguntados se tinham recebido algum tipo de assistência estudantil da 

Unifesp, seis alunos cotistas responderam que tinham recebido algum tipo de ajuda 

financeira, enquanto dois alunos responderam que não e um aluno não respondeu a essa 

questão. Dentre eesses auxílios, alguns alunos receberam ou bolsa que os auxiliavam na 

permanência na universidade, auxilio-alimentação, auxílio–transporte ou bolsa moradia. 

  Ao contrário das expectativas iniciais, esses alunos tiveram que receber algum 

auxílio para que pudessem se manter na universidade. As bolsas e políticas de 

permanência estudantil tiveram um papel importante na manutenção desses alunos na 

universidade. Essas políticas de permanência estudantil são o resultado de um Estado que 

se viu compelido a investir na formação de quadros que respondam à diversidade da 

população brasileira 

Daqueles alunos que responderam à questão de se eles participavam em algum 

projeto de iniciação científica, cinco deles responderam que sim e três responderam que 

não, enquanto um aluno não respondeu a essa questão. Os alunos que responderam 

afirmativamente receberam a bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP). 

Seja por meio de algum auxilio vinculado ou não a alguma atividade de pesquisa, 

o fato de estudarem em cursos em período integral fez com que eles precisassem de 
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alguma ajuda da universidade para que pudessem realizar seus estudos na graduação. 

Apesar de pertencerem a famílias que possuem um bom rendimento salarial, se 

comparado com a média nacional, ele ainda não era suficiente para ajudá-los a se 

manterem na universidade, o que fez com esses alunos recorreram aos auxílios 

disponibilizados aos alunos cotistas para que pudessem se manter na universidade. 

Vale a pena ressaltar que a concepção da política de cotas da Unifesp como um 

projeto (que poderia ser abandonado caso não alcançasse resultados satisfatórios) e o fato 

de os cursos que foram objetos de estudo dessa pesquisa serem realizados em período 

integral são um diferencial em um posterior estudo comparativo com outros cursos e 

instituições de ensino superior que adotaram políticas de cotas. 

 

4.6 Trajetória escolar dos alunos cotistas 

 

Nesse tópico faremos a análise do conjunto de questões sobre a trajetória escolar 

dos alunos cotistas no Ensino Médio. 

A Tabela 38 traz dados sobre o local onde os alunos cotistas cursaram 

integralmente ou a maior parte do Ensino Médio. 

 

Tabela 38 - Local em que se situa a escola onde o aluno cursou integralmente ou 

a maior parte do ensino médio 

 Na capital 
do Estado 

de São 
Paulo 

Em outro 
município 
da Grande 
São Paulo 

No Interior 
do Estado 

de São 
Paulo 

No Litoral 
do Estado 

de São 
Paulo 

Em outro 
Estado 

Em outro 
País 

Respostas 
Nulas 

Homens 11 5 4 1 3 0 0 
Mulheres 26 4 7 1 5 0 2 

Total 37 9 11 2 8 0 2 
Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

De acordo com os dados da Tabela 38, 37 alunos realizaram o Ensino Médio na 

cidade de São Paulo, enquanto 22 deles estudaram em outras cidades do Estado e 8 deles 

estudaram em cidades de outros Estados da Federação. 
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De acordo com a tabela, 30 alunos que foram aprovados no vestibular pelo 

sistema de cotas não realizaram o Ensino Médio na cidade de São Paulo. Vale destacar 

que esses alunos correspondem a quase a metade dos alunos aprovados por meio desse 

sistema de ação afirmativa. 

 Essa considerável aprovação de alunos que não estudaram na cidade de São 

Paulo pode ser resultado do prestígio acadêmico da UNIFESP, que é uma universidade 

pública de qualidade e gratuita ou até mesmo devido à adoção do sistema de cotas para 

negros por essa universidade. Esses fatores, isolados ou em conjunto, talvez tenham 

servido de estimulo, atraindo esses alunos a disputarem uma vaga em seu vestibular. 

As Tabelas 39, 40 e 41 trazem dados sobre o principal meio de informação sobre 

os acontecimentos da atualidade, sobre a principal atividade de lazer e sobre a atividade 

em que os alunos cotistas ocupam a maior parte do tempo livre: 

 

Tabela 39 - Principal fonte de informação sobre os acontecimentos atuais 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

Tabela 40 - Principal atividade de lazer  
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Homens 5 1 4 5 1 0 3 3 2 0 

Mulheres 11 0 9 2 6 2 1 9 3 2 

Total 16 1 13 7 7 2 4 12 5 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

 Jornal 

Escrito 

Noticiário 

Televisivo 

Noticiário 

de Rádio 

Revistas Internet Outras 

fontes 

Não me 

mantenho 

informado 

Respostas 

Nulas 

Homens 5 12 1 2 3 1 0 0 

Mulheres 9 21 3 5 4 1 0 2 

Total 14 33 4 7 7 2 0 2 
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Tabela  41 - Atividade que ocupa maior parte do tempo livre 
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Homens 2 2 3 0 0 1 0 1 15 0 

Mulheres 1 2 2 1 0 1 2 6 27 3 
Total 3 4 5 1 0 2 2 7 42 3 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

Em relação à Tabela 39, que traz dados sobre a principal fonte de informação 

sobre os acontecimentos atuais, 37 alunos cotistas responderam que utilizam os 

noticiários da televisão e do radio como principal meio de informação para se manterem 

atualizados, e 30 deles responderam que utilizam outros meios de informação como 

jornal, internet e revistas. Convém destacar que nenhum desses alunos respondeu que não 

se mantinham informados sobre os acontecimentos atuais. 

A Tabela 40, que versa sobre as principais atividades de lazer, mostra que o 

cinema, com 16 alunos, a leitura, com 13 alunos e a socialização com amigos, com 13 

alunos são as principais atividades de lazer dos alunos cotistas, vindo em seguida, a 

prática de musica e de esportes, com sete alunos para cada atividade de lazer. 

Já a Tabela 41, que traz os dados sobre a atividade em que os alunos cotistas 

ocupam a maior parte do seu tempo livre, 42 alunos afirmaram que, na época, não 

realizavam nenhuma das atividades citadas nessa pergunta.  

Mesmo sendo maioria aqueles alunos que utilizam o rádio e a televisão como 

principal meio de informação sobre a atualidade, a diferença em relação àqueles que 

utilizam outros meios de comunicação, como revistas, jornais e internet, é pequena. Isso 

mostra que o acesso a esses meios de comunicação é um reflexo da renda familiar, lhes 

possibilitando utiliza-los como meios para se manterem informados sobre a realidade. 

Podemos dizer o mesmo sobre a frequência ao cinema e à leitura como principal 

atividade de lazer, que são atividades que não são acessíveis ao grande publico, devido ao 

seu alto custo, exigindo um poder aquisitivo que destoa da maioria das famílias 

brasileiras. 
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Entretanto, vale a pena indagar: o fator econômico é o único responsável pelo 

acesso aos bens culturais? 

O sociólogo Pierre Bourdieu (2003) destaca que pesquisas científicas mostram 

que o acesso às obras culturais permanece como privilégio de classe, contrariando as 

teorias sobre homogeneização cultural da sociedade, que indicam que as distâncias 

culturais entre as classes tendem a diminuir por meio do enfraquecimento das diferenças 

econômicas e das barreiras de classe por um lado, e por outro, através da ação dos meios 

modernos de comunicação. Em sua pesquisa, o autor detectou uma ligação forte entre a 

instrução escolar e a frequência a museus, que aponta que só a escola pode criar ou 

desenvolver a aspiração à cultura, mesmo aquela menos escolar. 

Ao apontar que a estrutura de distribuição do capital cultural não corresponde 

exatamente à estrutura do capital econômico e político, Bourdieu (2007) afirma que a 

autonomia que o sistema escolar dispõe só parece justificar a ideologia do mérito. Essa 

ideologia, de acordo com o autor, afirma que a escola forneceria uma espécie de recurso 

ou revanche àqueles que não possuem outro instrumento, a não ser sua inteligência ou o 

seu mérito. Todavia, o autor ressalta que se ignora que a inteligência ou a boa vontade 

escolar representam tão somente uma forma específica de capital, que se une na maior 

parte dos casos, à posse do capital econômico e do correspondente capital de poder e de 

relações sociais. 

Nesse contexto, Bourdieu (2007) aponta que o legado dos bens culturais 

acumulados e transmitidos pelas gerações anteriores, na verdade pertence, embora seja 

formalmente oferecido a todos, aos que detém os meios para dele se apropriarem. Para o 

autor, os bens culturais enquanto bens simbólicos só podem ser apreendidos e possuídos 

como tais, junto com as satisfações simbólicas que acompanham tal posse, por aqueles 

que detêm o código que permite decifrá-los. 

Por isso, Bourdieu (2007) aponta que os detentores do capital econômico têm 

mais chances, comparando com os que não o possuem, de deter também o capital 

cultural, e por assim dizer, de poder dispensá-lo, pois o título escolar constitui moeda 

fraca cujo valor total só se faz sentir nos limites do mercado escolar.  

Ou seja, a apropriação desses bens supõe, segundo Bourdieu (2007), a posse 

prévia desses instrumentos de apropriação e o livre jogo das leis da transmissão cultural 
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faz com que o capital cultural retorne às mãos do capital cultural e, com isso, encontra-se 

reproduzida a estrutura de distribuição do capital cultural entre as classes sociais, isto é, a 

estrutura de distribuição dos bens simbólicos que uma formação social seleciona como 

digno de serem desejados e possuídos. 

De acordo com Lahire (1997), o que os dados estatísticos não conseguem detectar 

devido à falta de contextualização dos critérios considerados é, muitas vezes, 

determinante.  

Para o autor, a existência de um capital cultural familiar só tem razão de ser se 

esse capital cultural tiver condições de ser posto em condições de ser transmitido, coisa 

que, segundo Lahire, nem sempre acontece porque as pessoas que tem as disposições 

culturais susceptíveis de ajudar a criança e de socializá-la num sentido harmonioso do 

ponto de vista escolar nem sempre tem tempo e oportunidade de produzir efeitos de 

socialização e nem sempre conseguem construir os dispositivos familiares que 

possibilitariam transmitir alguns de seus conhecimentos ou algumas de suas escolarmente 

rentáveis de  maneira regular, contínua e sistemática.  

Por isso Lahire (1997) conclui que, mesmo que tenha um capital cultural 

equivalente, dois contextos familiares podem produzir situações escolares muito 

diferentes na medida em que o rendimento escolar desses capitais culturais depende 

muito das configurações familiares de conjunto porque nem sempre essa herança cultural 

encontra as condições adequadas para que a pessoa o herde. 

Dentro desse paradigma, Lahire (1997) destaca que nenhuma família é desprovida 

de quaisquer objetos culturais, mas há a possibilidade desses objetos, notadamente os  

impressos, permanecerem em estado de letra morta, caso ninguém os faça viver 

familiarmente, o que significa que a existência de um capital familiar  objetivado não 

significa que existam pessoas  dessa  família que possuam o capital cultural incorporado 

adequado à sua apropriação.  

Lahire (1997) ainda destaca que, em oposição a esse tipo de família que não 

desenvolve estratégias de apropriação dos objetos culturais por seus filhos, existem 

famílias que mesmo que os próprios pais quase não leiam (não passando assim a imagem 

de uma prática natural de leitura), eles desempenham o papel de intermediários entre a 
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cultura escrita e sus filhos, fazendo, por exemplo, com que leiam e escrevam histórias, 

perguntando o que eles estão lendo, lendo para eles, levando-os à biblioteca pública, etc.   

Por outro lado, Lahire (1997) constata que famílias fracamente dotadas de capital 

escolar ou o que não o possuem de forma alguma podem muito bem através do diálogo 

ou através da reorganização dos papéis domésticos atribuir um lugar simbólico (nos 

intercâmbios familiares) ou um lugar efetivo ao escolar ou á criança letrada no seio da 

configuração familiar, que pode consistir em uma escuta atenta ou um questionamento 

interessado dos pais, demonstrando a elas que o que é feito na escola tem sentido e valor.   

.Lahire (1997) acrescenta que, quando pais analfabetos ou com dificuldades na 

escrita pedem progressivamente aos filhos escolarizados no curso primário para realizar 

essas atividades que eles não conseguem, como ajuda-los a ler a correspondência, a 

preencher ordens de pagamento, a escrever bilhetes para a escola, a procurar números de 

telefones na lista, etc., pode-se dizer eles criam uma função  familiar importante, que é 

ocupada pela criança e, com isso, ganha reconhecimento em legitimidade  familiar, 

demonstrando portanto a importância social, simbólica no próprio seio da estrutura de 

coexistência daqueles que sabem ler e escrever ou da integração  simbólica do escolar. 

Para o autor, quando se está desprovido de qualquer meio de ajuda direta, esses 

procedimentos de legitimação familiar desempenham um papel central na possibilidade 

de uma boa escolaridade no curso primário.  

A Tabela 42 traz os dados relativos ao ano em que os alunos cotistas terminaram o 

Ensino Médio: 

 

Tabela 42 - Ano de conclusão do ensino médio 

 Antes de 

2002 

Em 2002 Em 2003 Em 2004 Em 2005 Em 2006 

ou 

posteriormente 

Respostas 

Nulas 

Homens 13 3 4 3 1 0 0 

Mulheres 20 7 6 7 3 0 2 

Total 33 10 10 10 4 0 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 
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A Tabela 42 mostra que 53 desses alunos terminaram o Ensino Médio antes do 

ano de 2003, 14 alunos terminaram o Ensino Médio entre 2004 e 2005 e nenhum deles 

terminou o Ensino Médio no ano de 2006 ou depois. 

Esses dados mostram que a entrada da maioria desses alunos na universidade não 

ocorreu no primeiro vestibular, o que significa que o Ensino Médio não proporcionou 

uma formação que os deixassem suficientemente preparados para o vestibular. Como 

veremos no próximo tópico, a maioria desses alunos lançou mão do cursinho vestibular 

para se preparar para essa seleção, o que significa que foi necessária uma preparação 

adicional que facilitasse a aprovação desses alunos no vestibular. 

As tabelas 43, 44 e 45 tratam do tipo de escola que os alunos cotistas estudaram 

durante os três anos do Ensino Médio: 

Tabela 43 - Tipo de escola cursada no primeiro ano do ensino médio 

 Escola Pública Escola particular 
com bolsa integral 

Escola particular 
sem bolsa ou com 

bolsa parcial 

Respostas Nulas 

Homens 24 0 0 0 

Mulheres 43 0 0 2 

Total 67 0 0 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

Tabela 44 - Tipo de escola cursada no segundo ano do ensino médio 

 Escola Pública Escola particular 
com bolsa integral 

Escola particular 
sem bolsa ou com 

bolsa parcial 

Respostas Nulas 

Homens 24 0 0 0 

Mulheres 42 0 0 3 

Total 66 0 0 3 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

Tabela 45 -  Tipo de escola cursada no terceiro ano do ensino médio 

 Escola Pública Escola particular 
com bolsa integral 

Escola particular 
sem bolsa ou com 

bolsa parcial 

Respostas Nulas 

Homens 24 0 0 0 
Mulheres 43 0 0 2 

Total 67 0 0 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 
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De acordo com as tabelas 43, 44 e 45, todos os alunos negros aprovados pelo 

sistema de cotas na UNIFESP estudaram todo o Ensino Médio em escola pública. 

Este fato obedece à exigência da UNIFESP, manifestada na Resolução n º 23 do 

Conselho Universitário, que em seu primeiro artigo determina que as vagas criadas e 

destinadas ao sistema de cotas para negros devem ser destinadas aos alunos cotistas 

negros (que se autodeclaram pretos e pardos) e indígenas que cursaram o Ensino Médio 

exclusivamente em escola pública, seja ela municipal, estadual ou federal. 

As tabelas 46, 47 e 48 trazem os dados relativos ao tipo de escola e ao período em 

que os alunos cotistas realizaram seus estudos no Ensino Médio. 

Tabela 46 - Tipo de escola onde cursou integralmente ou a maior parte do ensino 

médio 

 Escola 
Pública 
Estadual 

Escola 
Pública 

Municipal 

Escola 
Pública 
Federal 

Escola 
Particular 

No exterior 
(qualquer 
tipo de 
escola) 

Respostas 
Nulas 

Homens 19 1 4 0 0 0 

Mulheres 37 0 6 0 0 2 
Total 56 1 10 0 0 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

Tabela 47 - Tipo de ensino médio 

 Ensino Médio 
Comum 

Ensino 
Profissionalizante de 

Nível Médio 

Supletivo Outro 
equivalente 

Respostas 
Nulas 

Homens 20 3 0 1 0 

Mulheres 36 7 0 0 2 

Total 56 10 0 1 2 

Fote: Prograd. / Unifesp 

 

Tabela 48 - Período em que o aluno cursou integralmente ou em maior parte o 

ensino médio 

 Diurno Noturno Integral Respostas Nulas 

Homens 14 8 2 0 

Mulheres 34 7 2 2 

Total 48 15 4 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 
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A Tabela 46 mostra que 56 alunos cotistas cursaram todo o Ensino Médio em 

escola pública estadual, 1 aluno estudou em escola pública municipal e 10 deles 

estudaram em escola pública federal. 

Já a Tabela 47 mostra que 56 desses alunos fizeram Ensino Médio comum, 

enquanto 10 deles frequentaram o Ensino Médio técnico e nenhum desses alunos é 

oriundo do ensino supletivo. 

A Tabela 48 mostra que 52 desses alunos realizaram o Ensino Médio em sua 

maior parte ou integralmente no período diurno ou em período integral, enquanto 15 

deles realizaram esse nível de ensino em sua maior parte ou integralmente no período 

noturno. Como já visto anteriormente, os pré-requisitos para que o vestibulando possa 

concorrer a uma vaga nos cursos de graduação da UNIFESP é que ele se declare negro e 

tenha estudado todo o Ensino Médio em escola pública, seja federal, estadual ou 

municipal.  

Entretanto, isso não significa haja uma homogeneidade entre alunos, mas ao 

contrário, mostra que dentro desse grupo de alunos oriundos das escolas públicas há 

diferenças que ajudam a explicar a prevalência de certo tipo de aluno de escola pública 

em detrimento de outro. 

O pedagogo José Mário Pires Azanha (1992, p. 49) aponta que a tentativa de se 

criar um discurso generalizado sobre a escola pública, sem considerar as diversas 

realidades em que essa rede de educação está inserida, é um erro, o qual ele chama de 

abstracionismo pedagógico: 

 

Esse estilo configura-se como uma variedade do que 

se poderia chamar de abstracionismo pedagógico, 

entendendo-se a expressão como indicativa da 

veleidade de descrever, explicar ou compreender 

situações educacionais reais, desconsiderando as 

determinações especificas de concretude, para ater-se 

apenas a princípios ou leis gerais que na sua 

abrangência abstrata seriam, aparentemente, 

suficientes para dar conta das situações focalizadas.  
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  Azanha (1992) justifica a utilização da palavra abstração para caracterizar aqueles 

princípios ou teorias que desprezam a riqueza do real, suas contradições e multiplicidade 

de significados, e que somente consideram aqueles fatos que estão de acordo com o 

princípio abstrato, que busca atingir uma totalidade, mas na realidade é uma totalidade 

vazia, pois trata a riqueza da realidade como algo residual e incompreensível. 

A prevalência de certo tipo de aluno de escola pública em detrimento de outro 

pode ser detectado através dos dados da primeira tabela que, apesar de indicar que a 

maioria dos alunos cotistas venha do Ensino Médio estadual, mostra uma significante 

presença de alunos vindos de escolas federais.  

Levando se em conta que, enquanto os alunos cotistas oriundos desse tipo de 

escola correspondem a 14,49% dos aprovados pelas cotas, o atendimento da rede de 

Educação Federal no Ensino Médio no Brasil, de acordo com o Censo Escolar da 

Educação Básica do ano de 2007, corresponde a apenas 0,8% de todas as matrículas 

nesse nível de ensino, enquanto o a rede de educação dos estados contribui com 86,5% 

das matriculas no Ensino Médio, considerando a participação da rede privada de ensino, 

que é de 10,7 % (MEC/INEP, 2008, p. 6).   

Se excluirmos a rede privada das estatísticas do Censo Escolar de 2007 e 

considerarmos somente a participação do Ensino Médio público financiado pela União, 

estados da Federação e municípios, a participação da rede estadual nas matriculas no 

Ensino Médio pula para expressivos 96,9% de alunos atendidos, enquanto a porcentagem 

de alunos cotistas na UNIFESP oriundos do Ensino Médio público estadual é de 81% de 

aprovados por esse tipo de ação afirmativa. 

Isso mostra que, proporcionalmente, os alunos cotistas oriundos das escolas 

federais foram aprovados com maior frequência do que os alunos oriundos das escolas 

estaduais. Uma explicação para esse fato é que o investimento per capita do aluno das 

escolas públicas federais e escolas técnicas estaduais é maior do que o investimento per 

capita dos alunos das escolas públicas estaduais.  

O jornalista Bruno Aragaki (2008) destaca que, no ano de 2008, o Governo 

Federal gastou R$ 5.000,00 com cada aluno das escolas técnicas federais, enquanto o 

Estado de São Paulo gastou R$ 3.700,00 com cada aluno das escolas técnicas paulistas, 

valor que é maior que o gasto por aluno que estuda no Ensino Médio das escolas 
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estaduais paulistas, que é de R$ 1.350,00 reais ao ano e do gasto médio anual com cada 

aluno brasileiro no Ensino Médio, que é de R$ 939 reais. 

Esses dados nos levam a concluir que um dos fundamentos para a melhoria da 

educação publica, onde estudam a maioria dos alunos negros, é um maior aporte de 

recursos financeiros por parte dos governos federal, estadual e municipal para a educação 

pública. É claro que não é somente o aumento desses recursos que fará com que a 

educação brasileira tenha uma melhora qualitativa, mas sem uma destinação mais 

significativa de recursos, pouco poderá ser feito para que a educação pública proporcione 

condições mínimas para seus egressos concorrerem em pé de igualdade com os egressos 

oriundos da educação privada pelas vagas nas universidades públicas. 

Em relação ao tipo de Ensino Médio cursado, vale a pena destacar a proeminência 

de alunos vindos do Ensino Médio comum em relação àqueles vindos do Ensino Médio 

profissionalizante. Entretanto, convém destacar que na análise dos históricos escolares do 

curso de graduação desses alunos, detectou se que, na verdade, 20 desses alunos seriam 

oriundos desse tipo de ensino. E dentre esses alunos, 10 deles estão no curso de medicina, 

quatro no curso de enfermagem, quatro no curso de ciências biológicas, dois no curso de 

fonoaudiologia e nenhum no curso de tecnologia oftálmica.  

Ao somar o total de matrículas do ensino técnico profissional federal e estadual, 

constatamos que estas correspondem a 8,2% das matriculas feitas no Ensino Médio no 

Brasil (MEC/INEP, 2008, p. 6). Entretanto, os alunos cotistas da UNIFESP oriundos 

desse nível de ensino correspondem a 28,9% do corpo discente. Isso mostra que as 

Escolas Técnicas Federais e Estaduais são escolas de qualidade superior às escolas 

estaduais do Ensino Médio comum, e isso se reflete na aprovação proporcionalmente 

maior dos alunos vindos da educação profissional, se comparada com a quantidade de 

vagas oferecidas pelo Poder Público. 

Em relação ao período que os alunos cotistas realizaram o Ensino Médio, a Tabela 

50 mostra que 48 alunos cursaram integralmente a maior parte do Ensino Médio no 

período diurno, enquanto 15 deles realizaram esse nível de ensino no período noturno e 4 

no período integral.  

Ao analisar os dados da fundação que administra o vestibular da Universidade de 

São Paulo (FUVEST) do ano 2000, o sociólogo Antonio Sérgio Alfredo Guimarães 
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(2008) detectou que, além da classe econômica e do tipo de escola que o aluno da USP 

estudou, outros fatores influenciam na aprovação desses alunos, como a possibilidade de 

dedicação integral aos estudos e o turno em que cursou o Ensino Médio, sendo que os 

alunos que estudaram no período diurno têm mais sucesso que os que estudaram no 

período noturno.  

Algo semelhante parece ocorrer com os alunos cotistas da UNIFESP, pois o maior 

número de alunos aprovados pelo sistema de cotas é de alunos que não trabalharam 

durante a preparação para o vestibular e que realizaram parte ou todo o Ensino Médio no 

período diurno ou integral. Esses fatores conjugados possibilitaram que esses alunos 

fossem aprovados em maior numero do que aqueles que trabalhavam durante os estudos e 

que cursaram o Ensino Médio no período noturno. 

A Tabela 49 mostra a quantidade de reprovações que os alunos cotistas tiveram 

durante o Ensino Médio: 

 

Tabela 49 - Reprovações durante o ensino médio 

 Não Sim 
(uma vez) 

Sim 
(duas vezes) 

Sim 
(mais de duas 

vezes) 

Respostas 
Nulas 

Homens 24 0 0 0 0 

Mulheres 39 4 0 0 2 

Total 63 4 0 0 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

A Tabela 49 mostra que 64 alunos cotistas nunca foram reprovados em alguma 

série na sua trajetória escolar durante o Ensino Médio, e somente quatro deles tiveram 

uma reprovação nesse nível de ensino. 

Esses dados mostram que esses alunos tiveram uma trajetória acadêmica exitosa 

no Ensino Médio e que foram bons alunos durante o período em que estiveram nesse 

nível de ensino. Apesar disso, sabemos que muitas vezes a trajetória escolar desses 

alunos não é tranqüila, sendo as boas notas e a baixa (ou nenhuma) reprovação resultado 

de muito sacrifício e esforço para vencer as dificuldades que apareceram na sua vida 

acadêmica. E apesar disso, o Ensino Médio ao qual eles cursaram não possibilitou que 
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eles pudessem competir em pé de igualdade com os alunos de maior poder aquisitivo, que 

em sua imensa maioria são brancos e oriundos das melhores escolas privadas. 

A política de cotas foi instituída para dar maiores chances a esses alunos que, a 

despeito das diversas dificuldades na sua trajetória escolar, não sucumbiram a elas e 

conseguiram completar todo o Ensino Médio. Ao invés de somente considerar a maior 

pontuação no vestibular para se ter acesso aos cursos de graduação, as cotas também 

levam em conta as trajetórias de vida, as dificuldades que a população negra 

historicamente passou e ainda passa em todos os âmbitos da sociedade brasileira, 

notadamente na escola pública, onde essa população estuda em sua grande maioria e que 

não consegue preparar esse aluno para competir em pé de igualdade com aqueles alunos 

que tiveram acesso a uma escolarização que os deixou mais bem preparados para realizar 

o vestibular. 

 

4.7 Vestibular 

 

Nesse tópico abordaremos todas aquelas questões que se relacionam com o 

processo de preparação e de realização do exame vestibular.  

Iniciaremos esse tópico com a Tabela 50, que mostra em quais instituições os 

alunos cotistas prestaram o vestibular: 

Tabela 50 - Vestibular(es) para os quais o aluno se inscreveu 
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Homens 0 4 1 0 2 9 8 0 

Mulheres 1 7 0 2 7 10 15 3 

Total 1 11 1 2 9 19 23 3 

Fonte: Prograd. / Unifesp 
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Com a exceção de um aluno, o restante deles prestou vestibular para outras 

instituições de Ensino Superior além da UNIFESP. Nota se que 43 desses alunos 

prestaram vestibular somente para universidades públicas e 23 deles declararam que 

realizariam vestibular para universidades particulares. 

Segundo o jurista Luiz Fernando Martins da Silva (2003), a universidade é o 

divisor de águas em uma sociedade racialmente dividida onde, além da discriminação 

racial, a exclusão social acaba tendo influência decisiva na incorporação às classes 

profissionais. Para o autor, até existir uma classe média negra profissional, com o 

domínio dos mesmos códigos da elite, não haverá combate efetivo à discriminação racial, 

e como o Ensino Superior detém as maiores taxas de retorno para o indivíduo, na procura 

de mobilidade ou de ascensão social, este nível é o que mais tem influência na ruptura do 

ciclo de pobreza. 

Nesse contexto, a preferência pela universidade pública pelos vestibulandos se dá 

por dois motivos: o primeiro se refere à gratuidade de seus cursos, que são financiados 

pela sociedade, através de impostos, e que talvez seja para muitos deles a única opção 

para que pudessem realizar um curso superior, por não ter condições financeiras de pagar 

por uma universidade privada. O segundo motivo é devido ao prestígio que essas 

universidades têm na sociedade, devido à melhor qualidade de seus cursos em 

comparação com a grande maioria das universidades particulares, que pode significar 

uma maior chance de empregabilidade e de um rendimento maior após se formarem. 

Na Tabela 51 estão elencados os dados sobre a frequência dos alunos cotistas aos 

cursinhos pré-vestibulares. 

 

Tabela 51 - Freqüência do aluno em cursinhos pré- vestibular 

 Não Sim, por 
menos de 

um 
semestre 

Sim, por 
um 

semestre 

Sim, por 
um ano 

Sim, por 
dois anos 

Sim, por 
mais de 

dois anos 

Respostas 
Nulas 

Homens 1 2 0 5 5 11 0 
Mulheres 2 2 2 14 7 16 2 

Total 3 4 2 19 12 27 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 
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Como podemos ver acima, a grande maioria desses alunos frequentou por algum 

tempo esse tipo de curso preparatório, e dentre aqueles que o fizeram, 19 alunos cotistas 

o fizeram por um ano e 39 alunos o fizeram por dois anos ou mais. 

Esses dados mostram que, ao contrário do que dizem alguns opositores das cotas 

para negros de que essa política seria uma maneira mais fácil de entrar no Ensino 

Superior, e por isso, esses alunos não se preparariam adequadamente, comprometendo 

assim a qualidade da universidade pública, esses alunos estão sim estudando e se 

preparando para a realização do vestibular, mesmo que concorrendo às vagas reservadas 

para cotas. 

Ao serem perguntados se tinham frequentado cursinho pré-vestibular de caráter 

popular ou comunitário, cinco alunos cotistas responderam que sim, enquanto quatro 

deles responderam que não frequentaram esse tipo de cursinho quando se prepararam 

para o vestibular.   

Apesar do papel fundamental que os cursinhos pré-vestibulares assumem na 

aprovação de alunos das classes populares, eles têm as suas limitações, se comparados 

com os cursinhos privados que tem bons índices de aprovação, inclusive naquelas 

carreiras mais prestigiadas. Mesmo assim, os alunos cotistas que o frequentaram 

demonstraram ter capacidade de superação muito grande, pois apesar das desvantagens 

iniciais que tiveram, se comparados com os alunos das classes mais elevadas, a 

capacidade de serem aprovados no vestibular e de acompanharem o curso de graduação. 

É necessário destacar que, dentro do sistema de cotas, há também um sistema de 

mérito, pois somente serão aprovados aqueles alunos que tiverem as melhores notas 

dentro do grupo de vestibulandos que escolheram concorrer às vagas reservadas aos 

alunos cotistas. Além disso, por ser a demanda de alunos maior que a oferta de vagas, 

esses alunos procurarão se preparar da melhor maneira possível para concorrer a essas 

vagas.  

A Tabela 52 mostra a quantidade de vezes que os alunos prestaram o exame 

vestibular na área de opção à qual eles escolheram: 
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Tabela 52 - Concursos vestibulares prestados na área de opção atual 

 Primeiro Segundo Terceiro Quatro 

ou mais 

Respostas 

Nulas 

Homens 8 1 4 11 0 

Mulheres 8 11 8 16 2 

Total 16 12 12 27 2 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

De acordo com a Tabela 52, 51 alunos cotistas prestaram mais de uma vez o 

exame vestibular na área de opção à qual eles foram aprovados. Dentre esses alunos, 24 

deles fizeram duas ou três vezes o concurso vestibular e 27 tentaram por quatro vezes ou 

mais a uma vaga na área de opção atual. 

Isso mostra que esses alunos não desistiram de seu desejo de serem aprovados no 

processo seletivo para a UNIFESP ou outra universidade pública. Infelizmente, essa 

persistência característica desses alunos negros cotistas não é regra dentre os alunos 

negros em geral. 

Dentre as causas da pequena absorção de negros na USP, Antonio Sérgio Alfredo 

Guimarães (2003), aponta a pobreza, a qualidade da escola pública, a preparação 

insuficiente para o vestibular, e o próprio vestibular, que não dá espaço para que outras 

potencialidades sejam avaliadas. 

 Além dessas, o autor ressalta a questão da pouca persistência dos alunos negros 

comparado com outros grupos raciais, como os amarelos, que são o grupo que prestam 

mais vezes o vestibular, os que dedicam mais tempo de preparação, medidos por anos de 

cursinho e os que se inscrevem em maior numero como treineiros. Ao contrário, os 

negros estão em pior situação dentre os grupos raciais nesses três indicadores. 

A partir dessa constatação, Guimarães (2003) conclui que além de problemas de 

ordem econômica, os negros também enfrentam problemas relacionados com uma 

preparação insuficiente e pouca persistência ou motivação. Ele ressalta que problemas 

desse tipo acompanham as minorias que passaram por  processos de subordinação por 

longo tempo, seja porque os laços comunitários ainda são fracos, ou porque o grupo não 

desenvolveu estratégias eficientes de reversão de sua posição social de subordinação. 
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O autor ainda aponta a existência de elementos de racismo introjetado, que se 

manifesta em um sentimento de baixa autoconfiança que interfere no desempenho de 

negros em situação de grande competição. O vestibular, com o seu caráter de competição 

extremada e tensa, prejudica mais o desempenho de membros de minorias. 

Além desses fatores elencados anteriormente, eu acrescentaria a questão dos 

valores que as classes populares compartilham em comparação com outros grupos e 

classes sociais. 

Para os jovens oriundos das camadas populares, muitas vezes a possibilidade de 

dedicação exclusiva aos estudos e até mesmo o sonho de estudar em uma universidade 

pública são muito distantes. O que se apresenta de imediato a essas pessoas é a 

necessidade de arrumar emprego para que possam ajudar no sustento de suas famílias, 

além de poder adquirir bens aos quais desejam.  

As dificuldades socioeconômicas e educacionais pelas quais passam os jovens das 

classes populares, que faz com que muitos deles não considerem plausível a possibilidade 

de estudar em uma universidade pública, a necessidade imediata de conseguir emprego 

para garantir o seu sustento e de sua família e o desejo de fazerem parte também do 

mundo do consumo se somam com as conclusões tiradas por Guimarães como as 

possíveis causas da baixa representação de alunos negros nas universidades públicas 

brasileiras. 

Ao contrário do que ocorre com a maior parte dos alunos negros, a adoção de 

cotas para esses alunos pela UNIFESP lhes proveu, apesar de terem prestado mais de 

uma vez o vestibular, a oportunidade de cursar uma universidade pública. A cota, como 

uma das modalidades de ação afirmativa, teve a função de possibilitar o acesso a esses 

alunos, que poderiam ter desistido da carreira à qual almejavam ou prestado o exame 

vestibular em uma carreira mais acessível. 

Dentro desse contexto, a jurista Carla Abrantkoski Rister (2003) questiona se é 

justa a preterição de um membro da maioria ou do próprio critério meritório, em prol de 

um membro de uma minoria tradicionalmente prejudicada e excluída do processo 

econômico e social.  

A autora citada anteriormente lembra que, já que se admite como válido em 

alguns casos restritos e justificáveis o afastamento do principio de igualdade pelo critério 



. 

 

 135    

 

meritório, que é o critério por excelência adotado quando se trata de matéria educacional, 

assim deve ser num panorama de igualdade de oportunidades, o que não se verifica 

quando, historicamente, um grupo se vê impedido por razões de preconceito, de alcançar 

determinadas posições na sociedade tornando-a extremamente injusta e desigual, que 

caracteriza, dentre outros aspectos, a nossa condição de subdesenvolvimento. 

Por isso Rister (2003) destaca que a questão do prevalecimento do mérito 

necessita ser revisto e estudado, tendo em vista a situação histórica da minoria racial ou 

social que é prejudicada por uma sociedade que a exclui. Ela nos lembra que gerações de 

excluídos não conseguiram vencer as barreiras socioeconômicas e raciais para promover 

uma equalização de sua representatividade. 

Por isso, ainda que o mérito entre as pessoas que disputam uma vaga na 

universidade pública não seja o mesmo, Rister (2003) afirma que, sem uma política 

afirmativa, não haveria como promover a maior integração para que, futuramente, os 

fundamentos da exclusão desapareçam, e também, além disso, as ações afirmativas (entre 

elas as cotas) apontam para o futuro a eliminação dos estereótipos raciais ou sociais.   

Baseando se nessa realidade, a socióloga Sabrina Moehlecke (2004) aponta que há 

nos projetos de reforma do Ensino Superior a preocupação com o compromisso social e 

com a redefinição dos mecanismos de acesso e permanência com vistas de garantir o 

acesso e o caráter mais inclusivo e equitativo, em especial dos estudantes oriundos das 

escolas públicas, negros e indígenas, além da possibilidade da utilização de programas de 

ações afirmativas e de políticas de cotas.  

De acordo com Moehlecke (2004), para haver um avanço nessa discussão é 

necessário que tenhamos a redefinição do que as instituições entendem por mérito, que ao 

invés de ser contra a maior igualdade no acesso em nome da qualidade do ensino, deve 

tomá-la como parte integrante e complementar da mesma. 

Para Moehlecke (2004), o mérito seria, então, a capacidade que os estudantes têm 

de, em condições adversas, superar suas dificuldades, mesmo que o seu resultado não seja 

o mesmo daqueles estudantes que se encontram em situações bem mais favoráveis, ou 

seja, mérito deve ser entendido como medida justa do empenho de cada um. 

 A autora citada anteriormente afirma que, além da simples retórica, essa nova 

concepção de mérito tem se mostrado não só necessária, diante das desigualdades de 
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oportunidades de acesso existentes entre os alunos de origens distintas, como também 

viáveis, porque diversos estudos têm mostrado bons resultados em termos de qualidade 

alcançados pelas instituições que adotaram programas de ação afirmativa, dentre eles as 

cotas. 

A Tabela 53 mostra a quantidade de alunos cotistas que já tinham iniciado algum 

curso superior: 

 

Tabela 53 - Alunos que já iniciaram outro curso superior 

 

N
ão

 

S
im

, 
m

as
 a

ba
n

d
on

e
i 

S
im

, 
m

as
 s

e 
ap

ro
va

do
, 

de
si

st
ire

i d
o 

ou
tr

o 
cu

rs
o

 

S
im

, 
m

as
 s

e 
ap

ro
va

do
, 

fr
eq

üe
n

ta
re

i o
s 

d
oi

s 
cu

rs
os

 

S
im

, 
m

as
 n

ão
 r

es
ol

vi
 o

 q
ue

 
fa

ze
r 

S
im

, 
e 

já
 c

on
cl

uí
 

N
ã

o 
R

e
sp

o
nd

e
u

 

R
es

po
st

as
 N

ul
a

s  

Homens 20 1 1 0 0 2 0 0 
Mulheres 36 3 4 0 0 0 0 2 

Total 56 4 5 0 0 2 0 2 
Fonte: Prograd. / Unifesp 

  

  Como podemos ver na Tabela 53, 56 desses alunos nunca tinham iniciado algum 

tipo de curso superior, enquanto quatro deles tinham iniciado e abandonaram o curso para 

o qual tinham sido aprovados e cinco deles ainda estavam no curso em que eles foram 

aprovados. E somente dois desses alunos já tinham completado algum curso de 

graduação. 

Esses dados, aliados com a informação de que a maior parte dos alunos cotistas 

prestou mais de uma vez o vestibular antes de serem aprovados para a UNIFESP 

mostram que, apesar das tentativas anteriores que não resultaram na sua aprovação, esses 

alunos persistiram até que fossem aprovados para o curso ao qual desejavam. 

Para Moehlecke (2004), o vestibular, que é o meio tradicional de acesso às 

universidades brasileiras, era para ser o instrumento que potencialmente deveria garantir 

a universalidade e a igualdade de oportunidades, ao utilizar um exame formalmente 
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neutro que avaliaria unicamente o mérito e a capacidade de cada um de frequentar um 

curso superior.  

Apesar disso, a autora citada anteriormente destaca que essas mudanças não foram 

suficientes para evitar que a seletividade social fosse também promovida pelo próprio 

vestibular, e com isso percebemos que não só a presença dos vestibulandos era 

proporcionalmente menor quanto mais baixo era o nível social que ele se situa, como 

também eram bem menores suas chances de aprovação. 

Moehlecke (2004) aponta que no momento em que são aprovados, o acesso das 

classes menos favorecidas à universidade pública ocorre nos cursos de menor prestigio 

social, onde é mais difícil conseguir emprego, e onde os níveis médios de remuneração 

são menores. Segundo a autora, há uma crescente diferenciação interna mesmo dentro da 

universidade e os vestibulandos de nível social mais baixo cada vez menos conseguem as 

carreiras mais almejadas e de maior prestigio. 

O que ocorre com boa parte dos vestibulandos pobres é que, caso eles não sejam 

aprovados nos cursos que desejam, muitos deles mudam de opção, frequentemente para 

aqueles onde a chance de aprovação é maior e a dificuldade de acesso é menor 

Ao analisar o acesso ao ensino superior na França, Pierre Bourdieu e Jean-Claude 

Passeron (2008) destacam que as desigualdades nas oportunidades de acesso à 

universidade exprimem precariamente as desigualdades escolares socialmente 

condicionadas, pois o quadro de chances condicionadas mostra que os estudantes de 

diversas origens não se encontram indiferentemente em tal ou qual tipo de estudos.  

Bourdieu e Passeron (2008) apontam que a distribuição empiricamente verificada 

apresenta em relação à repartição ao acaso que se originaria do livre jogo das faculdades 

naturais, um desvio sistemático que faz de modo geral que os estudantes originários das 

classes desfavorecidas se orientem antes para as faculdades de letras e ciências e os 

estudantes das classes favorecidas para as faculdades de direito e de medicina, ocorrendo 

assim uma especialização social das faculdades. 

Ao falar das aspirações das classes populares à ascensão social, Bourdieu (2003, 

p. 47) destaca que: 
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Os objetivos das famílias reproduzem de alguma 

maneira a estratificação social, aliás, tal como ela se 

encontra nos diversos tipos de ensino. Se os membros 

das classes populares e médias tornam a realidade por 

seus desejos, é que, nesse terreno como em outros, as 

aspirações e as exigências são definidas, em sua forma 

e conteúdo, pelas condições objetivas, que excluem a 

possibilidade de desejar o impossível. Dizer (...), por 

exemplo, isso não é para nós, é dizer mais do que  

não temos meios para isso. Expressão da necessidade 

interiorizada, essa fórmula está, por assim dizer, no 

imperativo-indicativo, pois exprime, ao mesmo tempo, 

uma impossibilidade e uma interdição. 

 

 

As cotas para negros ajudaram a reverter esse sentimento, pois a adoção desse tipo 

de política significa possibilitar aos alunos negros que tiveram uma trajetória escolar 

cheia de percalços e que não estão tão bem preparados quanto os alunos das classes mais 

elevadas uma maior chance de serem aprovados em universidades públicas, instituição 

que é tradicionalmente ocupada por alunos das classes mais elevadas e de cor branca, 

principalmente nos cursos de maior prestigio social e onde praticamente inexistem alunos 

negros. 

 

4.8  Relação Candidato/Vaga, Notas no Vestibular e Desempenho   

 

Nesse t ópico faremos primeiramente uma análise dos dados sobre a relação 

candidato/vaga. Em seguida analisaremos as médias das notas no vestibular dos alunos 

aprovados pelo Sistema de Cotas e pelo Sistema Universal e as médias das notas dos 

alunos cotistas no primeiro ano do curso de graduação. 
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4.8.1  Relação candidato / vaga dos alunos Cotistas e não cotistas 

 

O primeiro curso a ser analisado é o de Ciências Biológicas – Modalidade Médica, 

através dos dados da Tabela 54: 

 

Tabela 54 - Relação candidato vaga no vestibular (2005 a 2007) – ciências 

biológicas – modalidade médica 

 

 

Candidatos Vagas Relação Candidato/Vaga 
Não 

Cotistas 
Cotistas 

Não 

Cotistas 
Cotistas 

Não 

Cotistas 
Cotistas Diferença 

2005 1856 137 30 3 61,9 45,7 16,2 

2006 1768 136 30 3 58,9 45,3 13,6 

2007 1504 116 30 3 50,13 38,67 11,46 

Total 5128 389 90 9 56,97 43,22 13,75 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

A média da relação candidato/vaga no vestibular para o curso de Ciências 

Biológicas – Modalidade Médica no período de 2005 a 2007 foi de 56,97 candidatos por 

vaga para os alunos que se inscreveram pelo Sistema Universal e de 43,22 para os 

candidatos que se inscreveram pelo Sistema de Cotas para Negros, com diferença de 

13,75 candidatos por vaga a favor dos alunos não cotistas. 

O segundo curso a ser analisado é o de Enfermagem, através dos dados da Tabela 

55 

Tabela 55 - Relação candidato vaga no vestibular (2005 a 2007) – Enfermagem 

Candidatos Vagas Relação Candidato/Vaga 
Não 

Cotistas 
Cotistas 

Não 

Cotistas 
Cotistas 

Não 

Cotistas 
Cotistas Diferença 

2005 1390 251 80 8 17,4 31,4 14,0 

2006 1090 188 80 8 13,6 23,5 9,9 

2007 985 150 80 8 12,31 18,75 6,44 

Total 3465 589 240 24 14,43 24,54 10,11 

Fonte: Prograd. / Unifesp 
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A média da relação candidato/vaga no vestibular para o curso de Enfermagem no 

período de 2005 a 2007 foi de 14,43 candidatos por vaga para os alunos que se 

inscreveram pelo Sistema Universal e de 24,54 para os candidatos que se inscreveram 

pelo Sistema de Cotas para Negros, com diferença de 10,11 candidatos por vaga a favor 

dos alunos cotistas. 

O terceiro curso a ser analisado é o de Fonoaudiologia, através dos dados da 

Tabela 56 

 
Tabela 56 - Relação candidato vaga no vestibular (2005 a 2007) – 

Fonoaudiologia 
Candidatos Vagas Relação Candidato/Vaga 

Não Cotistas Cotistas 
Não 

Cotistas 
Cotistas Não Cotistas Cotistas Diferença 

2005 436 45 33 3 13,2 15,0 1,8 

2006 318 52 33 3 9,6 17,3 7,7 

2007 291 35 33 3 8,82 11,67 2,85 

Total 1045 132 99 9 10,55 14,66 4,11 

 

A média da relação candidato/vaga no vestibular do curso de Fonoaudiologia no 

período de 2005 a 2007 foi de 10,55 candidatos por vaga para os alunos que se 

inscreveram para concorrer às vagas do Sistema Universal e de 14,66 para os candidatos 

que se inscreveram pelo Sistema de Cotas para Negros, com diferença de 4,11 candidatos 

por vaga a favor dos alunos cotistas 

     O quarto curso a ser analisado é o de Medicina, através dos dados da Tabela 57 

 

Tabela 57 - Relação candidato vaga no vestibular (2005 a 2007) – Medicina 

Candidatos Vagas Relação Candidato/Vaga 

Não 

Cotistas 
Cotistas 

Não 

Cotistas 
Cotistas Não Cotistas Cotistas Diferença 

2005 9723 565 110 11 88,4 51,4 37,0 

2006 9189 460 110 11 83,5 41,8 41,7 

2007 9824 538 110 11 89,31 48,91 40,4 

Total 28736 1563 330 33 87,07 47,36 39,71 

Fonte: Prograd. / Unifesp 
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A média da relação candidato/vaga no vestibular para o curso de Medicina no 

período de 2005 a 2007 foi de 87,07 candidatos por vaga para os alunos que se 

inscreveram pelo Sistema Universal e de 47,36 para os candidatos que se inscreveram 

pelo Sistema de Cotas para Negros, com diferença de 39,71 candidatos por vaga a favor 

dos alunos não-cotistas. 

O quinto curso a ser analisado é o de Tecnologia Oftálmica, através dos dados da 

Tabela 58 

 

Tabela 58 - Relação candidato vaga no vestibular (2005 a 2007) – Tecnologia 

Oftálmica 

 

 

Candidatos Vagas Relação Candidato/Vaga 

Não Cotistas Cotistas 
Não 

Cotistas 
Cotistas 

Não 

Cotistas 
Cotistas Diferença 

2005 140 28 20 2 7,0 14,0 7,0 

\2006 133 26 20 2 6,7 13,0 6,3 

2007 85 15 20 2 4,25 7,5 3,25 

Total 358 69 60 6 5,96 11,50 5,54 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

A média da relação candidato/vaga no vestibular do curso de Enfermagem no 

período de 2005 a 2007 foi de 5,96 candidatos por vaga para os alunos que se 

inscreveram pelo Sistema Universal e de 11,5 para os candidatos que se inscreveram pelo 

Sistema de Cotas para Negros, com diferença de 5,54 candidatos por vaga a favor dos 

alunos cotistas. 

 

   4.8.2 Desempenho dos alunos cotistas e não cotistas no vestibular 

 

O primeiro curso a ser analisado é o de Ciências Biológicas – Modalidade 

Médica, através dos dados elencados na Tabela 59: 
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Tabela 59 - Ciências Biológicas – modalidade médica (2005 –2007) 

Média nota final dos matriculados Nota final do primeiro 
matriculado 

Nota final do ultimo 
matriculado 

Universal Cotas % 
Diferença 

Universal Cotas % 
Diferença 

Universal Cotas % 
Diferença 

2005 71,3 5,6 22% 76,3 99,2 22,4% 68,1 52,5 22,9% 
2006 68,4 7,1 16,5% 74,3 61,6 17,1% 65,0 52,0 20% 
2007 65,5 52,3 20,1% 71,2 56,5 20,6% 62,5 49,2 21,2% 
2005 

a 
2007 

68,4 55,0 19,6% 73,9 59.1 20,0% 65,2 51,2 21,4% 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

A diferença entre a média das notas de aprovação no vestibular entre os alunos 

não-cotistas matriculados e os alunos cotistas matriculados no curso de Ciências 

Biológicas – Modalidade Médica no período de 2005 a 2007 foi da ordem de 19.6 pontos 

percentuais a favor dos alunos não cotistas. 

O segundo curso a ser analisado é o de Enfermagem, através dos dados elencados 

na Tabela 60 

Tabela 60 - Enfermagem (2005 –2007) 

Média nota final dos matriculados Nota final do primeiro 
matriculado 

Nota final do último 
matriculado 

Universal Cotas % 
Diferença 

Universal Cotas % 
Diferença 

Universal Cotas % 
Diferença 

2005 54,4 43,6 19,8% 70,4 49,7 29,4% 47,3 39,6 16,2% 
2006 53,2 43,7 17,8% 71,8 46,2 35,6% 46,7 41,9 10,2% 
2007 48,7 38.9 20,1% 66,8 44,2 33,8% 41,9 30,8 26,5% 
2005

a 
2007 

52,1 42,0 19,3% 69,6 46,7 32,9% 45,3 37,4 17,4% 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

A diferença entre a média das notas de aprovação no vestibular entre os alunos 

não-cotistas matriculados e os alunos cotistas matriculados no curso de Enfermagem no 

período de 2005 a 2007 foi da ordem de 19,3 pontos percentuais a favor dos alunos não 

cotistas. 
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O terceiro curso a ser analisado é o de Fonoaudiologia, através dos dados 

elencados na Tabela 61. 

Tabela 61 - Fonoaudiologia (2005 –2007) 

Média nota final dos matriculados Nota final do primeiro 
matriculado 

Nota final do ultimo 
matriculado 

Universal Cotas % 
Diferença 

Universal Cotas % 
Diferença 

Universal Cotas % 
Diferença 

2005 50,1 39,4 21,3% 65,0 41,8 35,7% 43,7 35,0 19,91% 

2006 49,2 - - 59,2 - - 43,3 - - 
2007 43,4 34,7 20,0% 57,0 37,5 34,2% 33,0 29,2 11,5% 
2005 

a 
2007 

46,7 37,0 20,7% 61,0 39,6 35,9% 38,3 32,1 16,1% 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

A diferença entre a média das notas de aprovação no vestibular entre os alunos 

não-cotistas matriculados e os alunos cotistas matriculados no curso de Fonoaudiologia 

no período de 2005 a 2007 foi da ordem de 20,7 pontos percentuais a favor dos alunos 

não cotistas. 

O quarto curso a ser analisado é o de Ciências Biológicas – Modalidade Médica, 

através dos dados elencados na Tabela  62 

Tabela 62 – Medicina (2005 – 2007) 

Média nota final dos matriculados Nota final do primeiro 
matriculado 

Nota final do ultimo 
matriculado 

Universal Cotas % 
Diferença 

Universal Cotas % 
Diferença 

Universal Cotas % 
Diferença 

2005 78,1 71,3 8,7% 84,8 77,5 8,61% 76,2 67,8 11,0% 
2006 77,0 67,8 11,9% 81,7 70,4 13,8% 74,9 65,5 12,5% 
2007 75,4 66,0 12,4% 81,2 70,2 % 73,6 60,8 17,4% 
2005 

a 
2007 

76,8 68,3 11,0% 82,5 72,7 11,8% 74,9 64,7 13,6% 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

A diferença entre a média das notas de aprovação no vestibular entre os alunos 

não-cotistas matriculados e os alunos cotistas matriculados no curso de Medicina no 
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período de 2005 a 2007 foi da ordem de 11 pontos percentuais a favor dos alunos não 

cotistas. 

O quinto curso a ser analisado é o de Tecnologia Oftálmica, através dos dados 

elencados na Tabela 63 

Tabela 63 – Tecnologia Oftálmica (2005 – 2007) 

Média nota final dos matriculados Nota final do primeiro 
matriculado 

Nota final do ultimo 
matriculado 

Universal Cotas % 
Diferença 

Universal Cotas % 
Diferença 

Universal Cotas % 
Diferença 

2005 41,8 33,6 19,6 59,4 33,6 43,4% 37,8 33,6 11,1 
2006 44,3 - - 60,7 - - 36,5 - - 
2007 37,5 - - 47,9 - - 29,9 - - 
2005 

a 
2007 

41,8 33,6 19,6 59,4 33,6 43,4% 37,8 33,6 11,1% 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

A diferença entre a média das notas de aprovação no vestibular entre os alunos 

não-cotistas matriculados e os alunos cotistas matriculados no curso de Tecnologia 

Oftálmica no período de 2005 foi da ordem de 19.6 pontos percentuais a favor dos alunos 

não cotistas. 

 

4.8.3 Desempenho dos alunos cotistas no curso de graduação  

 

O primeiro curso a ter suas notas analisadas é o de Ciências Biológicas – 

Modalidade Médica, através dos dados da Tabela 64 e 65. 

Tabela 64 - Media da nota dos alunos – ciências biológicas (modalidade médica) 

 2005 2006 2007 2005 –2007 

Homens 6,656 ¹ 6,272 6,464 

Mulheres 7,711 5,785 7,653 7,049 

Total 7,448 5,785 6,733 6,655 

¹  Não houve nenhum homem negro matriculado pelo sistema de cotas nesse ano  Fonte: Prograd. / 

Unifesp 
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Tabela 65 - Notas individuais dos alunos por grupos de desempenho – ciências 

biológicas - modalidade médica (2005 – 2007) 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

O desempenho médio dos alunos aprovados e matriculados pelo sistema de cotas 

no primeiro ano de curso de Ciências Biológicas – Modalidade Médica - no período de 

2005 a 2007 – foi de 6,655 pontos percentuais.  

Já em relação às médias de desempenho individual desses alunos no primeiro ano 

de curso, 4 deles  se encaixam no grupo de desempenho conceituado como bom (com 

notas entre 7 a 8,5), enquanto 5 deles se encaixam no grupo de desempenho regular (com 

notas entre 5 a 6,9) e um aluno no grupo de desempenho conceituado como insuficiente 

(de 0 a 4,9). 

O segundo curso a ter suas notas analisadas é o de Enfermagem, através dos dados 

das tabelas 66 e 67. 

Tabela 66 - Média da nota dos alunos - Enfermagem 

 2005 2006 2007 2005 –2007 

Homens 8,02 7,85 ¹ 7,935 

Mulheres 7,713 7,037 7,993 7,581 

Total 7,747 7,153 8,066 7,655 

¹ Não houve nenhum homem negro matriculado pelo sistema de cotas nesse ano - Fonte: Prograd. / 

Unifesp 

 Conceito Ótimo  
(8,6 a 10,0) 

Conceito Bom 
(7,0 a 8,5) 

Conceito Regular 
(5,0 a 6,9) 

Conceito 
Insuficiente 
(0,0 a 4,9) 

Homens 0 0 3 0 

Mulheres 0 4 2 1 

Total 0 4 5 1 
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Tabela 67 - Notas de alunos por grupos de desempenho - enfermagem 

 Conceito Ótimo 
(8,6 a 10,0) 

Conceito Bom 
(7,0 a 8,5) 

Conceito Regular 
(5,0 a 6,9) 

Conceito 
 Insuficiente 
(0,0 a 4,9) 

Homens 0 2 0 0 
Mulheres 0 17 1 1 

Total 0 19 1 1 
Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

O desempenho médio dos alunos aprovados e matriculados pelo sistema de cotas 

no primeiro ano do curso de Enfermagem - no período de 2005 a 2007 - foi de 7,655 

pontos. 

Já em relação às médias de desempenho individual desses alunos no primeiro ano 

de curso, 19 deles se encaixam no grupo de desempenho conceituado como bom (com 

notas entre 7 a 8,5), enquanto um deles se encaixa no grupo de desempenho regular (com 

notas entre 5 a 6,9) e um aluno no grupo de desempenho conceituado como insuficiente 

(de 0 a 4,9). 

O terceiro curso a ter suas notas analisadas é o de Fonoaudiologia, através dos 

dados da tabela 68 e 69. 

 

Tabela 68 - Média da nota dos alunos – Fonoaudiologia 

 2005 2006 2007 2005 - 2007 

Homens ¹  7,904 7,904 

Mulheres 8,106  5,329 6,717 

Total 8,106 ² 6,187 7,146 

¹ Não houve nenhum homem negro matriculado pelo sistema de cotas nesse ano - Fonte: Prograd. / 
Unifesp 

² Não houve nenhum aluno matriculado pelo sistema de cotas nesse ano 
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 Tabela 69 - Notas de alunos por grupos de desempenho – Fonoaudiologia 

          Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

 O desempenho médio dos alunos aprovados e matriculados pelo sistema de cotas  

no primeiro ano do curso  de Fonoaudiologia - no período de 2005 a 2007 – foi de 7,146 

pontos. 

Já em relação às médias de desempenho individual desses alunos no primeiro ano 

de curso, 5 deles  se encaixam no grupo de desempenho conceituado como bom (com 

notas entre 7 a 8,5), enquanto nenhum deles se encaixam no grupo de desempenho 

regular (com notas entre 5 a 6,9) e um aluno no grupo de desempenho conceituado como 

insuficiente (de 0 a 4,9). 

O quarto curso a ter suas notas analisadas é o de Medicina, através dos dados da 

Tabela 70 e 71. 

Tabela 70 – Média da nota dos alunos – medicina 

 2005 2006 2007 2005 – 2007 

Homens 7,887 7,906 7,836 7,876 

Mulheres 8,331 8,514 7,598 8,147 

Total 8,089 7,982 7,706 7,925 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

Tabela 71 - Notas de alunos por grupos de desempenho – medicina 

 Conceito Ótimo 
(8,6 a 10,0) 

Conceito Bom 
(7,0 a 8,5) 

Conceito Regular 
(5,0 a 6,9) 

Conceito 
Insuficiente 
(0,0 a 4,9) 

Homens 3 13 2 0 

Mulheres 2 8 2 0 

Total 5 21 4 0 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

 Conceito Ótimo 
(8,6 a 10,0) 

Conceito Bom 
(7,0 a 8,5) 

Conceito Regular 
(5,0 a 6,9) 

Conceito 
Insuficiente 
(0,0 a 4,9) 

Homens 0 1 0 0 

Mulheres 0 4 0 1 

Total 0 5 0 1 
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O desempenho médio dos alunos aprovados e matriculados pelo sistema de cotas 

no primeiro ano do curso de Medicina - no período de 2005 a 2007 - foi de 7,925 pontos. 

Já em relação às médias de desempenho individual desses alunos no primeiro ano 

de curso, 5  alunos se encaixam no grupo de desempenho conceituado como ótimo (com 

notas entre 8.6 a 10), 21 deles se encaixam no grupo de desempenho conceituado como 

bom (com notas entre 7 a 8,5), 4 se encaixam no grupo de desempenho regular (com 

notas entre 5 a 6,9) e nenhum aluno se encaixa no grupo de desempenho conceituado 

como insuficiente (de 0 a 4,9). 

O quinto curso a ter suas notas analisadas é o de Ciências Biológicas – 

Modalidade Médica, através dos dados das Tabelas 72 e 73. 

Tabela 72 - Média da nota dos alunos – tecnologia oftálmica 

 2005 2006 2007 2005 - 2007 

Homens 7,505   7,505 

Mulheres 7,637   7,637 

Total 7,593 ¹ ¹ 7,593 

¹ Não houve nenhum homem negro matriculado pelo sistema de cotas nesses anos - Fonte: Prograd./ 
Unifesp 

 

Tabela 73 - Notas de alunos por grupos – tecnologia oftálmica 

 
 Conceito Ótimo 

(8,6 a 10,0) 
Conceito Bom 

(7,0 a 8,5) 
Conceito Regular 

(5,0 a 6,9) 
Conceito 

Insuficiente 
(0,0 a 4,9) 

Homens 0 0 0 0 

Mulheres 0 2 0 0 

Total 0 2 0 0 

Fonte: Prograd. / Unifesp 
 

O desempenho médio dos alunos aprovados e matriculados pelo sistema de cotas 

no primeiro ano de curso de Tecnologia Oftálmica - no período de 2005 – foi de 7,593 

pontos. 

Já em relação às médias de desempenho individual desses alunos no primeiro ano 

de curso, 2 alunos  se encaixam no grupo de desempenho conceituado como bom (com 

notas entre 7 a 8,5), enquanto nenhum deles se encaixa no grupo de desempenho regular 
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(com notas entre 5 a 6,9) e nem no grupo de desempenho conceituado como insuficiente 

(de 0 a 4,9). 

A Tabela 74 faz uma comparação entre as notas dos alunos não-cotistas e cotistas 

aprovados no ano de 2005, que teve a primeira turma de  alunos  beneficiados  por essa 

política de  ação afirmativa: 

 

 Tabela 74 - Média das notas dos alunos não-cotistas e cotistas no curso de 

graduação 

 

Curso 

Alunos 

Não-Cotistas Cotistas 

Ciências Biológicas 
(Modalidade Médica) 

7,59 7,74 

Enfermgem 8,14 7,74 

Fonoaudiologia 8.07 8,10 

Medicina 8,31 8,08 

Tecnologia Oftálmica 7,55 7,59 

Fonte: Prograd. / Unifesp 

 

As tabelas anteriores mostram que a diferença de desempenho entre os alunos 

cotistas e não-cotistas é insignificante, indicando que nos cursos de graduação analisados 

por essa pesquisa, alunos cotistas e não cotistas tem desempenho semelhante, apesar das 

diferenças encontradas entre as notas de aprovação no exame vestibular desses dois 

grupos de alunos. 

Depois dessa análise podemos concluir que, através da comparação das notas do 

desempenho dos alunos cotistas no vestibular com as notas do curso de graduação para o 

qual eles foram selecionados, o fato da pontuação média dos alunos cotistas ser menor 

em relação à pontuação média dos alunos não cotistas não significou que os mesmos não 

conseguiriam acompanhar o curso de graduação, mas ao contrário, mostrou que a grande 
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maioria desses alunos conseguiu ter um bom desempenho no curso para o qual foram 

selecionados.      

De acordo com o historiador Petrônio José Domingues (2002), aqueles que 

argumentam contra as cotas dizem que os alunos cotistas, por terem no vestibular um 

desempenho um pouco abaixo daqueles alunos que tiveram um ensino básico de melhor 

qualidade não terão bom desempenho ou não acompanharão o curso por não terem 

atingido a pontuação mínima para ser considerado um aluno preparado para estar no 

curso superior.  

Domingues (2002) questiona esse argumento, baseando - se em algumas 

pesquisas, como do Núcleo de Apoio aos Estudos da Graduação da Universidade de São 

Paulo (NAEG - USP), que mostram que não há relação direta entre a nota do candidato 

no vestibular e o seu rendimento no curso, ou seja, o aluno que teve melhor nota no 

vestibular não será, necessariamente, o aluno com o maior grau de aproveitamento do 

curso, mostrando que é possível sustentar que o negro, mesmo não tendo um desempenho 

igual daquele candidato da elite dominante, tem condições de acompanhar 

satisfatoriamente o curso escolhido. 

Ao questionar o argumento de que a adoção de cotas significaria um rebaixamento 

da qualidade das universidades públicas, o educador Pablo Gentili e o jurista Renato 

Ferreira (2006, p. 2) dizem que: 

 

Diversos estudos mostram que, nas universidades 

onde as cotas foram implementadas, não houve perda 

de qualidade do ensino. Os cotistas, como todos os 

alunos, especialmente os mais pobres, enfrentam 

problemas quando as universidades não dispõem de 

bibliotecas bem equipadas, de laboratórios de 

informática, de bandejão ou de uma política de 

assistência que permita atender às demandas de apoio 

que toda boa universidade deve oferecer à 

comunidade estudantil. Mas isso diz respeito à crise 

das nossas universidades publicas e ao abandono a que 

foram historicamente pelos governos, não à 

impossibilidade de que os alunos e alunas cotistas 
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possam atingir um desempenho acadêmico igual ao de 

qualquer outro aluno ou aluna. Universidades que 

adotaram cotas (como a UNEB, UNB,UFBA e UERJ) 

demonstraram que o desempenho acadêmico entre 

cotistas e não cotistas é muito semelhante, não 

havendo diferenças consideráveis. Por outro lado, 

como também evidenciam numerosas pesquisas,  o 

estimulo e a motivação são fundamentais para o bom 

desempenho acadêmico. É esta extraordinária força de 

vontade que faz com que jovens de origem muito 

pobre, sendo os primeiros de toda a sua historia 

familiar em entrar em uma universidade, consigam ter 

um desempenho acadêmico de excelência nos seus 

estudos universitários. As cotas melhoram a qualidade 

social das nossas universidades. 

 

Já  o antropólogo Kabengele Munanga  (2003, p. 134) enfatiza que: 

 

As cotas não serão gratuitamente distribuídas ou 

sorteadas como o imaginam os defensores da 

“justiça”, da “excelência” e do “mérito”. Os alunos 

que  pleitearem o ingresso na universidade pública por 

meio de cotas, submeter-se-ão às mesmas provas de 

vestibular que outros candidatos e  serão avaliados 

como qualquer outro de acordo com a nota de 

aprovação prevista. Visto deste ângulo, o sistema  de 

cotas não vai introduzir alunos desqualificados na 

universidade,  pois a competitividade dos vestibulares  

continuará a ser respeitada  como sempre.  A única 

diferença está no fato de que os candidatos aspirantes 

ao benefício da cota se identificarão como negros ou 

afrodescendentes no ato da inscrição. Suas provas 

corrigidas, eles serão classificados separadamente, 

retendo os  que obtiveram as notas de aprovação para 

ocupar as vagas previstas. Deste fato, serão 
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respeitados os méritos e garantida a excelência no seio 

de um universo específico . 

 

A comparação e a análise neste capítulo entre as notas do vestibular e as notas do 

curso de graduação para o qual os alunos cotistas foram aprovados somam-se aos estudos 

do Núcleo de Apoio aos Estudos da Graduação da USP (NAEG-USP) e de outras 

universidades que adotaram políticas de ação afirmativa como prova cabal de que os 

alunos beneficiados pela política de cotas estão conseguindo acompanhar com sucesso o 

curso de graduação que escolheram, o que refuta a ideia que esses alunos não 

conseguiriam acompanhar o curso de graduação e de que a aprovação desses alunos 

significaria o rebaixamento da qualidade das universidades públicas.    

Essa comprovação do sucesso da política de cotas pode ter levado todos os alunos 

cotistas a responderem negativamente à pergunta feita por essa pesquisa de se eles 

acreditavam que poderiam sofrer discriminação no processo de seleção para empregos 

por terem sido alunos aprovados pelo sistema de cotas. A ampla divulgação do sucesso 

desses alunos nos diversos cursos de graduação das universidades brasileiras que 

adotaram políticas de cotas ajuda a desfazer o receio dos empregadores ao contratar um 

funcionário beneficiário desse tipo de política afirmativa.  

 

4.9 Perspectivas profissionais dos alunos negros cotistas da UNIFESP 

 

Ao serem questionados sobre se acreditavam que sofreriam discriminação dos 

clientes e pacientes em sua atividade de profissional de saúde por ser negro, sete deles 

responderam que não e somente um deles respondeu que acreditava que isso poderá 

ocorrer, enquanto um aluno não respondeu à essa questão. E ao serem perguntados como 

reagiriam a isso, alguns alunos enfatizaram que mostrariam às essas pessoas que elas são 

tão capazes quanto ás outras: 

 

Demonstraria através do meu trabalho que minha 

competência não tem qualquer relação com minha 

cor de pele, e que minha cor não me faz melhor ou 
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pior que qualquer outro profissional da minha área 

(aluno 1) 

Eu mostraria na prática que a minha capacidade 

está além da minha cor/raça, realizando meu 

trabalho com qualidade (aluno 2) 

 

Uma aluna respondeu que se surpreenderia se isso ocorresse, pois na graduação, 

cotistas e não-cotistas tem as mesmas disciplinas e são avaliados da mesma maneira 

 

Realmente eu ficaria surpresa se vivenciasse isso um 

dia na minha profissão, pois por mais que seja uma 

negra, em todos os momentos lutei para chegar ao 

lugar em que estou, não por ter entrado na 

universidade pelo processo de cotas, mais quando 

estamos dentro da faculdade, as aulas são as 

mesmas para todos, qualificando o aluno do mesmo 

modo sendo branco ou não. Por isso se isso vier a 

acontecer em minha carreira, essa pessoa não 

merece nenhuma credibilidade (aluna 3) 

      

 

Um aluno respondeu que recorreria à justiça caso fosse discriminado  por ser 

negro 

 

Abriria um boletim de ocorrência na delegacia mais 

próxima e caso não houvesse retratação entraria 

com um processo judiciário (aluno 4) 

     Tentaria buscar meus direitos (aluno 5) 

Acredito que há formas legais de reagir em 

situações como essa, uma vez que é garantida na lei 
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a proteção àqueles que sofrem preconceito racial 

(aluno 6) 

 

 

A resposta desse aluno é esclarecedora porque faz referência a um fenômeno que 

ocorre no debate sobre a questão das cotas no ensino superior brasileiro: a representação 

social de que aluno cotista é necessariamente um aluno de cor preta, desconsiderando que 

existem alunos de cor parda e mesmo branca entre os beneficiários dessas políticas 

afirmativas. 

 

As cotas na UNIFESP se prestam a estudantes de 

escolas públicas e descendentes de negros, os quais, 

não necessariamente tem a pele escura. Minha 

descendência não é direta e meus fenótipos são mais 

de etnia árabe e portuguesa que negra, por isso 

acho mais difícil ser discriminado por esse motivo 

(aluno 7) 

 

Para analisar essa fala, podemos recorrer ao conceito de sociodinâmica da 

estigmatização, que segundo o sociólogo Norbert Elias (2000) ocorre quando um grupo 

consegue lançar um estigma sobre outro. Para o autor, é em uma relação instável de 

poder, com as tensões que lhes são inerentes, que essa dinâmica de estigmatização de um 

grupo sobre o outro pode ocorrer, e um grupo só pode estigmatizar o outro com eficácia 

quando ele está bem instalado em posições de poder das quais o grupo estigmatizado está 

excluído.  

Elias (2000) destaca que o desprezo absoluto e a estigmatização unilateral e 

irremediável de um grupo sobre o outro apontam para um equilíbrio de poder muito 

estável. Para ele, ao rotular alguém pertencendo a um determinado grupo como 

humanamente inferior a outro é uma das armas utilizadas pelos grupos superiores nas 

disputas de poder, como um meio de manter a sua superioridade social. O autor aponta 
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que, nesse contexto, o  estigma imposto pelo grupo social mais poderoso sobre o menos 

poderoso costuma penetrar na autoimagem deste último, enfraquece-lo ou estigmatiza-lo. 

Por outro lado, o autor citado anteriormente aponta que a capacidade de 

estigmatizar diminui ou até mesmo pode se inverter quando um grupo deixa de estar em 

condições de manter seu domínio absoluto das principais fontes de poder existentes em 

uma sociedade e de excluir da participação dessas fontes outros grupos inferiorizados.  

Apesar de a divulgação dos dados dos alunos cotistas comprovarem que eles tem 

o mesmo desempenho acadêmico dos não-cotistas, ainda ouvimos de muitas pessoas que 

esses alunos não serão profissionais capazes porque são cotistas. O cotista, nesse 

processo, é estigmatizado como um profissional incompetente. Entretanto, o aluno 7 

respondeu que acha que dificilmente seria discriminado por ter sido um aluno cotista 

porque, segundo ele, o seu fenótipo seria de etnia árabe e portuguesa e não de um negro 

(preto, na definição do IBGE).  

A conclusão desse aluno reflete a representação social que a sociedade tem de 

aluno cotista, a saber, a forma de definir um aluno cotista é através da fenotipia. Um 

aluno cotista, no imaginário popular, é necessariamente um aluno de fenótipo negro 

(preto), esquecendo-se assim dos alunos pardos que são incluídos nas cotas para negros e 

dos brancos, que em algumas universidades brasileiras são beneficiados pelas cotas 

sociais. Talvez esse processo de estigmatização do aluno cotista como um profissional de 

inferior qualidade esteja ligado à concepções racistas sobre a capacidade de pessoas 

negras em geral em realizar certas atividades, principalmente àquelas monopolizadas por 

pessoas brancas, o que explica a suposta cegueira da sociedade em relação aos alunos 

pardos e brancos beneficiários dessas políticas. 

 A estigmatização do aluno negro (preto) cotista como incompetente seria, então, 

uma espécie de racismo camuflado, onde o verdadeiro fundamento não seria o fato de ser 

aluno cotista, mas pelo fato de ser um negro que está em uma posição social 

monopolizada por brancos. O fato de ser cotista seria utilizado, então, como um meio de 

mascarar a real intenção do discriminador, que é a de garantir a manutenção desses 

postos da sociedade para os brancos. 

Como o sistema de classificação racial brasileiro obedece, como Sansone (2004) 

já apontou, a uma pigmentocracia que vai do mais claro ao mais escuro, produto da alta 
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mestiçagem da população brasileira e que acabou criando categorias intermediárias além 

dos extremos branco e preto, isso faz com que muitas vezes esses mestiços não sejam 

considerados como negros (pretos), o que levou o aluno 7 a concluir que dificilmente 

sofrerá discriminação por não ter fenótipos negros acentuados. 

Outra questão que emerge na fala do aluno 7 é: Por que ele disse que não é negro? 

Para responder essa pergunta, voltemos à distinção feita por Oracy Nogueira entre 

Preconceito de Marca e Preconceito de Origem. Para Oracy Nogueira em um lugar onde 

reina o preconceito de marca, a classificação racial dos indivíduos se dá 

predominantemente pela aparência – ou seja, no caso em questão, negro é aquele que 

carrega uma certa quantidade de traços fenotípicos que lhe possibilita ser classificado 

como negro. Já em um lugar onde reina o Preconceito de Origem, a classificação racial se 

dá através dos ascendentes do indivíduo – no caso, uma pessoa negra é aquela que possui 

algum descendente negro, independente de sua aparência carregar ou não traços negros. 

Com isso, ele afirmou que não seria discriminado por não ter a aparência de uma 

pessoa negra – ou seja, em sua opinião, a sua aparência não lhe permite ser classificado 

como uma pessoa negra. 

Todavia, ele justificou a sua opção de disputar as vagas reservadas para as cotas 

para negros pelo fato de possuir em sua árvore genealógica pessoas de origem negra, 

apesar de não se considerar como tal.  

Isso revela a complexidade das relações raciais no Brasil, notadamente quanto à 

classificação racial. Ao contrário dos países onde o Preconceito de Origem é regra – um 

negro é quem tem ancestrais negros – ser negro no Brasil depende de uma série de fatores 

– estéticos, regionais e situacionais. 

Voltando ao tema da discriminação no mercado de trabalho, ao analisarmos as 

falas dos outros alunos que se identificam como negros (pretos), todos dizem que teriam 

algum tipo de reação se caso a sua capacidade profissional fosse questionada pelo fato de 

ser cotista e negro. Essa reação a uma possível discriminação racial é, nos termos 

propostos por Norbert Elias, uma retaliação dos alunos negros à estigmatização social 

pela qual os negros em geral, e os profissionais negros em particular passam na sociedade 

brasileira. Reação que, é claro, justa porque esses profissionais que, apesar de ter sido 

aprovados com uma nota menor no vestibular, tiveram desempenho semelhante aos 
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alunos brancos não-cotistas no curso de graduação e que os faz capazes de exercer sua 

profissão tão bem quanto os alunos não-cotistas. 

Na pergunta feita aos alunos cotistas sobre as suas perspectivas de trabalho 

profissional na área de saúde quando do ingresso na UNIFESP, as opções que mais se 

destacaram foi primeiro prestar concurso público, com sete respostas, vindo em seguida 

continuar os estudos em nível de pós-graduação, abrir um consultório sozinho ou em 

sociedade e trabalhar para a iniciativa privada com quatro respostas cada uma delas. 

Ao compararmos as expectativas quando do ingresso desses alunos na UNIFESP 

com os as expectativas perto da conclusão do curso, notamos que não houve mudanças 

significativas. Prestar concurso público continuou sendo a opção mais citada, com sete 

respostas, vindo em seguida abrir consultório sozinho ou em sociedade e trabalhar para a 

iniciativa privada com seis respostas cada item e em seguida continuar os estudos em 

pós-graduação com cinco respostas e o ingresso em cooperativas de médicos com 

somente uma resposta, mostrando assim uma variação pequena nas expectativas 

profissionais desses alunos cotistas no começo e no final do curso. 

 

4.10 Algumas considerações sobre a formação de profissionais para a área da 

saúde da população negra 

 

Na área de Saúde Pública já existe há algum tempo uma série de iniciativas 

governamentais que levam em conta as especificidades da Saúde da População Negra, 

que foram adotadas por órgãos governamentais e expressas em documentos, campanhas e 

políticas públicas de saúde construídas nos últimos anos. 

Kalckmann et al (2007)  destacam que estudos recentes têm revelado a obviedade 

das desigualdades em relação à saúde e à assistência sanitária dos grupos étnicos e 

raciais, e dentre as explicações de tais desigualdades, o racismo é a mais preocupante.  

Esses autores apontam que a pratica do racismo institucional na área de saúde 

afeta principalmente a população negra e indígena por meio da invisibilidade das doenças 

que mais prevalecem nestes grupos populacionais, da não inclusão da questão racial nos 

aparelhos de formação de profissionais da saúde, da dificuldade de acesso aos serviços de 

saúde, da qualidade da atenção à saúde e do acesso aos insumos, fatores esses que 
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determinam diferenças importantes nos perfis de adoecimento e morte entre brancos e 

negros 

No caso dos indicadores de saúde, por exemplo, eles mostram claramente as 

desvantagens vividas pela população negra. A expectativa de vida é menor, as taxas de 

mortalidade infantil e materna são mais altas e certas doenças, como a anemia, diabetes e 

a hipertensão, mais frequentes entre os afro-brasileiros. Este é especialmente o caso do 

Nordeste. A despeito da existência de leis que garantem a igualdade racial e o direito 

universal à saúde no Brasil, as desigualdades raciais nessa área apenas recentemente têm 

sido incluídas na agenda de políticas públicas.  

A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (2007), documento 

legal que procura realizar o intento de promover a igualdade racial e um acesso mais 

equitativo à saúde, aponta como objetivo geral a promoção da saúde integral da 

população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o combate ao 

racismo e à discriminação nas instituições e serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Um dos seus objetivos específicos é a inclusão do tema Combate às 

Discriminações de Gênero e Orientação Sexual, com destaque para as interseções com a 

saúde da população negra, nos processos de formação e educação permanente dos 

trabalhadores da saúde e no exercício do controle social. 

Outro objetivo elencado nessa política é o estímulo à realização de estudos e 

pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. 

Ou seja, existe uma política pública que determina que a temática da saúde da 

população negra faça parte da formação inicial e continuada dos profissionais de saúde 

brasileiros e que seja objeto de estudo e de pesquisa.  

Apesar da existência de iniciativas governamentais focando a especificidade da 

saúde da população negra, esse campo de estudos e de formação parece ainda não ter se 

ampliado consideravelmente, denotando a falta de comunicação entre as políticas 

públicas e as práticas médicas.  

Isso impede que essas políticas sejam adotadas, e que os profissionais de saúde 

atentem de uma forma mais decisiva para as especificidades da saúde negra. Esse vazio 

pode ser provocado pela ideia corrente de que o problema da maior incidência de certas 
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patologias entre negros deva-se somente à exclusão social, negando assim a influencia de 

práticas discriminatórias que impedem que os negros tenham pleno acesso á saúde. 

A ideia de que o problema da exclusão negra é devido à desigualdade social faz 

com que os movimentos negros brasileiros, ao contrário dos Estados Unidos, não tenham 

a mesma força e adesão dos negros brasileiros. Ao serem perguntados se os alunos 

cotistas eram afiliados a alguma entidade ou associação de caráter popular, social ou 

comunitário da população negra, todos responderam que não faziam parte antes de serem 

aprovados para o vestibular e que nem o fizeram durante a graduação. E ao serem 

perguntados sobre uma filiação futura em alguma entidade do movimento negro após se 

formarem, sete alunos cotistas responderam que não tinham a intenção se afiliar a alguma 

entidade negra após se formarem, enquanto dois alunos responderam que tinham a 

intenção de se afiliar após a conclusão da graduação. 

Ao serem questionados sobre se a especificidade da saúde da população negra 

constituía para eles algum tipo de motivação ou desafio para que optassem pela área da 

saúde, sete responderam que esse tema não lhes serviu como estímulo adicional, 

enquanto somente dois estudantes responderam que a saúde da população negra era um 

tema pelo qual se interessavam.  

Esse desinteresse pelo tema da saúde da população negra pode ser explicado 

também pelo fato que, no passado, esse assunto não era amplamente discutido nos meios 

acadêmicos e pela sociedade, que é algo que começa a se modificar, graças à discussão 

sobre racismo na sociedade brasileira provocado pela adoção de cotas para negros nas 

universidades públicas. Com isso, o tema da saúde da população negra entra na esteira 

dos debates sobre as relações raciais no Brasil e seus efeitos sobre a população negra. 

Apesar dessa precoce ampliação do debate, as universidades brasileiras ainda não 

aderiram à discussão desse tema de forma mais ampla. Ao serem perguntados se foi 

problematizada de alguma forma em seus cursos de graduação na UNIFESP a questão da 

saúde da população negra como um possível campo de atuação profissional todos eles 

responderam que não tiveram esse tipo de discussão durante o período em que foram 

estudantes.  

Entretanto, dos alunos que responderam à questão se tinham algum conhecimento 

sobre estudos, pesquisas e programas sobre o tema da Saúde da População Negra, quatro 
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alunos responderam que sim, enquanto cinco deles responderam que não. E ao serem 

perguntados se tinham conhecimento de políticas públicas de saúde orientadas para a 

população negra, cinco responderam que desconheciam esse tipo de política específica de 

saúde, enquanto quatro deles responderam que conheciam esse tipo de política pública de 

saúde.  

O que podemos concluir a partir desses dados é que, apesar da falta de debates 

mais aprofundados sobre o tema da saúde da população negra no Brasil, alguns alunos 

demonstram ter algum conhecimento sobre o tema. Esse conhecimento pode ter vindo 

através da própria discussão do tema que se tornou público e, como profissionais da 

saúde, buscaram informações sobre esse campo de conhecimento. O que não isenta a 

universidade de promover esse debate de forma mais intensa, pois muitas vezes essa 

motivação para o estudo das relações raciais para os alunos negros das universidades 

públicas em geral, e no caso dos alunos cotistas da UNIFESP, em particular, é resultado 

de uma opção política desses alunos negros conscientes da discriminação racial e da 

necessidade de mudança nas condições de vida da população negra brasileira. 

Além disso, ao serem questionados se o tema da saúde da população negra se 

tornaria para eles um objeto de trabalho ou de pesquisa, cinco deles responderam que 

não, enquanto dois alunos responderam que esse tema constituiria para ele um possível 

objeto de trabalho e outro respondeu como objeto de militância social. Vale a pena 

destacar que somente um deles respondeu que o tema da saúde da população negra se 

tornaria um objeto de trabalho e pesquisa científica.  

Essa baixa adesão dos profissionais de saúde negros ao tema da saúde da 

população negra como futuro objeto de pesquisa científica tem como resultado a 

manutenção de um número pequenos de profissionais que se dediquem à produção de 

conhecimento sobre a saúde negra no Brasil. Isso é resultado da falta da abordagem do 

tema em questão, o que consequentemente faz com que poucos alunos dediquem suas 

carreiras acadêmicas estudando esse objeto de pesquisa.  

O que podemos concluir por meio dessas respostas é que as universidades 

brasileiras precisam abordar de forma mais significativa o tema da saúde da população 

negra na formação dos profissionais de saúde. Isso é extremamente importante, pois ao 

dominar plenamente os conceitos e teorias sobre a saúde dessa parte da população 
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brasileira, os nossos profissionais de saúde estarão ajudando a combater a discriminação 

racial na área de saúde, promovendo assim um maior usufruto da saúde, combatendo 

tratamentos discriminatórios no atendimento à população negra nos hospitais e centros de 

saúde e promovendo a pesquisa cientifica sobre o tema, através do estímulo à formação 

de cientistas e pesquisadores que se debrucem sobre o tema e ajudem na acumulação de 

conhecimento sobre esse importante tema que trata da saúde de boa parte dos brasileiros. 
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CAPÍTULO V 
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 5. O julgamento da Política de Cotas no Supremo Tribunal Federal 

 

 

A realização, por parte da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) do primeiro vestibular em 2003, que contou com 

a reserva de vagas para negros provocou uma intensa reação de setores da sociedade que 

se posicionaram contra a adoção desse tipo de política de ação afirmativa nas 

universidades públicas.  

Para esses opositores, “as cotas ferem o princípio do mérito, as cotas vão instaurar 

conflitos raciais dentro da universidade, a qualidade acadêmica vai cair, em suma, o 

sistema de cotas institucionaliza injustiças” (EMERSON DOS SANTOS, 2006, p.117).  

A reação contrária às cotas para negros não ficou apenas no plano discursivo. 

Muitos dos candidatos que se sentiram prejudicados pelo sistema de cotas recorreram à 

justiça para garantir a sua vaga na UERJ.  

O argumento principal era que o princípio constitucional da igualdade havia sido 

violado pela política de cotas da UERJ. Embora algumas liminares tenham sido 

concedidas aos queixosos, elas foram posteriormente derrubadas, atendendo o apelo da 

UERJ que elas se constituíam em uma ameaça à segurança da UERJ e à ordem pública 

(IDEM, 2006). 

Além dessas iniciativas individuais, a Confederação Nacional dos 

Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN), que representa os donos de escolas 

particulares, impetrou  em 2004, no Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIN) n º 3197, na qual questionava a política de cotas para 

negros adotada pela UERJ. 

Para Emerson dos Santos (2006), a iniciativa tomada pela CONFENEN foi 

significativa, pois permitiu o deslocamento da discussão do plano dos direitos individuais 

para o plano dos direitos coletivos no âmbito jurídico.   

Além disso, o autor ressalta que essa iniciativa estimulou, por meio do 

Movimento Negro, a participação de outras entidades, que junto com um grupo de 
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advogados, mobilizou a figura do amicus curiae8, (que são instituições interessadas na 

causa e que auxiliam a Corte na sustentação de determinada tese jurídica).  

Nesse processo, a participação dessas entidades como amicus curiae fez com que 

elas ganhassem legitimidade enquanto atores representantes na defesa de um direito que 

diz respeito a uma coletividade. 

 No ano de 2009 foi protocolada, dessa vez por iniciativa do Partido Democratas 

(DEM), a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n º 186, com 

pedido de liminar, que procurava obter a declaração de inconstitucionalidade da política 

de cotas para negros adotada pela Universidade de Brasília (UnB). Segundo essa ADPF, 

a política de cotas feria o princípio da igualdade. 

 No dia 31 de julho de 2009, o então presidente do Supremo Tribunal Federal 

Gilmar Mendes votou pelo indeferimento do pedido de liminar da ADPF.  

Para o Ministro:  

Embora a importância dos temas em debate mereça a 

apreciação célere desta Suprema Corte, neste 

momento não há urgência a justificar a concessão da 

medida liminar. O sistema de cotas raciais da UnB 

tem sido adotado  desde o vestibular de 2004, 

renovando-se a cada semestre. A interposição da 

presente arguição ocorreu após a divulgação do 

resultado final do vestibular 2/2009, quando já 

encerrados os trabalhos da comissão avaliadora do 

sistema de cotas.  Assim, por ora, não vislumbro 

qualquer razão para a medida cautelar de suspensão do 

registro (matrícula) dos alunos que foram aprovados 

no último vestibular da UnB ou para  qualquer 

interferência no andamento dos trabalhos na  

                                                 
8  Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros – IPEAFRO,  Sociedade Afrobrasileira de 

Desenvolvimento Sócio Cultural – AFROBRAS,  Geledés - Instituto da Mulher Negra, Fala Preta! 

Organização de Mulheres Negras, Congresso Nacional Afro-Brasileiro – CNAB, Centro Brasileiro De 

Informação e Documentação do Artista Negro – CIDAN,  CRIOLA, Centro de Articulação De Populações 

Marginalizadas – CEAP,  Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial – INSPIR, Núcleo de 

Estudos Negros, Comunidade Bahá-Is do Brasil, IROHIN, Central Única Das Favelas Do Rio De Janeiro – 

CUFA, Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum, Instituto de Advocacia Racial E Ambiental - IARA  
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universidade.   Com essas breves considerações sobre 

o tema, indefiro o pedido de medida cautelar, ad 

referendum do Plenário (MENDES, 2009, p. 26-7) 

 

 No dia 17 de setembro de 2009 o Ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo 

Lewandowski, a quem coube o papel de relator da referida ADPF 186, convocou uma 

Audiência Pública para discutir a Constitucionalidade de Políticas de Ação Afirmativa de 

Acesso ao Ensino Superior. 

Essa audiência pública ocorreu nos dias 3, 4 e 5 de março de 2010  e teve a 

participação tanto de defensores quanto de opositores da política de cotas para negros nas 

universidades públicas. 

O primeiro dia da Audiência Pública (3 de março) ficou reservado aos 

representantes das instituições estatais responsáveis pela regulação e organização das 

políticas nacionais de educação e de combate à discriminação étnica e racial.Compunham 

o conjunto dessas organizações o Ministério da Educação, Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Secretaria Nacional de Direitos Humanos, 

Fundação Nacional do Índio e Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.  

Além dessas instituições, participou da discussão o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), responsável por medir os resultados dessas políticas 

públicas. 

O segundo dia da Audiência Pública (4 de março) ficou reservado para o debate 

entre os defensores9 da tese de constitucionalidade e os defensores da10 tese de 

inconstitucionalidade das políticas de reserva de vaga como ação afirmativa de acesso ao 

ensino superior  

 

                                                 
9 Professor Luiz Felipe de Alencastro, Professor Kabengele Munanga, Professor Oscar Vilhena Vieira, 

Professor Leonardo Avritzer e José Vicente (Presidente da – Sociedade Afrobrasileira de Desenvolvimento 

Sociocultural - AFROBRAS e Reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares) 
10  Wanda Marisa Gomes Siqueira, Professor Sérgio Danilo Junho Pena, Professor George de Cerqueira 

Leite Zarur (Leitura do texto elaborado pela Professora Yvone Maggie "Um ideal de democracia"), 

Professora Eunice Ribeiro Durham e Professor Ibsen Noronha 
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Na manhã do terceiro dia da Audiência Pública (5 de março), deu-se continuidade   

ao debate entre  os defensores 11e os opositores12 da constitucionalidade da política de 

cotas para negros. Na tarde do mesmo dia ocorreu a apresentação das experiências das 

universidades públicas13 na aplicação das políticas de reserva de vagas como ação 

afirmativa para acesso ao ensino superior. Em seguida, a Associação dos Juízes Federais 

expôs o modo como tem julgado os conflitos decorrentes da aplicação da política de cotas 

para negros. Essas exposições tiveram como objetivo dar condições para o Supremo 

Tribunal Federal avaliar se as políticas de reserva de vagas no ensino superior afrontavam 

a Constituição Federal de 1988. 

Nos dias 25 e 26 de abril de 2012 ocorreu no STF o julgamento que decidiu sobre 

a constitucionalidade da política de cotas. O Ministro Dias Toffoli foi impedido de 

participar do julgamento, pois quando exercia a função de Advogado-Geral da União 

posicionou-se a favor da reserva de vagas.  

No dia 25 de abril ocorreu a exposição feita pelos advogados e dos amicus curiae 

dos argumentos pela constitucionalidade e pela inconstitucionalidade da política de 

reserva de vagas da UnB. Em seguida, o relator do processo, o Ministro Ricardo 

Lewandowski leu o seu voto, no qual ele concluiu pela constitucionalidade da política de 

cotas e pela improcedência da ADPF 186. 

No dia 26 de abril deu-se continuidade ao julgamento, agora com os votos dos 

outros ministros do STF. Em decisão unânime, os ministros votaram pela 

constitucionalidade da reserva de vagas e pela improcedência da ADPF 186, resultando 

no placar de 10 votos favoráveis e nenhum contra. Ou seja, a política de reserva de vagas 

                                                 
11 Professor Fábio Konder Comparato, Professora Flávia Piovesan, Denise Carreira, Marcos Antonio 

Cardoso e Professora Sueli Carneiro. 
12 Carlos Alberto da Costa Dias, José Roberto Ferreira Militão, Serge Goulart, José Carlos Miranda, 

Helderli Fideliz Castro de Sá Leão Alves 
13 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade do Estado do Amazonas (UEA, Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) 
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foi declarada legal, o que automaticamente tornou improcedente outros processos 

semelhantes, como a ADIN 3197, impetrada pela CONFENEN. 

 

5.1 Os principais argumentos utilizados pelos ministros do Supremo 

Tribunal Federal 

 

Os argumentos utilizados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal para 

sustentar a decisão pela constitucionalidade da política de reserva para negros nas 

universidades públicas são, em sua maioria, advindos dos argumentos já utilizados no 

debate sobre as ações afirmativas que já vinham ocorrendo antes mesmo da tomada de 

posição por esse tribunal. Vale a pena lembrar que esses argumentos já eram utilizados 

pelos defensores das cotas, tanto para convencer políticos ou membros dos conselhos 

universitários quanto à necessidade da adoção desse tipo de política pública. 

Para isso, resolvi separá-los em oito categorias que representam os principais 

argumentos trazidos pelos defensores das cotas para apoiar a validade da adoção da 

reserva de vagas para negros nas universidades públicas. 

O primeiro argumento citado pelos ministros do STF trata da constitucionalidade 

da política de cotas que, ao contrário dos argumentos dos opositores, não viola o 

princípio de igualdade de todos os cidadãos. A ideia principal é que a igualdade não é um 

fato dado na sociedade, mas sim algo a ser conquistado e as cotas para negros teriam esse 

caráter de promoção, e não de violação do princípio da igualdade: 

 

A Constituição Brasileira de 1988 produziu, a meu ver, 

uma grande diferença em relação aos outros textos 

porque não apenas reforçou (...) o princípio da igualdade 

formal, mas esta constituição parte da igualdade para o 

processo dinâmico da igualação, porque a igualdade é 

estática, é aquele que já se igualou, e a igualação é um 

processo dinâmico de fazer com que aqueles que não 

adquiriram ainda uma condição de poder pegar o dado de 

oportunidades para ser igualmente livres, possam vir a 
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adquirir essas condições, daí as políticas chamadas de 

compensatórias (Ministra Carmem Lúcia). 

 

O todo constitucional, sobretudo a sua densa axiologia de 

não discriminação e de proclamação da igualdade 

naquele sentido aristotélico (...), toda política de 

promoção racial que se dote de proporcionalidade e de 

razoabilidade deita raízes, repousa no regaço desta 

Constituição Brasileira. (...) o princípio da unidade da 

constituição chancela as políticas públicas de promoção 

racial. (Ministro Ayres Brito) 

 

Pode-se dizer, sem receio de equívoco, que se passou de 

uma equalização como disse estática meramente 

negativa, no que se proibia a discriminação para uma 

igualização eficaz, dinâmica já que os verbos construir, 

garantir, erradicar, e promover implicam uma mudança 

de ótica ao denotar a ação. Não basta não discriminar, é 

preciso viabilizar, e a Carta da República oferece bases 

para faze-lo, as mesmas oportunidades, a de ter-se como 

página virada o sistema simplesmente principiológico, a 

postura deve ser acima de tudo afirmativa. (Ministro 

Marco Aurélio Mello) 

 

Dizem que as cotas são discriminatórias, mas na verdade, 

essa objeção ignora as próprias discriminações positivas 

que a própria constituição formula na tutela desses 

grupos, dessas classes, dessas comunidades atingidas por 

alguma espécie de vulnerabilidade sociopolítica e que a 

Constituição adotou levando-se em consideração os 

próprios valores e princípios que foram positivados. 

(Ministro Cézar Peluso). 
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De acordo com os ministros do STF, ao adotar uma política de ações 

afirmativas e de cotas para negros o Estado e suas instituições abrem mão de uma 

postura absenteísta, e assumem um papel ativo no processo de construção de uma 

sociedade em que negros e brancos sejam tratados de forma igualitária: 

 

Na sua compreensão [das ações afirmativas] a igualdade 

deixa de ser um princípio jurídico a ser respeitado por 

todos e passa a ser um objetivo constitucional a ser 

alcançado pelo Estado e pela sociedade. (Ministro 

Joaquim Barbosa).  

 

Uma coisa é não fazer, outra coisa é fazer. Uma coisa é 

vedar a discriminação, outra coisa é implementar 

políticas que levem a integração social, étnica do 

afrodescendente diante dessas ações afirmativas e 

principalmente dessa integração social-

acadêmica.(Ministro Luiz  Fux). 

 

Eu me sinto muito confortável para analisar a questão das 

ações afirmativas, inclusive como aplicação do princípio 

da igualdade.(...) Ou a própria realização do princípio de 

igualdade em muitos casos exige uma ação seja do 

legislador, seja da administração, seja de algum setor  no 

sentido de realizar essa equiparação. (...) Por que o 

legislador faz esse tipo de opção? Certamente a partir de 

algum tipo de referência com base na proporcionalidade. 

(Ministro Gilmar Mendes). 

 

Mas por ser uma igualdade formal com igual tratamento 

em normas gerais e abstratas (...) que desconsidera 

processos sociais concretos de formação de 

desigualdades. Identificadas essas desigualdades 

concretas, a presunção de igualdade deixa de ser benéfica 
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e passa a ser um fardo, fardo porque impede que se 

percebam as necessidades concretas de grupos que por 

não terem as mesmas oportunidades ficam 

impossibilitados de galgar os mesmos espaços daqueles 

que estão em condições sociais mais favoráveis. E sem 

igualdade mínima de oportunidades não há igualdade de 

liberdade. As possibilidades de ação, de escolhas de vida, 

de visões de mundo, de chances econômicas, de 

manifestações individuais ou coletivas especificas são 

muito mais restritas para aqueles que, sob a presunção da 

igualdade não terão consideradas as suas condições  

particulares. E nesses casos é necessária a intervenção do 

Estado que tem ocorrido em especial por meio das 

chamadas ações afirmativas. É preciso adentrar no 

mundo das relações sociais e corrigir a desigualdade 

concreta para que a igualdade formal volte a ter seu papel 

benéfico. (Ministra Rosa Weber). 

 

O terceiro ponto do meu voto é a questão da 

responsabilidade social e estatal de fazer com que o 

princípio constitucional da igualdade dinâmica, dessa 

igualdade que muda para se transformar a sociedade, e 

que já está posta no artigo 3º da Constituição, que não é 

apenas um aviso, um conselho, mas uma norma que se 

cumpra, ou seja, que nós tenhamos políticas que 

cumpram o objetivo  de fazer com que o Brasil seja uma 

sociedade livre, justa e solidária com a igualdade como 

seu valor fundamental já inscrito como valor mesmo 

desde o preâmbulo. (Ministra Carmem Lúcia) . 

 

A Constituição (...) não se contentou com proibir o 

preconceito. Foi muito além. A Constituição entendeu 

que uma política punitiva, repressiva, sancionatória, 

vedatória do racismo era necessária (...), mas não 
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suficiente, era preciso promover os nossos irmãos negros 

que historicamente acumularam desvantagens, 

perseguições humilhantes e ignominiosas. (Ministro 

Ayres Brito). 

 

A política de cotas para negros também é vista por alguns ministros como uma 

política compensatória, que tem como objetivo a reparação dos danos provocados pela 

discriminação ocorrida no passado contra os negros. A ideia central é que a situação atual 

de marginalização dos negros se deve muito à discriminação racial sofrida pelos seus 

antepassados. Com isso, os efeitos dessa discriminação não se restringiram a um passado 

distante, mas ao contrário, fazem um grande efeito na vida dos negros que atualmente 

vivem na sociedade brasileira. Contudo, vale a pena destacar a posição do Ministro Cezar 

Peluso, que questiona esse caráter compensatório e vê a política de cotas para negros 

como uma política que tem como objetivo a promoção de uma maior igualdade  entre 

brancos e negros. 

 

Como é de conhecimento geral, o reduzido número de 

negros e pardos que exercem cargos ou funções de relevo 

em nossa sociedade, seja na esfera pública, seja na 

privada, resulta da discriminação histórica que as 

sucessivas gerações de pessoas pertencentes a esses 

grupos têm sofrido, ainda que na maior parte das vezes 

de forma camuflada ou implícita.  

Os programas de ação afirmativa em sociedades em que 

isso ocorre, entre as quais a nossa, são uma forma de 

compensar essa discriminação, culturalmente arraigada, 

não raro, praticada de forma inconsciente e à sombra de 

um Estado complacente.” (Ministro Ricardo 

Lewandowski). 

 

A construção de uma sociedade justa e solidária (...) 

impõe a toda coletividade a reparação de danos 

pretéritos, perpretados pelos nossos antepassados, há de 
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impelir obrigações morais e jurídicas” (Ministro Luiz 

Fux) 

 

Precisamos saldar essa dívida, a dívida do tocante ao 

alcançar-se a igualdade. Ter presente o dever cívico de 

buscar o tratamento igualitário. É preciso chegar às ações 

afirmativas. A neutralidade estatal mostrou-se nesses 

anos um grande fracasso. É necessário fomentar-se o 

acesso à educação hoje implementar programas voltados 

aos menos favorecidos a abranger a área integral de 

modo a tirar meninos e meninas da rua, dando-lhes 

condições que os levem a ombrear  com as demais 

crianças”(Ministro Marco Aurélio Mello) 

 

Ao meu juízo, a política pública de afirmação volta-se 

para o futuro, ela independe de intuito compensatório, 

reparatório, de cunho indenizatório simplesmente pela 

impossibilidade não apenas jurídica, mas de outro ponto 

de vista de responsabilizar as gerações atuais por atos 

outros de antepassados (...) Essas políticas públicas são 

voltadas para o futuro, elas não compensam, elas estão 

atuando sobre a realidade de uma injustiça hic 

adiuti”(Ministro César Peluso). 

 

Para os ministros do STF a política de cotas para negros serve também como 

instrumento de promoção da justiça social entre os diversos grupos raciais que compõem 

a sociedade brasileira. Para eles, a igualdade formal (igualdade perante a lei) não foi 

suficiente para que a igualdade de fato fosse atingida. Por isso, a política de reserva de 

vagas se configura como importante ferramenta para a promoção da igualdade material 

entre negros e brancos na sociedade brasileira: 

 

(...) a transformação do direito à isonomia em igualdade 

de possibilidades, sobretudo no tocante a uma 
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participação equitativa nos bens sociais, apenas é 

alcançado (...) por meio da aplicação da denominada 

justiça distributiva. Só ela permite superar as 

desigualdades que ocorrem na realidade fática, mediante 

uma intervenção estatal determinada e consistente para 

corrigi-las, realocando-se os bens e oportunidades 

existentes na sociedade em benefício da coletividade 

como um todo. (Ministro Ricardo Lewandowski). 

 

As Ações Afirmativas se definem como políticas 

públicas voltadas, portanto, para a concretização do 

princípio de igualdade constitucional da igualdade 

material e da neutralização dos feitos perversos da 

discriminação racial, de gênero, de idade, de origem 

nacional. De compleição física (Ministro Joaquim 

Barbosa) 

 

O grande desafio que impõe ao nosso país não é apenas a 

mera proclamação formal, solene, do reconhecimento de 

seus compromissos em matéria de direitos básicos da 

pessoa humana, mas isso sim a efetiva ação concreta no 

plano das realizações materiais e daqueles deveres, 

daqueles encargos assumidos pelo nosso país (...) Nos 

defrontamos no âmbito da sociedade democrática, 

extraída das declarações internacionais e das 

proclamações constitucionais de direitos a sua máxima 

eficácia em ordem a tornar possível o gozo pleno, a 

fruição integral dessas prerrogativas essenciais 

reconhecidas em favor de quaisquer indivíduos, de 

quaisquer grupos. (Ministro Celso Bandeira de Mello). 

 

(...) o direito à diferença, como decorrente dos ideários 

pós-positivistas da nossa nação brasileira, reclama uma 

implementação ética da igualdade material, um 
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tratamento desigual para os desiguais, escopo que não se 

alcança tão somente com promessas legais abstratas, que 

não se coadunam com a moderna percepção da 

efetividade das normas constitucionais (Ministro Luis 

Fux). 

 

A promoção da diversidade foi outra razão citada pelos ministros para apoiarem a 

constitucionalidade das cotas para negros. Para os ministros, esse tipo de ação afirmativa 

não só cria um ambiente universitário mais plural. As cotas também possibilitam que os 

membros da comunidade acadêmica tenham contato com a diversidade de opiniões, de 

vivências, de pessoas. O contato com o outro, com aquele que é diferente tem o poder de 

eliminar os preconceitos raciais que ainda se encontram no tecido social. O resultado 

disso é a promoção de uma sociedade mais tolerante, onde a diversidade racial se torna 

algo a ser valorizado: 

 

É certo afirmar, ademais, que o grande beneficiado pelas 

políticas de ação afirmativa não é aquele estudante que 

ingressou na universidade por meio das políticas de 

reserva de vagas, mas todo o meio acadêmico que terá a 

oportunidade de conviver com o diferente ou, nas 

palavras de Jürgen Habermas, conviver com o outro. 

É preciso, portanto, construir um espaço público aberto à 

inclusão do outro, do outsider social. Um espaço que 

contemple a alteridade. E a universidade é o espaço ideal 

para a desmistificação dos preconceitos sociais com 

relação ao outro e, por conseguinte, para a construção de 

uma consciência coletiva plural e cuturalmente 

heterogênea, aliás, consentânea com o mundo gobalizado 

em que vivemos. (Ministro Ricardo Lewandowski). 

 

As cotas têm, a meu juízo, cumprir essas três tarefas: 

acesso ao ensino do grupo representativo que não se via 

significativamente presente no ensino superior, melhor 
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compreensão da realidade brasileira e das suas condições 

de mudança, transformação dos meios sociais em que as 

universidades estão inseridas para propiciar melhores 

chances sociais àqueles que histórica e socialmente foram 

sempre espoliados, a quem estava a se negar as 

oportunidades de acordo com as condições concretas de 

cada localidade. (Ministra Rosa Weber). 

 

(..) essas medidas [as ações afirmativas] visam a 

combater não somente as manifestações flagrantes de 

discriminação, mas também a discriminação de fato (...) 

de cunho pedagógico e não raramente impregnados de 

um caráter de exemplaridade  (...) tem como meta 

também o engendramento de transformações culturais e 

sociais relevantes, aptas a inculcar nos atores sociais a 

necessidade e a utilidade da observância de princípios 

tais como os do pluralismo e da diversidade nas mais 

diversas esferas de convívio humano. (Ministro Joaquim 

Barbosa). 

 

São ações afirmativas da intrínseca, da inata dignidade 

todo o ser humano independentemente da cor de sua pele. 

São políticas afirmativas desse direito de transitar com o 

mesmo desembaraço pelos espaços institucionais e até 

mesmo espaciais de que a sociedade se compõe. 

(Ministro Ayres Brito). 

 

O segundo dado do meu voto é exatamente a questão da 

liberdade de ser que somente foi plantada (...) quando a 

sociedade no mundo todo tomou consciência de que a sua 

identidade haveria de ser respeitada naquilo que a 

distingue, não na sua humanidade, mas na sua 

peculiaridade, que é cada um de nós sermos iguais, mas 

sermos únicos. (Ministra Carmem Lúcia). 
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Os ministros também ressaltaram que os efeitos positivos da adoção de cotas para 

negros não são os mesmos para a sociedade como um todo. Para eles, a adoção das cotas 

raciais afeta de maneira especial os negros brasileiros. Ao se tornarem médicos, 

engenheiros, advogados e acadêmicos, os alunos beneficiários das cotas se tornarão 

modelos negros de ascensão social (role models). O resultado disso é a elevação da 

autoestima dos negros brasileiros, especialmente de suas crianças, fazendo com que eles 

não se vejam mais como seres humanos inferiores. Além disso, mostra a essas pessoas 

que a mobilidade social ascendente é algo que pode ser alcançado: 

 

Nessa mesma linha de raciocínio é possível destacar 

outro resultado importante no que concerne às políticas 

de ação afirmativa, qual seja: a criação de lideranças 

dentre esses grupos discriminados, capazes de lutar pela 

defesa de seus direitos, além de servirem como 

paradigmas de integração e ascensão social. 

Tais programas trazem, pois, como um bônus adicional a 

aceleração de uma mudança na atitude subjetiva dos 

integrantes desses grupos, aumentando a autoestima que 

prepara o terreno para a sua progressiva e plena 

integração social. 

As ações afirmativas, portanto, encerram também um 

relevante papel simbólico. Uma criança negra que vê um 

negro ocupar um lugar de evidência na sociedade projeta-

se naquela liderança e alarga o âmbito de possibilidades 

de seus planos de vida. Há, assim, importante 

componente psicológico multiplicador da inclusão social 

nessas políticas. (Ministro Ricardo Lewandowski). 

 

(...) essa política afirmativa, ela eleva a autoestima 

quando se verifica que componentes da comunidade 

afrodescendente ocupam posições singulares.(...) A 

política de cotas [faz com que] a universidade, no 
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exercício de sua autonomia constitucional seja capaz de 

formar um corpo discente plural, capaz de abarcar 

pessoas oriundas das camadas carentes da população, das 

minorias desfavorecidas construindo um futuro promissor 

em termos de integração e inclusão social, eliminando o 

modelo seletista tradicional em busca de soluções 

calcadas na solidariedade e na erradicação das 

desigualdades regionais. (Ministro Luiz Fux). 

 

Um argumento defendido pelos opositores das cotas para negros afirma que essas 

políticas violam o princípio do mérito ao aprovar alunos que porventura tiveram uma 

pontuação menor que os alunos que fizeram vestibular pelo sistema universal. Ao se 

pronunciarem sobre o conceito de mérito, os ministros do STF ressaltaram a trajetória de 

vida e escolar desses alunos cotistas negros. Essa trajetória, repleta de percalços surgidos 

da discriminação racial presente e passada, deveria ser levada em conta no processo 

seletivo para as universidades públicas.  

Para os ministros, as cotas para negros levam em conta as trajetórias desses alunos 

que, apesar de todas as dificuldades, conseguiram chegar a esse estágio de sua vida 

acadêmica, e muitas vezes não são aprovados para um curso superior nas universidades 

públicas por causa de uma margem pequena de pontos. Ou seja, o esforço e a capacidade 

desses alunos negros de superar dificuldades foram levados em conta pelos ministros para 

a consequente confirmação da constitucionalidade das cotas: 

 

Afigura-se evidente (...) que o mérito dos concorrentes 

que se encontram em situação de desvantagem com 

relação a outros, em virtude de suas condições sociais, 

não pode ser aferido segundo uma ótica puramente linear, 

tendo em conta a necessidade de observar-se o citado 

princípio (...) 

Diante disso, parece-me ser essencial calibrar os critérios 

de seleção à universidade para que se possa dar 

concreção aos objetivos maiores colimados na 

Constituição. Nesse sentido, as aptidões dos candidatos 
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devem ser aferidas de maneira a conjugar-se seu 

conhecimento técnico e sua criatividade intelectual ou 

artística com a capacidade potencial que ostentam para 

intervir nos problemas sociais.  

Essa metodologia de seleção diferenciada pode 

perfeitamente levar em consideração critérios étnico-

raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a 

comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam 

beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos 

fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 

1º, V, da Constituição.” (Ministro Ricardo Lewandowski) 

 

A questão do mérito pessoal (...) ignora os obstáculos 

historicamente opostos aos esforços dos grupos 

marginalizados e cuja superação não depende das vítimas 

da marginalização, mas também de terceiros (...) O 

mérito é sim um critério justo, mas justo apenas em 

relação aos candidatos que tiveram oportunidades 

idênticas, ou pelo menos assemelhada. Não é possível 

usar esse critério para aqueles que no seu passado não 

tiveram ao menos condições de enfrentar esse critério a 

titulo de justiça” (Cézar Peluso). 

 

(...) as cotas também, em meu juízo, não ferem 

necessariamente o critério de mérito. Os concorrentes às 

vagas de cotistas (...) devem passar por uma nota de 

corte, de forma que entre eles está presente o critério de 

mérito, e as vagas remanescentes podem ser direcionadas 

para os demais candidatos aprovados, mas não 

classificados. (Ministra Rosa Weber). 

 

O cânone constitucional do acesso ao ensino segundo as 

capacidades de cada um, inserido no artigo 208, inciso V 

da Constituição Federal Brasileira impõe uma exegese, 
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uma interpretação que não se descure da percepção 

realista da complexa e onerosíssima trajetória estudantil 

do aluno afrodescendente oriundos das camadas pobres 

da população em posição diametralmente oposta aos 

demais que carregam consigo a herança do 

berço.(Ministro Luiz Fux). 

 

Alguns ministros ressaltaram o caráter de temporalidade das políticas de ações 

afirmativas como justificativa para declara-las constitucionais. Como ressaltado pelos 

ministros, a existência dessas políticas deve estar condicionada à promoção de uma 

inclusão maior de negros nos diversos espaços sociais, especialmente naqueles em que 

eles são sub-representados. Ao se atingir seus objetivos, esse tipo de política deve ser 

encerrada: 

 

Admitida, pois, a constitucionalidade: (i) das políticas de 

ação afirmativa, (ii) da utilização destas na seleção para o 

ingresso no ensino superior, especialmente nas escolas 

públicas, (iii) do uso do critério étnico-racial por essas 

políticas e (iv) da modalidade de reserva de vagas ou do 

estabelecimento de cotas, passo, então, a examinar a 

necessária modulação desse entendimento, acentuando, 

em especial, a sua natureza transitória e a necessidade de 

observância da proporcionalidade entre os meios 

empregados e os fins a serem alcançados.  

 

Assim, as políticas de ação afirmativa fundadas na 

discriminação reversa apenas são legítimas se a sua 

manutenção estiver condicionada à persistência, no 

tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem. 

Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se 

benesses permanentes, instituídas em prol de 

determinado grupo social, mas em detrimento da 

coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – 
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incompatível com o espírito de qualquer Constituição que 

se pretenda democrática. (Ministro Ricardo 

Lewandowski). 

 

As políticas públicas têm, na prática das ações 

afirmativas, um poderoso e legítimo instrumento 

impregnado de eficácia necessariamente temporária, 

destinado a conferir efetividade, a dar sentido e 

consequência aos próprios objetivos de realização plena 

da igualdade material e sob esse aspecto (...) o ato 

impugnado ao estabelecer um prazo de 10 anos após cujo 

decurso haverá então uma reavaliação das consequências 

e dos resultados obtidos. Na verdade, o ato ajusta-se com 

a absoluta fidelidade ao que estabeleceu (...) [a] 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Racial. (Ministro Celso 

Bandeira de Mello). 

 

As críticas feitas pelos ministros Cezar Peluso e Gilmar Mendes à política de 

cotas para negros se restringiram ao modelo adotado pela UnB, que não leva em conta o 

critério socioeconômico na seleção dos alunos beneficiados pelas cotas.  

De acordo com esses ministros, o que pode ocorrer quando não levar em conta 

esse critério na seleção desses alunos é a desvirtuação dos objetivos dessas políticas. A 

preocupação é que alunos negros que estudaram em boas escolas particulares, e que 

teriam condições plenas de prestar vestibular pelo sistema universal, poderiam se 

aproveitar desse sistema, desvirtuando o caráter inclusivo dessas políticas. Por isso, a 

observação realizada pelos Ministros é que o sistema de cotas da UnB passe a levar em 

conta também o critério social na seleção dos alunos beneficiados pelas políticas de 

cotas: 

 

Eu tenho muitas dúvidas (...) em relação ao critério 

puramente racial porque também aqui não se contempla, 

ou melhor, permite-se uma possível distorção que 
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pessoas que tiveram, embora consideradas de uma 

determinada raça, mas que tiveram um desenvolvimento 

educacional absolutamente adequando, agora sejam 

convidadas a trilhar esse caminho facilitado das cotas 

porque não se leva em conta o referencial de índole social 

(Ministro Gilmar Mendes). 

 

É preciso dizer: o modelo da UnB padece desse vício 

podendo gerar distorções e perversões a ponto de pessoas 

negras que estudaram em escolas privadas, que tiveram 

todas as mais adequadas condições agora no final optam 

pelo vestibular e vão se submeter a esse tribunal racial 

gerando essa distorção 

 

Esse défict, não ter levado em conta o referencial social, 

deveria me levar também a julgar procedente esta ação, 

tendo em vista este fundamento. Mas eu reconheço, como 

já o fiz, que esse modelo, que está sendo experimentado, 

cujas distorções vão se revelando (...) no seu fazimento e 

que reclama aperfeiçoamento. Não é razoável que alguém 

se invista na universidade nesse tipo de poder de dizer 

quem é branco ou quem é negro. Para essa finalidade (...) 

seria razoável adotar-se um critério objetivo, de 

referência de índole socioeconômica. (Ministro Gilmar 

Mendes). 

 

Eu também prefereria que o critério racial fosse aliado ao 

critério socioeconômico (...) como objetivo ideal.” 

(Ministro Cezar Peluso) 
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VI CONCLUSÕES 
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                 6. Conclusões 

 

Essa pesquisa procurou fazer a descrição e a avaliação em profundidade de 

uma experiência de implantação de política de ação afirmativa para promover o acesso 

de estudantes negros ao Ensino Superior.  

A Universidade Federal de São Paulo, instituição escolhida para esse fim, foi 

uma das primeiras universidades brasileiras que optou pela adoção da reserva de vagas 

para negros. Apesar de atualmente mais de 40 universidades públicas brasileiras 

adotarem algum tipo de política de reserva de vagas, cada instituição tem seu histórico 

de discussão e de operacionalização da política de cotas, o que nos leva a concluir que 

cada uma delas tem uma história singular. Por isso pode-se dizer que não é possível 

utilizar uma única experiência de implantação de cotas como exemplo ou modelo 

ideal, mas ao contrário, cada modelo serve como uma contribuição para o estudo das 

instituições que adotaram esse tipo de ação afirmativa. 

Essa pesquisa teve como focos principais a descrição da trajetória acadêmica e 

as perspectivas profissionais desses alunos, por meio da avaliação da repercussão, 

dificuldades e meios de superação de possíveis discriminações no meio acadêmico e 

de seus anseios profissionais após a conclusão do curso de graduação. 

Acredito que essa dissertação conseguiu atingir todos os objetivos propostos no 

projeto de pesquisa inicial, pois foi possível descrever toda a trajetória escolar desses 

alunos, o que permitiu a descoberta de aspectos importantes sobre a vida escolar dos 

alunos negros aprovados pelo sistema de cotas. A pesquisa trouxe dados 

esclarecedores sobre o seu desempenho acadêmico, sobre sua experiência na 

universidade como alunos negros cotistas, sobre os apoios institucionais que 

receberam da universidade, além de suas expectativas profissionais ao final do curso 

de graduação para o qual foram aprovados no vestibular da Unifesp. 

O projeto de pesquisa inicial abrangia, além da pesquisa documental, o estudo 

etnográfico e a entrevista semi-estruturada como instrumentos de coleta dos dados a 

serem analisados. Devido aos compromissos do curso de pós-graduação, das 

atividades do Programa de Bolsas de Pós-Graduação Ford demandou ao pesquisador, 
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as dificuldades para se conseguir os dados da pesquisa e o tempo relativamente curto 

para a realização dessa empreitada, optou-se por realizar somente a pesquisa 

documental e a aplicação de questionário aos alunos como meio de coleta de dados.  

Podemos afirmar que abrir mão da etnografia e da entrevista pessoal se revelou 

um ganho, pois essa alteração metodológica não impediu que os objetivos da pesquisa 

fossem atingidos. Como a ênfase da pesquisa foi dada à pesquisa documental, não foi 

necessária a utilização da etnografia e de entrevistas pessoais, o que fez com que essas 

técnicas de pesquisas fossem substituídas pelo questionário. 

Isso nos leva a concluir que, no contexto dessa investigação, a utilização dessas 

técnicas de pesquisa se mostraria desnecessária, pois a sua não utilização não trouxe 

nenhum tipo de prejuízo na elaboração dessa dissertação. Ou seja, a metodologia 

empregada na elaboração dessa pesquisa se mostrou adequada e suficiente para 

descrever as trajetórias acadêmicas e as perspectivas profissionais dos alunos negros 

cotistas da UNIFESP. 

Essa pesquisa também trouxe a lume novos dados e uma diversidade de 

questões que urgem por uma pesquisa ulterior para que possam ser analisados e 

respondidos.  

A interrupção dessa pesquisa, causada pela não conclusão da dissertação dentro 

dos prazos regimentais, coincidiu com a iminência do encerramento das discussões e 

da posterior tomada de decisão pelo Supremo Tribunal Federal pela 

constitucionalidade ou não da política de cotas para negros nas universidades públicas 

brasileiras. 

O prenúncio da decisão a ser tomada pelo STF em relação a essa modalidade 

de ação afirmativa se tornou uma das justificativas para o meu retorno ao Programa de 

Pós-Graduação da Faculdade de Educação da USP. Antes do ano de 2010, não havia 

perspectiva de quando o STF julgaria a constitucionalidade ou não das cotas para 

negros nas universidades públicas, o que faria com que minha pesquisa não 

contemplasse todo esse processo. A extensão do tempo dedicado a essa pesquisa fez 

com que todo o processo de decisão no STF pela constitucionalidade das cotas fosse 

abordado nesse trabalho.  
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A declaração de constitucionalidade pelo STF encerrou um ciclo de discussão 

que durou mais de 10 anos e que versava sobre a validade ou não da adoção da política 

de cotas para negros e indígenas.  

Essa dissertação conseguiu contemplar todo esse ciclo de debates e discussões. 

Primeiro, ao fazer um breve resgate dos estudos sobre relações raciais no Brasil, ao 

passar pelo debate sobre as ações afirmativas e cotas para negros, ao descrever e 

analisar o processo de discussão e implantação do sistema de cotas na UNIFESP, ao 

estudar as trajetórias de vida e dos planos futuros dos alunos aprovados pelo mesmo e, 

finalmente, com a exposição do processo de discussão e do julgamento feito pelo STF 

a favor da adoção das cotas negros nas universidades públicas brasileiras. 

A discussão atual sobre as políticas de ação afirmativa não está restrita a um só 

campo de conhecimento, abrangendo diversas áreas, como Sociologia, Antropologia e 

Educação. Por isso, um trabalho como esse não poderia escapar desse debate 

multidisciplinar. Para a análise dos dados da pesquisa foi utilizado um vasto 

referencial teórico que contribuiu sobremaneira para a interpretação dos dados da 

pesquisa em questão, o que exigiu um trabalho enorme para o levantamento 

bibliográfico, que proporcionou ao autor utilizar as ferramentas conceituais 

necessárias para a análise dos dados da pesquisa. 

Além das descobertas e das novidades que são elencadas na conclusão desse 

trabalho, acho importante destacar o que talvez seja o ponto de originalidade desse 

trabalho, que além da política de cotas para negros, procurou fazer uma breve 

referencia a outro tema que vem sendo discutido na sociedade brasileira: a Saúde da 

População Negra. Como os cursos que essa pesquisa abrangeu foram aqueles ligados 

à área da saúde, procurou-se verificar se esse tema foi problematizado durante o 

processo de formação desses alunos cotistas e se eles o escolheram como objeto de 

estudo e reflexão futura. Isso se justifica por várias razões. 

As universidades que adotaram o sistema de cotas para negros não tematizam 

as questões de interesse para a população negra nem constituem linhas de pesquisas 

específicas no sentido de orientar possíveis vocações e interesses. 
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Além disso, a adoção da política de cotas para negros nem sempre tem sido 

acompanhada do necessário debate sobre a resolução dos problemas que são próprios 

da população negra, como é o caso da saúde. 

 Para que isso ocorra, acreditamos ser necessário que, no momento da 

formação dos profissionais de saúde, esse tema seja abordado durante as aulas na 

graduação e na pós-graduação nos cursos de saúde. No caso da UNIFESP, os alunos 

negros cotistas entrevistados reportaram que não tiveram nenhum contato com o tema 

nos cursos de graduação, apesar de alguns deles responderem que tinham algum 

conhecimento sobre o tema da saúde da população negra. Por isso é fundamental que 

as universidades brasileiras e os cursos de formação dos profissionais de saúde 

introduzam na grade curricular de seus cursos estudos e reflexões sobre o processo de 

saúde-doença nas coletividades negras. 

  Na UNIFESP, a iniciativa do debate sobre a implantação da política de cotas 

não surgiu por meio da mobilização dos alunos da universidade ou por pressão de 

instituições do Movimento Negro, mas sim por meio da discussão do tema no âmbito 

da própria instituição.  

A política de cotas promoveu um aumento significativo do número de negros 

nos cursos em que eles eram sub-representados ou até mesmo ausentes, o que pode ser 

constatado ao se comparar os dados sobre a existência de alunos negros oriundos de 

escolas públicas. Em alguns cursos, como Ciências Biológicas – Modalidade Médica, 

simplesmente não existiam alunos negros, situação essa que foi revertida com a 

política de cotas. Isso nos levou a concluir que a reserva de vagas para negros 

promoveu uma maior democratização do ambiente acadêmico na UNIFESP, além de 

proporcionar aos alunos a oportunidade de conviverem com a diferença de ter contato 

com a diversidade que as políticas de cotas visam promover. 

Por meio da pesquisa bibliográfica também foi possível concluir que o discurso 

sobre a ideia de democracia racial assume duas interpretações distintas: uma, que nega 

o discurso criado pelas elites de que o Brasil seja uma democracia racial, rotulando-o 

como mito, como uma falsa ideia que tinha como função impedir a mobilização dos 

negros na reivindicação de seus direitos e, para iludi-los, difundir a ideia de que a 

exclusão social dos negros é devido à pobreza e não ao racismo. 
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A outra posição afirma que, apesar de a democracia racial não ser uma 

realidade no Brasil, ela não deve ser tratada como uma falsa ideia, mas sim como um 

mito no sentido antropológico: ele existe como uma ideia que serve como um 

organizador das relações sociais. Por isso, o mito seria como um imperativo, que 

impediria manifestações mais brutais de discriminação, que explicaria uma maior 

tolerância e uma convivência mais amistosa entre negros e brancos no Brasil.  

Não é possível negar que a desigualdade social no Brasil seja fator importante 

que ajuda a explicar a exclusão dos negros dos postos mais valorizados socialmente, e 

que dificulta sobremaneira sua mobilidade social. Entretanto, como podemos explicar 

a sobre-representação dos negros nas camadas mais baixas da sociedade e a sua sub-

representação nos estratos sociais mais elevados?  

Alguns intelectuais dizem que é culpa da escravidão, que fez com que os 

negros ficassem um passo atrás dos brancos na competição por empregos e 

remuneração mais elevada. Todavia, quando olhamos mais diretamente para a 

realidade e para o cotidiano, sem as mistificações decorrentes de uma suposta 

convivência mais pacifica entre negros e brancos, notamos que a discriminação racial 

passada e presente – um verdadeiro acúmulo de desvantagens – são fatores 

importantes que explicam o porquê de se encontrarem poucos negros nas posições de 

prestígio social no Brasil. 

Por outro lado, não podemos negar que há uma condenação social à 

discriminação racial no Brasil e que boa parte da convivência mais intimista entre 

brancos e negros no Brasil se deve à existência dessa ideia. Entretanto, isso não faz o 

Brasil o melhor lugar para um negro viver, pois se comparadas com outras sociedades, 

os negros estão em condições sociais muito piores, além de não usufruírem da 

mobilidade social ascendente como ocorre mais frequentemente em outros países.  

Basta utilizar como exemplo os Estados Unidos da América onde, apesar do 

tratamento grotesco que deu aos negros daquele país e de toda a violência perpetrada 

contra o Movimento dos Direitos Civis, conseguiram promover uma ascensão 

significativa de negros às posições de poder dentro da sociedade americana. 

 Por isso, dentro desse contexto, as ações afirmativas surgem como um dos 

possíveis instrumentos de justiça social, pois possibilitaria uma ascensão social 
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imediata de negros a setores da sociedade onde eles estão sub-representados. Em 

complementação à ideia de igualdade formal – igualdade perante a lei  –  procura-se 

atingir a igualdade material, possibilitando a distribuição mais equitativa das benesses 

sociais entre os negros e brancos brasileiros. 

Além de ser um instrumento de justiça social, as ações afirmativas 

possibilitariam a promoção de maior diversidade dentro dos espaços sociais que são 

ocupados majoritariamente por brancos. Essa diversidade estimularia a convivência 

entre os diferentes, o que colaboraria para acabar com os preconceitos dos brancos em 

relação aos negros, além de promover o exercício da tolerância entre as pessoas de 

diversas etnias. 

As ações afirmativas surgem também como um dos meios de se promover o 

correto reconhecimento da igualdade de todos os cidadãos perante a lei e ao mesmo 

tempo reconhece o direito à diferença e de uma identidade particular de todos os 

cidadãos. Apostar na ideia de reconhecimento significa apostar na integridade cultural 

e identitária daquelas pessoas que não pertencem a uma matriz cultural europeia, e por 

essa condição tem muitas vezes os seus direitos básicos negados. 

Diversas universidades no Brasil adotaram políticas de cotas como meio de 

democratizar o acesso de negros à esse espaço majoritariamente frequentado por 

brancos. Seja através dos legislativos estaduais, seja por meio das instâncias de 

decisão das diversas universidades brasileiras, a adoção de cotas demonstra a 

operacionalização de soluções concretas e efetivas para o problema do racismo, que 

foge do discurso simplista e sem resultado prático que tem como resultado a 

manutenção da exclusão social do negro. 

Foi essa sensibilidade à questão da exclusão do negro da universidade pública, 

aliada ao desempenho mostrado pelo Movimento Negro e os defensores da política de 

cotas para negros durante todo o processo de julgamento das cotas no Supremo 

Tribunal Federal, que fizeram com que os ministros fossem unânimes em votar pela 

constitucionalidade da política de cotas para negros, adotada pela Universidade de 

Brasília.  
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A decisão do STF acabou agindo como um facilitador para a posterior 

aprovação  pelo Congresso Nacional e sanção pela Presidenta Dilma,  da Lei N º 

12.711 de 29 de Agosto de 2012.   

Essa lei determina que 50% das vagas dos cursos de graduação e 50% das 

vagas dos cursos técnicos das instituições de ensino superior e técnico federais sejam 

reservadas aos alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública (no caso 

dos cursos de graduação) ou que cursaram todo o ensino fundamental em escola 

pública (no caso dos cursos de nível técnico).  

Parte dessas vagas devem ser preenchidas por 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 de ensino superior, de acordo com o 

último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 A aprovação dessa lei traz à lume algumas questões: como será a adoção dessa 

lei pelas universidades públicas federais? Será que um número maior de vagas 

reservadas provocará algum comprometimento na qualidade do ensino das 

universidades federais? Será que o conjunto dos alunos conseguirá acompanhar o 

curso de graduação que escolheu? 

Essa pergunta é pertinente, pois ao contrário do que possa parecer, o plano de 

cotas da UNIFESP não surgiu ao acaso. A pesquisa documental mostrou que o Grupo 

Institucional de Ações Afirmativas realizou diversos estudos que resultaram no projeto 

que determinava que 10% das vagas dos cursos de graduação da UNIFESP fossem 

dirigidos aos alunos pretos, pardos e indígenas  oriundos de escola pública. Essa 

porcentagem de vagas destinadas à política de cotas levou em conta principalmente a 

manutenção da qualidade do ensino que se manteve após a entrada dos alunos 

aprovados no sistema de cotas. 

Acredito que essas perguntas poderão ser respondidas por meio de uma 

investigação futura que poderia comparar, dentre outras coisas, o desempenho dos 

alunos aprovados pelo sistema de cotas elaborado pela UNIFESP com os alunos 

aprovados pelo sistema de cotas aprovado pela presidenta Dilma e o Congresso 

Nacional. 
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Além do mais, não podemos deixar de ressaltar aquilo que talvez tenha sido a 

grande originalidade no processo de discussão e adoção da política de cotas na 

UNIFESP: ao vê-las como um projeto, que poderia ser abandonado caso a sua adoção 

não trouxesse resultados satisfatórios, grande parte da resistência oferecida pelos 

alunos e professores a sua adoção foi quebrada, pavimentando o caminho para a sua 

posterior aprovação e adoção. 

Isso mostra que, em todo processo de adoção de alguma política pública, a 

negociação e o debate entre os contrários são fundamentais para que questionamentos 

possam ser feitos e soluções coletivas possam ser encontradas. O processo de 

discussão da política de cotas da UNIFESP reflete essa postura político-dialógica, que 

com toda a certeza foi fundamental não só para a sua aprovação, mas também para o 

seu sucesso, 

O estudo sobre as trajetórias acadêmicas, as características socioeconômicas 

dos cotistas e de suas famílias e suas perspectivas profissionais revelaram dados 

importantes que ajudam a esclarecer como esse tipo de política está sendo 

operacionalizada. 

Por ter cursos que são realizados em período integral e que dificultam a 

realização de atividade remunerada, esses alunos precisaram de algum tipo de ajuda da 

instituição ou de suas famílias para se manterem nos cursos para os quais foram 

aprovados. A maioria dos alunos respondeu que receberam algum tipo de ajuda 

financeira da UNIFESP, seja por meio de auxílio-manutenção, de bolsas de Iniciação 

Científica ou por outro tipo de ajuda. Essa ajuda possibilitou a esses alunos que 

pudessem se dedicar exclusivamente aos estudos universitários, o que talvez fosse 

impossível sem as cotas, dado serem cursos em período integral e que demandam 

elevados investimentos financeiros das famílias, mesmo em uma universidade pública. 

Apesar das justas críticas dirigidas à Teoria do Capital Humano, uma ideia que 

ainda permanece dessa teoria é que uma maior escolaridade permite um maior 

rendimento salarial. É o que ocorre quando comparamos a escolaridade dos pais dos 

alunos cotistas com a média de escolaridade nacional. Nessa pesquisa detectamos que 

a média de estudo dos pais dos alunos cotistas está bem acima da média brasileira, o 

que redunda em um rendimento familiar maior. Um outro aspecto importante a ser 
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destacado é que as mães dos alunos cotistas têm mais anos de estudo do que os pais 

dos alunos cotistas, seguido uma tendência nacional que mostra que, na média, as 

mulheres brasileiras possuem maior escolaridade que os homens. 

Entretanto, o fato de possuírem maior escolaridade que os homens não 

significa que as mães tenham a mesma participação na composição da renda familiar 

que os pais dos alunos cotistas. O que detectamos nessa pesquisa é que, ao contrário 

dos pais, um número considerável de mães dos alunos cotistas não exercia qualquer 

atividade remunerada. Isso pode ocorrer porque, de acordo com as estatísticas, as 

mulheres sofrem com o desemprego por um período de tempo mais longo que os 

homens, o que pode fazer com elas fiquem um período de tempo maior sem contribuir 

com a renda familiar.  

Outra razão pode ser de ordem cultural, ou seja, as mulheres dessas famílias 

optam por ficar em casa, se tornando responsáveis pelos afazeres domésticos e pela 

criação dos filhos. Seja devido ao maior período de desemprego que elas passam, ou 

pela opção de cuidar dos afazeres domésticos, o que podemos concluir nesses casos é 

que ainda persiste uma cultura machista, onde a mão-de-obra feminina, mesmo com 

escolaridade maior do que a do homem, não é valorizada da mesma maneira que a 

mão-de-obra masculina. 

Apesar de o sistema de cotas ser dirigido para alunos negros oriundos de 

escolas públicas, isso não significa que a rede estatal de ensino seja uma entidade 

homogênea. Ao contrário, o que se verificou foi que uma parte considerável dos 

alunos cotistas é oriunda de escolas técnicas federais e estaduais, valendo a pena 

destacar que a percentagem de vagas desse tipo de ensino médio em relação ao ensino 

médio regular é pequena. Isso ocorreu porque essas escolas são instituições de ensino 

que têm qualidade de ensino muito superior em relação às escolas do ensino médio 

formal. 

Esse sucesso ocorre, dentre outras coisas, porque o investimento financeiro 

feito pelo Estado nessas escolas é mais do que o dobro feito nas escolas públicas 

regulares. Isso possibilita que os professores sejam melhor remunerados, que possam 

investir em formação continuada, além de possibilitar infraestrutura que possibilita 

que o processo pedagógico seja executado de  maneira mais adequada.   
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É claro que os alunos que estudaram nessas escolas passaram por uma seleção 

prévia, que permitiu selecionar os melhores, mas pouco adianta selecionar os melhores 

alunos se na escola em que eles estudarem não existir uma estrutura adequada e um 

corpo profissional bem remunerado e com boa formação. Por isso, cabe ao poder 

público verificar o porquê dessas escolas serem melhores que as escolas públicas 

regulares e tentar aplicar, observando as especificidades de cada tipo de Ensino Médio, 

as medidas que deram certo não só no ensino médio regular, mas em todos os níveis 

da educação básica. 

Outro dado importante que a pesquisa nos traz é que, ao contrário dos 

argumentos que são contra a política de cotas, esses alunos se prepararam para prestar 

o vestibular. A maioria dos alunos cotistas respondeu que frequentou cursinho ou 

preparatório para realizarem o vestibular. O que mostra que o sistema de cotas também 

é um sistema de mérito, que vai aprovar aqueles alunos que estão mais  preparados e 

que conseguiram ter bom desempenho nos testes. O que não exclui uma boa 

preparação para essas provas, mas ao contrário, faz com que ela seja um pré-requisito 

para que sejam bem sucedidos tanto no vestibular como no curso de graduação que 

escolheram. 

Ao analisarmos as notas de aprovação dos alunos cotistas e não-cotistas no 

vestibular, detectamos que a nota de aprovação media dos cotistas é 20% menor do 

que as dos alunos não-cotistas. Apesar desse desempenho menor no vestibular, ao 

analisarmos as notas dos alunos cotistas em separado e ao compararmos o grupo de 

alunos cotistas e não-cotistas de 2005, detectamos que, no primeiro caso, esses alunos 

apresentaram um desempenho acadêmico muito bom, e no segundo, a média das notas 

dos alunos cotistas é a mesma dos alunos não-cotistas.  

Esse exemplo nos faz problematizar o conceito de mérito que é corrente na 

sociedade brasileira e no debate sobre aplicação ou não de políticas afirmativas para 

negros. Será que mérito é somente ter boa nota no vestibular, não atentando para a 

trajetória de vida dos vestibulandos? Ou será que esse conceito de mérito deve ser 

relativizado, devendo levar em conta as vicissitudes que as pessoas tem em suas 

vidas? 
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O que nos detectamos nos casos dos alunos cotistas é que, mesmo tendo 

estudado em escolas públicas, mesmo não tendo o alto rendimento familiar das 

famílias dos alunos não-cotistas, mesmo tendo nota de aprovação no vestibular menor 

que os alunos aprovados pelo sistema universal, os dois grupos de alunos tiveram as 

mesmas notas nos cursos de graduação analisados pela pesquisa.  

Isso faz com que a marca que esses alunos cotistas devam receber não é a do 

despreparo ou da incompetência, mas sim a da superação. O que significa que a 

ausência de políticas afirmativas e de políticas universalistas de redistribuição de 

renda e de melhoria da escola pública está promovendo a perda de talentos nas classes 

populares que poderiam contribuir sobremaneira para com o crescimento do país. 

Cabe então ao poder público tomar a responsabilidade histórica de criar uma sociedade 

mais justa e uma escola pública de qualidade que não desperdice os talentos que 

brotam  nas classes populares, que são ceifados devido à irresponsabilidade de 

governantes e a omissão das classes mais elevadas. 

Em relação às perspectivas profissionais, as expectativas profissionais 

anteriores e posteriores à aprovação no vestibular pouco mudaram, permanecendo 

praticamente as mesmas. E em relação ao grande temor de que os alunos seriam 

discriminados por empregadores ou por clientes por terem sido alunos formados pelo 

sistema de cotas e por serem negros, a maioria deles respondeu não temer esse tipo de 

discriminação. E ao serem perguntados qual seria a reação deles se caso isso ocorre, a 

atitude seria de reprovação a esse ato, tentando mostrar ao discriminador que eles são 

capazes de realizar seu trabalho com qualidade ou até mesmo procurando o sistema 

judiciário para exigir seus direitos. 

Por isso, a grande responsabilidade do poder público é de divulgar amplamente 

os resultados de pesquisas sobre o desempenho dos alunos cotistas e mostrar a todos 

que esses alunos estão sendo avaliados da mesma maneira nos cursos de graduação 

que os alunos não-cotistas e que eles conseguem obter as mesmas notas que os alunos 

aprovados pelo sistema universal. Ou seja, esses alunos têm a mesma formação e a 

mesma qualificação que os alunos não-cotistas, e que eles são capazes de realizar seu 

trabalho com dignidade e competência, contribuindo assim para a construção de um 
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Brasil melhor para todos os brasileiros, independente de sua cor, sexo ou origem 

social.  
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Universitário. Ata da reunião ordinária do Conselho Universitário da Universidade 

Federal de São Paulo, realizada no dia 13 de setembro de 2006. 

_______________________________________________________.. Conselho 

Universitário. Ata da reunião ordinária do Conselho Universitário da Universidade 

Federal de São Paulo, realizada no dia 08 de novembro de 2006. 

_______________________________________________________.. Conselho 

de Graduação. Ata  da reunião realizada no 22 de fevereiro de 2007. 

_______________________________________________________.. Conselho 

de Graduação. Ata  da reunião realizada no 21 de março de 2007. 
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_______________________________________________________.. Conselho 

Universitário. Ata da reunião ordinária do Conselho Universitário da Universidade 

Federal de São Paulo, realizada no dia 09 de maio de 2007. 

  

  

            IX- RESOLUÇÕES  

 

UNIVERSIDADE DE BRASILIA (UnB). Conselho de ensino, pesquisa e 

extensão. Resolução N ° 38 de 18 de junho de 2003. 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UnEB). Conselho Universitário – 

CONSU. Resolução N ° 196/2002 Estabelece e aprova o sistema de quotas para 

população afrodescendente, oriunda de escolas públicas, no preenchimento de vagas 

relativas aos cursos de graduação e pós-graduação e dá outras providências. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP). Conselho 

Universitário. Resolução n ° 23 de 14 de abril de 2004. Estabelece o aumento de vagas 

dos cursos de graduação e implanta o sistema de cotas para a população afrodescendente 

e indígena, oriunda de escolas públicas, no preenchimento de vagas relativas aos cursos 

de graduação e dá outras providências. 

_______________________________________________________. Conselho 

Universitário. Resolução n ° 27 de 11 de maio de 2005. Estabelece o aumento de vagas 

nos cursos de graduação e implanta o sistema de cotas para a população de cor (ou raça) 

preta, parda ou indígena, oriunda de escolas públicas, no preenchimento de vagas 

relativas aos cursos de graduação e dá outras providências. 

  _______________________________________________________.. Conselho 

Universitário. Resolução n ° 30 de 03 de outubro de 2005. Dispõe sobre a instalação do 

campus da Baixada Santista. 

_______________________________________________________.. Conselho 

Universitário. Resolução n ° 32 de 15 de dezembro de 2005. Dispõe sobre a instalação do 

campus de Guarulhos. 
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_______________________________________________________.. Conselho 

Universitário. Resolução n ° 33 de 15 de dezembro de 2005. Dispõe sobre a instalação do 

campus de Diadema. 

_______________________________________________________.Conselho 

Universitário. Resolução n ° 36 de 22 de junho de 2008. Estabelece o aumento de vagas 

dos cursos de graduação e implanta o sistema de cotas para a população de cor (ou raça) 

preta, parda ou indígena, oriunda de escolas públicas, no preenchimento de vagas 

relativas aos cursos de graduação, para o vestibular 2007 e dá outras providências. 

_______________________________________________________.. Conselho 

Universitário. Resolução n ° 37 de 12 de julho de 2006. Estabelece o aumento de vagas 

dos cursos de graduação e implanta o sistema de cotas para população de cor (ou raça) 

preta, parda ou indígena, oriunda de escolas públicas, no preenchimento de vagas 

relativas aos cursos de graduação, bem como cotas para professores do ensino básico 

público, para o vestibular 2007 e dá outras providências. 

           ________________________________________________________.. Conselho 

Universitário. Resolução n ° 38 de 16 de agosto de 2006. Estabelece o aumento de vagas 

dos cursos de graduação e implanta o sistema de cotas para a população de cor (ou raça) 

preta, parda ou indígena, oriunda de escolas públicas, no preenchimento de vagas 

relativas aos cursos de graduação, para o vestibular 2007 e dá outras providências. 

_______________________________________________________.. Conselho 

Universitário. Resolução n ° 42 de 03 de julho de 2007. Estabelece o aumento de vagas 

dos cursos de graduação e implanta o sistema de cotas para a população de cor (ou raça) 

preta, parda ou indígena, oriunda de escolas públicas, no preenchimento de vagas 

relativas aos cursos de graduação para o vestibular 2008 e dá outras providências. 

_______________________________________________________.. Conselho 

Universitário. Resolução n ° 43 de 03 de julho de 2007. Dispõe sobre a instalação do 

campus de São José dos Campos. 
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           X. LEGISLAÇÃO E TRATADOS INTERNACIONAIS 

 

 BRASIL. Decreto-Lei N ° 5.452 de 1 ° de maio de 1943. Aprova a Consolidação 

das Leis do Trabalho. 

_______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: 

promulgada em 5 de outubro de 1988. 

_______. Lei N ° 8.112 de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 

federais 

_______. Lei 8.666 de 21 de julho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências  

_______. Decreto de 20 de novembro de 1995. Institui Grupo de Trabalho 

Interministerial, com a finalidade de desenvolver políticas para a valorização da 

População Negra, e dá outras providências 

_______. Lei 9.504 de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as 

eleições 

_______. Lei 8.213 de 24 de julho de 2001. Dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social e dá outras providências. 

.________. Medida Provisória n º 111, de 21 de março de 2003a. Cria a 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da 

República, e dá outras providências.  

________. Decreto n º 4885, de 20 de novembro de 2003b. Dispõe sobre a 

composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial - CNPIR, e dá outras providências. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS  (ONU). Convenção Internacional 

sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Adotada e aberta à 

assinatura e ratificação pela Resolução 2.106-A (XX), da Assembleia Geral das 

Nações Unidas, de 21 de dezembro de 1965.  
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____________________________________.. Convenção sobre a eliminação de 

todas as formas de discriminação contra a mulher. Adotada e aberta à assinatura, 

ratificação e adesão pela Resolução 34/180, da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 

18 de dezembro de 1979. 

RIO DE JANEIRO. Lei 3524 de 28 de dezembro de 2000. Dispõe sobre os 

critérios de seleção e admissão de estudantes da rede pública estadual de ensino em 

universidades públicas estaduais e dá outras providências. 

_______________. Lei 3708 de 09 de novembro de 2001. Institui cota de até 40% 

(quarenta por cento) para as populações negra e parda no acesso à Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro e à Universidade Estadual do Norte Fluminense e dá outras 

providências 

_________________. Lei   4061 de 02 de janeiro de 2003a. Dispõe sobre a 

reserva de 10% das vagas em todos os cursos das universidades públicas estaduais a 

alunos portadores de deficiência. 

________________. Lei 4151 de 04 de setembro de 2003b. Institui nova 

disciplina sobre o sistema de cotas para ingresso nas universidades públicas estaduais e 

dá outras providências. 
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           XI. VÍDEOS 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Pleno – STF julga constitucional política de 

cotas na UnB (1/4) IN http://www.youtube.com/watch?v=ZbOcW5oF2fQ  Acesso em 

9/03/2013 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Pleno – STF julga constitucional política de 

cotas na UnB (2/4) IN http://www.youtube.com/watch?v=vjPZmCRRcTc Acesso em 

9/03/2013 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Pleno – STF julga constitucional política de 

cotas na UnB (3/4) IN http://www.youtube.com/watch?v=5rP1zG5m6UU Acesso em 

9/03/2013 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Pleno – STF julga constitucional política de 

cotas na UnB (4/4) IN http://www.youtube.com/watch?v=HVNM9Fu5qms Acesso em 

9/03/2013 
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           XII.  ANEXO - QUESTIONÁRIO  

 

TÍTULO DA PESQUISA 

Negros e negras chegam à universidade: estudo sobre a trajetória acadêmica 

e as perspectivas profissionais de alunos negros cotistas da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP). 

 

PESQUISADOR: Juliano da Silva Tobias (Mestrando) 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Roberto da Silva 

 

 

Para preparar-se para o Vestibular da UNIFESP você freqüentou algum curso 
preparatório de caráter popular ou comunitário? 
(   ) SIM   (   ) NÃO 

 

Você era ou é afiliado a alguma entidade/associação de caráter popular, social ou 
comunitário da população negra? 
(   ) SIM, já era afiliado antes do Vestibular 

(   ) SIM, me afiliei após o ingresso na UNIFESP 

(   ) NÃO, me afiliarei após a conclusão do curso   

(   ) NÃO, nem antes, nem durante o curso nem pretende depois da conclusão 

   

A UNIFESP tem como programa institucional a Assistência Estudantil que inclui o 
Projeto Afroatitude e bolsas de diversos tipos. 

Você recebe algum tipo de ajuda institucional por parte da UNIFESP? 
(   ) SIM – QUAIS? Por favor indique o(s) nome(s) do(s) programa(s) 

(   ) NÃO 

 

Bolsa de Iniciação Científica 
Você participa de algum projeto de pesquisa da UNIFESP? 

(   ) SIM  -  QUAIS? Por favor indique o(s) nome(s) do(s) programa(s). 

(   ) NÃO 
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Você já sofreu algum tipo de discriminação por ser cotista dentro da UNIFESP? 
(   ) SIM – QUAIS? Por favor indique o tipo de discriminação 

(   ) NÃO 

 

Você tem conhecimentos sobre estudos, pesquisas, programas e ações voltados para a 
Saúde da população negra? 
(   ) SIM  (   ) NÃO 

 

Você concorda com a política de cotas para negros nas universidades públicas? 
(   ) SIM  (   ) NÃO 

 

No Estado de São Paulo você faz parte da primeira geração de profissionais da Saúde, 
negros formados pelo sistema de Cotas. 
 

Você acha que sofrerá discriminação por parte do empregador no processo de 
seleção para empregos por ter sido um aluno cotista? 

(   ) SIM  (   ) NÃO 

 

Você acha que sofrerá discriminação dos clientes e/ou pacientes em sua 
atividade de profissional da saúde por ser negro? 

(   ) SIM  (   ) NÃO 

 

Como você reagiria em caso de sofrer discriminação por parte de 
empregadores e/ou clientes/pacientes? 

Por favor descreva sua possível reação, se for o caso. 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________ 

 

Quais eram suas perspectivas de trabalho profissional na área da Saúde quando do 
ingresso na UNIFESP? 

Prestar concurso público                (   ) 
Trabalhar na Iniciativa Privada                          (   ) 
Continuar os estudos em nível de pós graduação (   ) 
Ingressar em cooperativas médicas   (   ) 
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Abrir consultório 
Sozinho                 (   ) 
Em sociedade com alguém   (   ) 

 

Hoje, próximo da conclusão do curso de graduação, quais são suas expectativas de 
trabalho profissional na área da saúde? 
 

Prestar concurso público                (   ) 
Trabalhar na Iniciativa Privada               (   ) 
Continuar os estudos em nível de pós graduação (   ) 
Ingressar em cooperativas médicas   (   ) 
Abrir consultório                 (   ) 

Sozinho                 (   ) 
Em sociedade com alguém   (   ) 

 

Quando você decidiu ingressar na área da Saúde, a questão da especificidade da saúde 
da população negra constituía para você motivação ou desafio? 

(   ) SIM  (   ) NÃO 

 

Ao longo da realização do seu curso, foi de alguma forma problematizada a questão 
da saúde da população negra como possível campo de atuação profissional para 
você? 

(   ) SIM  (   ) NÃO 

 

Hoje, próximo da conclusão do curso de graduação, a saúde da população negra 
constitui para você possível objeto de trabalho ou de pesquisa? 

(   ) SIM, como objeto de trabalho 

(   ) SIM, como objeto de pesquisa 

(   ) SIM, como objeto de trabalho e de pesquisa   

(   ) SIM, como objeto de militância social 

(   ) NÃO 

 

Você tem conhecimento de que nos âmbitos federal, estaduais e municipais existem 
políticas específicas orientadas para a Saúde da população negra? 

(   ) SIM (   ) NÃO 

 



. 

 

 216    

 

Termo de Consentimento Esclarecido 

 

Este questionário é parte integrante da pesquisa intitulada Negros e negras 

chegam à universidade: estudo sobre a trajetória acadêmica e as perspectivas 

profissionais de alunos negros cotistas da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), desenvolvida junto ao Programa de Pós Graduação da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo sob orientação do Prof. Dr. Roberto da Silva. 

 

 

Eu________________________________________________________________

_________DECLARO ter pleno conhecimento deste Termo de Consentimento Esclarecido, 

nos termos da Resolução Nº 196 de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de 

Saúde. Declaro também que recebi todas as informações necessárias quanto à finalidade e 

utilização dos dados fornecidos neste formulário, estando de acordo com sua utilização 

acadêmico-científica, inclusive para efeito de publicação de seus resultados. 

 

Assinatura do Entrevistado:  

 

 

 


