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RESUMO 
 

 

SILVA, G. R. A Política de cotas étnico-raciais como instrumento de inclusão 
social e afirmação da identidade negra: um olhar a partir dos discursos de 
estudantes cotistas da UENF e da UFF. Campos dos Goytacazes, RJ: 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2017. 

 
 
A presente pesquisa versa sobre a política de cotas étnico-raciais na educação 
superior por uma perspectiva de justiça social/distributiva e afirmação da identidade 
negra, a partir da experiência da aprovação da Lei Estadual nº 5.346/2008 e da Lei 
Federal nº 12.711/2012. Em paralelo à implementação das cotas na Educação 
Superior, o último Censo Demográfico, realizado pelo IBGE em 2010, evidenciou um 
crescimento significativo da população brasileira se afirmando negra. Em virtude 
dessa afirmação, de acordo com pesquisas realizadas, discursos vêm sendo 
enunciados e um deles: “É por causa das cotas no ENEM". Será por causa das 
cotas, ou de fato está acontecendo um reconhecimento e assunção da identidade 
negra pela população universitária brasileira, ou, ainda, a afirmação se sucede 
apenas no momento de pleitear a vaga na universidade? A partir dos 
questionamentos elencados, propôs-se uma pesquisa de natureza qualitativa, cujos 
objetivos versaram descobrir se os discentes cotistas têm utilizado sem resistências 
a identificação “racial” nas formas das leis, averiguar a tensão existente entre o 
direito de uns e o de todos, e analisar se a política contempla as demanda do seu 
público alvo. Assim, foi realizada a coleta de dados junto às Secretarias 
Acadêmicas, sites institucionais, bem como no setor de serviço social da UENF e da 
UFF, universidades públicas localizadas no município de Campos dos 
Goytacazes/RJ, referente ao ingresso de estudantes cotistas negros no lapso 
temporal de 2013 a 2015, nos cursos de maior e menor demanda. Posteriormente, 
realizou-se entrevista semiestruturada com os discentes cotistas negros, cujos 
depoimentos compõem o corpus de análise da presente dissertação, a qual valeu-se 
de alguns pressupostos teóricos da Análise do Discurso para a compreensão da 
problemática em destaque. Pode-se considerar por meio desta e dos critérios 
propostos como investigação, que a questão do social e do econômico da política de 
cotas sobressaiu nos depoimentos dos entrevistados, contudo no que concerne a 
autoafirmação do negro, no sentido de proporcionar um empoderamento da sua 
identidade e do seu lugar social ainda não foi bem trabalhada pela política, 
ratificando a questão de uma identidade positivada ainda carente de promoção por 
justiça cultural.  
 
Palavras-chave: Política de Cotas; Análise do Discurso; Identidade; Justiça Cultural; 
Justiça Social.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

SILVA, G. R. The Politics of ethnic-racial quotas as an instrument of social 
inclusion and affirmation of the black identity: a look from the discourses of 
students from the UENF and UFF. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade 
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2017. 
 

 

The present research deals with the politics of ethnic-racial quotas in higher 
education from a perspective of social / distributive justice and affirmation of the 
black identity, based on the experience of the approval of State Law nº 5.346/2008 
and Federal Law nº 12.711/2012. In parallel to the implementation of quotas in 
Higher Education, the last Demographic Census, conducted by the IBGE in 2010, 
showed a significant growth of the Brazilian population claiming to be black. As a 
result of this statement, according to researches, speeches have been enunciated 
and one of them: "It is because of the quotas in the ENEM." It will be because of 
quotas, or in fact is happening a recognition and assumption of black identity by the 
university population The research was qualitative in nature, whose objectives were 
to find out if the students of the quotations have used without resistance the 
identification "of the Brazilian university, or even the affirmation happens only in the 
moment of claiming the vacancy in the university? Racial "in the forms of the laws, to 
ascertain the tension between the rights of some and all, and to analyze if the policy 
contemplates the demand of its target public, and the collection of data was done 
with the Academic Secretaries, institutional sites, As well as in the social service 
sector of UENF and UFF, public universities located in the municipality of Campos 
dos Goytacazes/RJ, referring to the admission Black students in the time span from 
2013 to 2015, in the courses of greater and lesser demand. Subsequently, a semi-
structured interview was conducted with the black quotations students, whose 
testimonies compose the corpus of analysis of the present dissertation, which was 
based on some theoretical assumptions of Discourse Analysis to understand the 
problematic in focus. It can be considered by means of this and the proposed criteria 
as research that the question of social and economic dimension politics stood out in 
the interviewees' statements, however, regarding the self-assertion of the Negro, in 
order to provide an empowerment of his identity And its social place has not yet been 
well worked out by politics, ratifying the question of a positive identity still lacking in 
promotion for cultural justice. 

 
Keywords: Quotas Policy; Speech analysis; Identity; Cultural Justice; Social justice. 
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INTRODUÇÃO 
 

As Políticas e os Programas de Ação Afirmativa que visam discutir as 

questões pertinentes ao Ensino Superior lograram notoriedade e destaques a partir 

dos anos 2000, especificamente, com relação ao acesso a este nível de 

escolaridade nas universidades públicas brasileiras.  

As políticas afirmativas, estabelecidas por leis ou resoluções dos conselhos 

universitários, em especial, os sistemas de reservas de vagas, a denominada 

política de cotas para grupos específicos – em geral, os identificados como negros 

ou afrodescendentes, os egressos de escolas públicas, que compõem em sua 

maioria a população carente –, tiveram como finalidade em seu surgimento a 

democratização do acesso ao Ensino Superior e a redução das taxas de 

desigualdades sociais e étnicas presentes no Brasil. 

A problemática suscitada pelo tema das Ações Afirmativas em nosso País 

compromete tanto a noção moderna de igualdade e justiça social quanto a 

tradicional construção identitária brasileira da mestiçagem – tida como constitutiva 

da unidade nacional. Assim, o interesse da presente pesquisa é justamente 

investigar de que modo a política de cotas com base na “raça” vem sendo percebida 

e avaliada pelo seu potencial público-alvo.  

 São conferidas às universidades estaduais do Rio de Janeiro, a Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro (UENF), as primeiras experiências de política de cotas, em virtude de 

reserva de vagas exclusivas para estudantes oriundos da rede pública estadual de 

ensino e para a população negra, a partir do processo seletivo 2002/2003 

(HERINGER, 2004; AMARAL 2006). Nas universidades, em questão, novos critérios 

de seleção e admissão em seus cursos de graduação foram fixados, em decorrência 

de sucessivas leis estaduais, no presente momento encontra-se em vigência a Lei 

5.346 de 2008 (AMARAL, 2012).  

A partir da experiência das universidades estaduais do Rio de Janeiro, 

diversas instituições públicas estaduais e federais adotaram política de cotas por 

critérios variados, sejam aderindo ao mecanismo cotas de vagas, a sistema de 

pontuação e/ou bonificação, a programas de reservas de vagas extras, podendo-se 

considerar mais que uma tendência à adesão de políticas de ação afirmativa pelas 

universidades brasileiras (MACHADO, 2007; HERINGER; FERREIRA, 2009). 
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Hoje, há mais de quinze anos após as primeiras iniciativas com a política, 

estas são obrigatórias nas instituições públicas de âmbito federal, mediante a 

aprovação da Lei nº 12.711/2012, conhecida também como Lei das Cotas, a qual 

institui a reserva de 50% das vagas nas universidades e institutos federais para 

estudantes egressos de escolas públicas, em especial, negros e indígenas. Lembra-

se que, no tempo de sua aprovação, ficou estabelecido o compromisso das 

instituições federais de que o cumprimento do preenchimento de 50% das vagas 

ocorresse até o final do ano de 2016. 

Em particular, a Universidade Federal Fluminense (UFF), com um dos campi 

em Campos dos Goytacazes, do Vestibular de 2008 até a aprovação da Lei das 

Cotas em 2012, previa reservar 25% das vagas para candidatos de escolas públicas 

municipais e estaduais, com renda familiar de até 1,5 salário mínimo per capita, ou 

seja, os estudantes de escolas municipais e estaduais tinham direito a um bônus de 

20% na pontuação final do vestibular. A partir da aprovação da Lei das Cotas, em 

2012, do processo seletivo para ingresso em 2013, a UFF foi obrigada a alterar sua 

política de ação afirmativa. Para o Vestibular realizado no ano de 2013, a 

universidade reservou 12,5% do total de vagas para candidatos beneficiados pela 

lei, percentual mínimo exigido para entrada em 2013. No entanto, prosseguiu assim 

como tantas outras instituições federais do país, buscando adequação à proposta 

democrática de inclusão social para seleção de estudantes às universidades, de 

reserva de até 50% das vagas até o final do ano de 2016. 

Tais mudanças vêm demandando a realização de pesquisas, a partir da 

análise de modelos de políticas de ação afirmativa adotadas nas universidades ao 

longo dos anos. Alguns estudos disponíveis sobre o tema apontam uma ampliação 

do número de estudantes no ensino superior (PAIXÃO; CARVANO, 2008). Este 

crescimento deve-se à combinação de políticas de ação afirmativa nas instituições 

públicas de ensino superior, à ampliação do número de instituições, de campi e de 

vagas, além dos efeitos do PROUNI (Programa Universidade para Todos), que 

destina bolsas para estudantes em instituições privadas.  

A pesquisa, aqui apresentada, integra a Linha de Pesquisa: “Pesquisas 

Interdisciplinares em Comunicação, Educação e Novas Tecnologias da Informação 

(PICENTI)” do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem, da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), à medida que 

permite a aproximação nos estudos sobre linguagem, análise do discurso, 
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comportamento social, multiculturalismo, diversidade, discriminação, reconhecimento 

de identidade, cidadania, inclusão social, justiça cultural, educação, dentre outros, 

temáticas que contribuem para as reflexões acerca do significado das cotas para 

negros e/ou afro-brasileiros no atual contexto do País, que não afasta uma história. 

Insere-se no contexto de lutas pelas identidades e se faz presente nas conjunturas 

de desigualdades sociais, cada vez mais crescentes, a considerar que as 

reinvindicações de movimentos negros em prol da igualdade de participação se 

vinculam tanto aos aspectos de reconhecimento identitários, quanto aos de 

reconhecimento redistributivos; logo, permite partir do pressuposto de estar havendo 

uma redefinição da identidade dos afrodescendentes na contemporaneidade e 

permite-se, ainda, pensar na noção de identidade, que vem sendo ou não observada 

e construída a partir de diversas concepções vigentes nas Ciências Sociais, nas 

Ciências da Comunicação, a exemplos. 

Paralelamente a implementação de políticas de cotas que visam à inclusão de 

minorias, em especial, negros e afro-brasileiros no ensino superior, bem como de 

legislação que as têm aperfeiçoado, o último Censo Demográfico, realizado pelo 

IBGE no ano de 2010, evidenciou um crescimento significativo da população 

brasileira se afirmando negra. Em virtude de tal fato, de acordo com pesquisas 

realizadas, discursos foram gerados quanto a essa questão, sendo um deles: “É por 

causa das cotas no ENEM". O que instigou a investigação de nova questão: tal 

afirmação se sucede em virtude de que fatores? Será por causa das cotas, ou vem 

acontecendo o auto-reconhecimento e assunção da identidade negra por parte da 

população universitária brasileira? Ou, mesmo, se isso incide apenas no momento 

da assinatura da autodeclaração para pleitear a vaga no ensino superior? 

Mediante a questão-problema apresentada, a hipótese emergente é de que 

pode estar havendo um auto-reconhecimento como negro por parte da população 

negra, em especial daqueles que se encontravam matriculados nas instituições de 

ensino superior do Brasil, sendo, portanto, este o perfil dos sujeitos-objeto que 

deverão compor a presente pesquisa. Contudo, esse auto-reconhecimento poderá 

ser evidenciado atrelado aos aspectos relacionados à justiça social ou distributiva, 

ao direito negado por conta da escravidão, a dívida histórica com a população negra, 

em detrimento do fator autoafirmação da identidade negra, no sentido de um 

empoderamento social do negro sendo inclusive esse o discurso que mais irá 

sobressair nos depoimentos dos estudantes entrevistados, como motivação no 



23 

 

momento da opção pela cota étnico-racial para ingresso nos cursos de graduação 

das universidades pesquisadas, eleitas para a realização da presente pesquisa, a 

saber, a UENF e a UFF?  

Como objetivo no presente trabalho, intencionou-se verificar a aceitação/não 

aceitação da identificação “racial” da forma que tem sido proposta pelas leis vigentes 

no Estado do Rio de Janeiro e em âmbito nacional, de modo a analisar como os 

discentes negros se veem enquanto cotistas e se percebem junto à universidade, 

aos seus colegas e professores, se são alvos de preconceitos ou discriminações, 

dentre outros. Almejando diagnosticar se existe afinidade ou não afinidade entre as 

demandas dos estudantes e as propostas desta política focalizada para os 

autodeclarados negros carentes. Tal averiguação se sucedeu a partir dos discursos 

proferidos pelos discentes entrevistados.  

Especificamente, buscou-se investigar a extensão das possíveis 

interferências da utilização do ENEM/SISU na política de cotas para negros e 

carentes na UENF e na UFF, como medida de inclusão social no que tange ao 

acesso em relação aos anos de 2013, 2014 e 2015; verificar se os estudantes se 

autodeclaram negros somente na assinatura da autodeclaração ou se de fato a sua 

identidade tem sido assumida e autoafirmada, mediante os discursos empregados 

pelos grupos investigados; averiguar a projeção do direito de uns, implícito na Lei 

das Cotas, e o direito de todos, conforme a concepção universalista presente na 

Constituição Brasileira reflete nos espaços universitários e como se apresenta na 

demanda dos estudantes; e, conferir a existência de afinidade entre as demandas 

dos estudantes e as propostas da política focalizada para os autodeclarados negros 

carentes.  

Com o propósito de alcançar os objetivos propostos, a pesquisa se revela em 

um estudo sobre a política de cotas, em especial acerca da investigação dos 

discursos empregados pelos estudantes ingressos pela modalidade de cotas para 

negros e a relação que a política exerce na construção da sua identidade étnico-

racial, bem como qual o seu posicionamento acerca da política de cotas e sua 

eficácia de inclusão social. 

A pesquisa tem como base empírica alunos cotistas negros matriculados no 

ensino superior em duas universidades públicas do município de Campos dos 

Goytacazes, uma universidade estadual e a outra federal, respectivamente a UENF 

e a UFF, ingressos nos anos de 2013 a 2015, e traçar um paralelo de análise entre 
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os grupos pesquisados, cujos critérios estabelecidos consistiram em entrevistar 

alunos do curso mais concorrido e menos concorrido de ambas as universidades. 

Por um desenho da metodologia da pesquisa de campo, a priori, assinala-se 

que antecedeu e perpassou ao processo de coleta de dados a revisão bibliográfica 

referente ao tema de pesquisa. Para tanto, foram feitas recorrências a fontes 

bibliográficas atinentes aos estudos que envolvem o tema de forma interdisciplinar. 

Para aprofundar na revisão de literatura, no levantamento bibliográfico, as principais 

fontes de informação foram livros, dissertações, teses, artigos, bem como as revistas 

indexadas disponíveis, quer em bibliotecas, quer em centros de investigação. 

Posteriormente, foi realizada a coleta de dados das informações junto às 

Secretarias Acadêmicas da UENF e da UFF, nos sites institucionais, no setor de 

assistência social, a fim de mapear o curso de maior e menor demanda para 

ingresso de estudantes na UENF e na UFF, a partir de seus registros acadêmicos, 

levando em consideração os ingressantes dos anos de 2013 a 2015. Após o 

mapeamento fez-se a aplicação do pré-teste a fim de validar a pesquisa, e por fim, a 

realização de entrevista semiestruturada com os alunos, em virtude de consistir em 

um instrumento que permite a abertura do entrevistado, de o mesmo se colocar mais 

à vontade frente às questões investigadas, sem perder o enfoque na temática 

proposta, guiadas por roteiros aplicados. 

Com relação ao tratamento dos dados, a pesquisa envolveu análise 

quantitativa em algumas etapas, principalmente na etapa da coleta de dados 

empíricos, nos aspectos concernentes aos cursos de maior e menor demanda na 

UENF e na UFF, contudo predominou a vertente qualitativa na pesquisa, 

especificamente na apreciação dos dados coletados por meio da entrevista 

semiestruturada. 

 Em virtude do caráter subjetivo da pesquisa, foi eleita como metodologia para 

subsidiá-la, os pressupostos teóricos do campo da Análise do Discurso (AD) dos 

estudantes universitários cotistas, que segundo Orlandi (2015, p.26) “(...) visa a 

compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos, como ele está investido 

de significância para e por sujeitos”, em especial, pelo interdiscurso presente nos 

depoimentos dos estudantes, que em consonância com Maingueneau (2008), o 

interdiscurso antecede o discurso, imperando sobre este. Nesse aspecto, é 

destacado pelo autor que o elemento de diagnóstico fundamental ao ser analisado 

um determinado discurso não é o discurso em si, mas a atmosfera de trocas entre os 
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diversos discursos selecionados, numa determinada situação discursiva, ou seja, o 

interdiscurso. Nessa vertente, profere-se que um discurso é examinado na sua 

relação com outros discursos, se tornando, assim, fundamental, haja vista do espaço 

de legitimidade importante que permite a entrada de outros discursos na sua 

composição. 

Numa época em que se propaga o zelo por igualdade e justiça, o tema das 

ações afirmativas no Brasil, em especial, a política de cotas “raciais”, é objeto de 

intensas discussões. Tratar este assunto na atualidade tem sido um desafio, tanto 

do ponto de vista ideológico quanto do ponto de vista da análise da eficácia de tal 

política pública. 

Assim, ainda que quase sempre permeado por debates intensos, nas duas 

últimas décadas tem se falado muito sobre a política de cotas e crescido igualmente 

o interesse em estudar essa temática no Brasil. Igualmente, o discurso em torno da 

incorporação do contexto acerca do multiculturalismo1 em nosso panorama cultural 

tem se ampliado, sobretudo, a partir dos movimentos ligados às demandas 

formuladas por afrodescendentes, em legítima manifestação de descontentamento 

pela situação de exclusão social em que se encontra parcela significativa deste 

grupo. Todavia, apesar de produções acadêmicas sobre o tema, ainda são raros os 

estudos dedicados à análise empírica, envolvendo modelos de políticas de cotas 

implementadas nas universidades e suas resultantes.  

O estudo proposto vem somar nesse sentido, sobretudo porque nos estudos 

realizados, são destacados que no ano de 2010, o percentual de jovens brasileiros 

negros na faixa etária dos 18 aos 24 anos matriculados no ensino superior era de 

26,2% (IBGE, 2010).  Em levantamento realizado pelo MEC no ano de 2013 sobre 

os que cursavam ou concluíram um curso de graduação no Brasil, foram obtidos os 

seguintes resultados: em 1997 o percentual de jovens negros, com idades entre 18 e 

24 anos, que cursavam ou haviam concluído o ensino superior era de 1,8% e o de 

pardos, 2,2%. Em 2013 esses percentuais já haviam subido para 8,8% e 11%, 

respectivamente (SEPPIR, 2016). 

No caso da proposta de pesquisa, a análise dos discursos de estudantes 

negros ingressos por meio das cotas na UENF e UFF, também apresenta 

                                                           
1
 Amaral e Mello (2013) apontam que o multiculturalismo como realidade a pôr em xeque ideais 

republicanos estão mais presentes na Europa do que nos países de modernidade periférica, 
provocando comportamentos nacionalistas e mesmo xenófobos que revelam as fragilidades mesmas 
das instituições.  
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importância, por integrar uma universidade que foi pioneira na implementação da 

política no Estado do Rio de Janeiro, é o caso da UENF, e uma instituição que 

similarmente modificou o seu modelo de ingresso por meio de legislação, além de 

ambas as universidades se situarem na cidade de Campos dos Goytacazes – uma 

das últimas cidades brasileiras a aderir a abolição da escravidão e que apresenta 

uma memória de concentração de pessoas que foram escravizadas. Portanto, 

conhecer as experiências, os posicionamentos, as afinidades ou não entre as 

demandas dos estudantes e as propostas desta política focalizada para estudantes 

negros carentes, afora a relevância da nossa aproximação nos estudos sobre 

linguagem e identidade2, análise do discurso, e o papel atrelado aos investigados 

nas pesquisas, constituem-se como elementos que justificam a presente 

investigação. 

A organização deste trabalho estrutura-se em cinco partes, que sucedem sua 

introdução, a qual se delineia o contexto em que se apresenta o tema, a 

problemática investigada, a hipótese que suscitou o estudo da temática em questão, 

os objetivos a serem alcançados, a metodologia empregada, os procedimentos de 

análise dos dados coletados que compuseram o corpus da pesquisa, assim como a 

elucidação da relevância da proposta.  

Na primeira parte apresenta-se um levantamento histórico da escravidão, do 

processo de abolição e do pós- abolição no Brasil, enfatizando os marcos legais que 

nortearam tais processos com destaque para a região norte fluminense do estado do 

Rio de Janeiro, a qual o município de Campos dos Goytacazes pertence, 

ressaltando as implicações desses episódios para a construção da identidade 

étnico-racial dos sujeitos ao longo da história. 

A segunda parte dedica-se as políticas de ação afirmativa e suas 

aplicabilidades à realidade brasileira, elencando as principais experiências do 

Estado brasileiro no âmbito de tais políticas, com destaque para a utilização das 

políticas de cotas na Educação, evidenciando as cotas étnico- raciais nas 

universidades públicas brasileiras 

Já a terceira parte centra-se na tratativa da política de cotas nas 

universidades estaduais e federais brasileiras, elencando o caso da UENF e da UFF 

                                                           
2
 Para a demarcação de uma identidade socialmente aceita sempre existirão operações de inclusão e 

exclusão, assim afirmar “o que somos” ou “quem somos”, significa também dizer o “que ou quem não 
somos”, “quem pertence” e “quem não pertence” dentro de uma matriz identitária (HALL, 2006, 2007).   
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após o ENEM/SISU, realizando um resgate histórico dos cursos de graduação no 

Brasil, dos mecanismos de democratização do acesso, trazendo em xeque para o 

debate: a questão Vestibular versus ENEM/SISU. 

Na quarta parte oferece-se detalhadamente o processo de coleta dos dados, 

os critérios estabelecidos para realização da pesquisa, a caracterização dos 

participantes da pesquisa e os procedimentos da análise das respostas dos 12 

(doze) entrevistados, selecionados para a participação das entrevistas, logo os 

sujeitos-objetos da pesquisa. 

A quinta parte, por sua vez, contempla a análise e a discussão dos dados da 

pesquisa. 

 Por fim, foram tecidas algumas considerações, em caráter de conclusão 

acerca de todas as discussões empreendidas na presente dissertação.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

1 O PROCESSO DE ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO NO BRASIL E SUAS 

IMPLICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE ÉTNICO-RACIAL: 

EXPERIÊNCIAS, CONFLITOS E CONTRADIÇÕES 

 

 

A escravidão negra constituiu-se como uma das principais instituições para a 

construção da nação brasileira, cuja base de sustentação do País consistia na 

exploração intensa de seres humanos de origem africana, que trazidos para os solos 

brasileiros, foram subjugados à servidão, processo esse que se manteve no Brasil 

por quase 400 anos, deixando marcas terríveis na sociedade. Mesmo, 

posteriormente sendo decretado o seu término formal, por intermédio legal, em 13 

de maio de 1888, a escravidão ainda mantém o seu legado de forma contínua, 

sobrevivendo na sociedade brasileira, cujo disseminador principal sucede-se por 

meio de um racismo prolixo e arraigado, apresentando-se em determinados 

momentos em sua forma mais cordial, sutil, em outros mais escancarado, violento, 

tanto no quesito real, quanto no simbólico.    

Ante o exposto, a presente seção, trata do processo de abolição da 

escravidão negra no Brasil, elencando a partir desta como foi construída a 

identidade da população egressa do cativeiro e os seus descendentes, cujo racismo 

emergiu como fruto da desigualdade social oriunda da legislação vigente e falta de 

amparo aos ex-escravos, negando-lhes o direito à condição de cidadãos e 

imperando os estigmas que foram originados, relacionando a imagem do negro a 

algo depreciativo, negativo. No intento proposto foram apontados experiências, 

conflitos e contradições que justificam os principais discursos enunciados, inclusive, 

até os dias atuais e que exercem implicações sobre o que é ser negro no Brasil.  

 

1.1 Escravidão negra no Brasil: adoção e abolição 

 

Escravizados em seu continente de origem, no lapso temporal dos séculos 

XVI e XIX, em virtude de guerras internas entre os diversos reinos existentes em 

inúmeras regiões da África, atingidas pelo tráfico, os negros3 africanos de diferentes 

                                                           
3
 O termo “negro” entre os povos europeus foi originalmente utilizado para fazer referência à cor 

escura da pele de alguns povos, geralmente aqueles que mantiveram contato maior com os 
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línguas e origens tornaram-se escravos, cativos, por meio de categoria jurídica 

vigente à época no Brasil.  

De acordo com Rodrigues (2010), não há uma data precisa sobre a chegada 

dos escravos negros às terras brasileiras, sendo a escravidão de pessoas negras 

introduzida no Brasil, após a sua colonização por Portugal. O seu início consistiu em 

uma estratégia, uma alternativa para suprir a falta de indígenas que se submeteram 

ou eram protegidos pelos jesuítas, causando assim a falta de mão de obra para a 

lavoura e, mais tarde, para o trabalho das minas. Com isso, criou-se um comércio de 

escravos direto, entre a nova Colônia e a África.  

Estudiosos ressaltam que tal prática já havia sido institucionalizada por 

Portugal, pois quase meio século antes do descobrimento do Brasil o comércio de 

escravos africanos era algo comum na Europa, e como Portugal era a sua sede, o 

processo foi bem tranquilo, no sentido de um alcance de êxito para as suas 

intenções.  

 
O grande tráfico iniciou-se pouco menos de uns 50 anos após a 
descoberta do Brasil com alguns navios, por particulares, enviados à 
África. Ainda assim, o problema étnico devia surgir aos poucos e 
muito depois, que nos primeiros tempos não havia povo brasileiro, 
mas Europeus que estendiam ao Brasil uma parte da nação 
portuguesa, para a qual os Negros, sem laços de sangue, nem de 
outras comunhões sociais, ainda estrangeiros na América, mais não 
eram do que simples máquinas ou instrumentos de trabalho 
(RODRIGUES, 2010, p.20-21). 

 
 

Por outro lado, Rodrigues (2010), também, ressalta que após quase três 

séculos de vida colonial, o que antes foi considerado uma solução para a resolução 

das dificuldades trabalhistas, passou a consistir-se em um problema, inclusive que 

ameaçava a independência do Brasil, em virtude do seguinte quadro estatístico 

(Figura 1): 

 

 

 

         
 

                                                                                                                                                                                     
africanos, como os mediterrâneos. Porém, no Brasil Colônia, o termo negro era usado pelos 
portugueses não apenas como referência as pessoas de pele mais escura, conforme acontecia na 
Europa, mas para fazer referência aos escravos. Inclusive, os próprios índios eram chamados de 
“negros da terra” a fim de diferenciá-los dos negros da África (GUIMARÃES, 2013). 
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Figura 1 – Composição da população no Brasil no ano de 1798. 
Fonte: Rodrigues (2010). 

 

 

A época, um aumento notável do crescimento da população negra e parda no 

Brasil foi motivo de preocupação por parte dos dirigentes do País. 

 

A Raça Negra, que havia argamassado com o seu suor os alicerces 
econômicos da nossa civilização e independência, não só dominava 
então, pelo número, a Brancos e Índios, como já preparava, pela 
dissolução no mestiçamento, o predomínio que lhe havia de caber 
um dia na direção do futuro povo. Nenhum título mais valioso pode 
ela produzir ao direito de ser devidamente conhecida (RODRIGUES, 
2010, p. 21). 

 

É ressaltado por Menezes (2009) que a luta dos escravos pela liberdade foi 

iniciada desde os primórdios do cativeiro. Algo que pôde ser comprovado pelo fato 

de que estes eram capturados de forma individual, mantidos a ferros, e os que 

sobreviviam à travessia ao chegarem ao Brasil eram separados mediante os 

elementos de cada tribo ou etnia, a fim de que não pudessem se comunicar, pois 

cada grupo provinha de regiões diferentes da África, e, portanto, falavam línguas 

diversificadas. Nesse sentido, os escravos eram submetidos a instrumentos 

repressivos, como a imobilidade, o silêncio, associado à ameaça a integridade física 

com castigos convenientemente planejados e hierarquizados, com propósito de 

evitar e controlar a reação ao aprisionamento e a fuga, seja ela individual ou 

coletiva. Com isso, em solo brasileiro, os negros reorganizaram suas identidades, 

criando novos sentidos para suas referências africanas a partir do momento em que 

foram escravizados em seu continente de origem (MATTOS; ABREU; GURAN, 

2014).  
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Assim sendo, o refúgio por meio dos quilombos consistiu em uma das 

alternativas de combate à servidão, começando a se tornar o sonho e a esperança 

de liberdade da população negra escrava, fazendo parte do seu quotidiano desde o 

momento do seu aprisionamento. 

  

Logo no primeiro século de colonização portuguesa do Brasil já se 
tem notícia da formação dos “quilombos”, lugares onde viviam os 
negros fugidos que passam a formar um novo agrupamento social, à 
margem da sociedade colonial construída pelos portugueses, e 
dedicada à caça, à pesca e à agricultura de subsistência (MENEZES, 
2009, p.84). 
 

 

Dentre os quilombos que ganharam mais destaque no Brasil, angariou 

referência o quilombo dos Palmares, localizado atualmente, na região da Serra da 

Barriga, atual estado de Alagoas: 

 

 (...) Palmares foi o maior símbolo da resistência contra a escravidão 
na sociedade colonial, variadas foram as formas de luta direta e 
contestação do sistema escravista. Fugas, organização de quilombos 
e revoltas aconteceram em qual quer local onde houvesse 
escravidão.  Mesmo que não tenham tido êxito completo, esses 
movimentos transformaram a dominação e deixaram notícias das 
ações e caminhos dos africanos rumo à liberdade ao longo do 
período colonial e do século XIX (MATTOS; ABREU; GURAN, 2014, 
p. 267).   

 

Os ecos dos ideais iluministas da Revolução Francesa de 1789 estrondaram 

na colônia brasileira. Sob o lema “Liberdade, Igualdade, Fraternidade”, o marco 

histórico europeu derrubou valores do absolutismo e acendeu ideias burguesas, cujo 

processo revolucionário começou a disseminar os ideais que conquistaram toda a 

Europa do século XIX. Não obstante, a vitória alcançada pelo movimento francês foi 

intensamente combatida pelas monarquias europeias que olhavam com temor ao 

levantamento do movimento de cunho liberal (MILANI, 2008).  

Em alguns países da América, a abolição da escravidão foi tratada 

simultaneamente à luta pela independência. Inclusive, a abolição passou a ser 

defendida pela própria Inglaterra, mesmo sendo esta o suporte da burguesia 

marítima. Mas, em virtude de ter perdido sua colônia na América do Norte, com 

ajuda dos pensamentos iluministas franceses passou a fazer propagandas contra a 

escravidão. 
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No entanto, em outros países, a saber, os Estados Unidos e o Brasil, o 

mesmo não ocorreu. Nestes dois países a abolição da escravidão aconteceu 

posteriormente à Independência, inclusive, os mesmos desenvolveram modelos 

diferentes de “reprodução” de escravos, a fim de que se perpetuasse a escravidão. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, o fim do tráfico aconteceu em 1807, 31 anos 

após a Independência, e, ainda no ano de 1800, o modelo de “Criação de Escravos” 

fez dele o maior país escravista do mundo, ultrapassando o Brasil, que detinha este 

título pelo menos até o ano de 1791 (MENEZES, 2009). 

Ainda, segundo Menezes (2009), um dos primeiros atos em direção ao final 

da escravidão sucedeu-se em Portugal, durante o mandato do Marques de Pombal, 

quando este exercia o cargo de primeiro ministro, pois em 1761, o marquês de 

Pombal, por meio de um alvará régio, acabou com o tráfico de escravos para a 

metrópole.  

Em 10 de dezembro de 1836, uma lei proibiu o tráfico de escravos nos 

domínios portugueses ao sul do Equador. Não obstante, a escravatura continuou no 

Brasil até 1888, quando o País já era independente. Portugal só aboliu por completo 

a escravidão no ano de 1875. Em 1794, o Haiti foi o primeiro país a abolir a 

escravidão, na sequência de uma revolta de escravos, e, posteriormente, a 

Dinamarca em 1804 (MILANI, 2008). 

O Brasil até o ano de 1791 constituiu-se como a maior nação escravista, 

sendo superado apenas pelos Estados Unidos, isso porque conforme menção 

anterior, este conseguiu desenvolver um modelo de reprodução de escravos. E 

mesmo os Estados Unidos, tendo recebido ao longo do tráfico menor número de 

escravos que o Brasil, tinha no 7º censo, realizado no ano de 1850, 3.638.808 

homens negros, destes a maioria escravos. O Brasil, recebeu entre 4 (quatro) e 5 

(cinco) milhões de escravos ao longo do tráfico, contudo  a importação foi 

intensificada nos últimos 70 anos em que o sistema escravocrata vigorou. Nos 

primeiros 250 anos houve a importação de 1.895.500 escravos, ao passo que nos 

últimos 70 anos foram recebidos 2.113.900 escravos (MENEZES, 2009). 

 

O Brasil se transforma de colônia em país independente, mas com 
um regime diferente dos seus vizinhos: Estado unitário, uma 
monarquia constitucional sob uma constituição outorgada, com um 
poder executivo forte e um parlamento consentido e limitado. A 
escravidão é mantida. O governo imperial assina com a Inglaterra, 
em 1826, um tratado para o final do tráfico de escravos que não é 
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levado a efeito. Em 1831, como decorrência dos acordos assinados 
em 1826 com a Inglaterra para o reconhecimento da Independência, 
é aprovada a Lei Evaristo de Morais, que “declara livres todos os 
negros que sejam ingressados no território nacional”. No entanto, sua 
aplicação foi frequentemente burlada, a ponto de que o aumento da 
repressão por parte da Inglaterra e a reação brasileira à mesma 
causam conflitos entre as duas nações (MENEZES, 2009, p.84). 

 

Nessa vertente, teve-se início um processo abolicionista no Brasil, que se 

arrastou por mais de um século, passando por etapas e fases que foram se 

sucedendo ao influxo das contradições e conflitos entre os proprietários, seus 

representantes e os diversos atores a favor da extinção da escravidão, que pode ser 

analisada, a partir da documentação e da literatura pertinente (MENEZES, 2009). 

 

A história dos tratados com a Inglaterra para o final do tráfico e o 
patrulhamento da costa brasileira pelos navios da Armada Britânica é 
bastante longa. Tem início ainda sob a Regência do Príncipe D. 
João, depois da chegada da família real portuguesa no Brasil, 
fugindo da invasão francesa. Antes mesmo da Independência são 
editados onze atos contra o tráfico, assinados pelo Príncipe Regente 
D. João e obedecendo às determinações resultantes das pressões 
da Inglaterra. Estes foram: 1- Tratado de 26 de fevereiro de 1810; 2- 
Alvará de 17 de novembro de 1813. Carta De Lei de 08 de junho de 
1815. 4 - Carta De Lei de 08 de junho de 1815. 5 - Decisão de 28 de 
novembro de 1816. 6 - Decisão de 17 de fevereiro de 1817. 7 - Carta 
De Lei de 08 de novembro de 1817. 8 - Carta De Lei de 09 de 
dezembro de 1817. 9 - Alvará de 26 de janeiro de 1818. 10 - Decreto 
de 18 de agosto de 1818. 11 - Decreto de 09 de outubro de 1819. 16 
Logo após a Independência, em dezembro de 1822, é baixada a 
primeira Resolução a respeito do Tráfico, remetendo-se ainda aos 
Tratados com a Inglaterra. No entanto, somente a partir de 1826 
surgem Atos legais do Império do Brasil (a Comissão só reaparece 
em 1828). São eles: 1 - Carta De Lei de 23 de novembro de 1826. 2 - 
Carta De Lei de 12 agosto de 1827. 3 - LEI de 07 de novembro de 
1831. Declara Livres todos os escravos vindos de fora do Império 
(MENEZES, 2009, p. 88). 

 

Após a independência do Brasil, foi baixada em dezembro de 1822 a primeira 

Resolução a respeito do Tráfico de escravos, remetendo-se ainda aos Tratados com 

a Inglaterra. Todavia, foi a partir do ano de 1826 que surgiram Atos legais do Império 

do Brasil (cuja Comissão só reapareceu em 1828), a saber, Carta De Lei de 23 de 

novembro de 1826, Carta De Lei de 12 agosto de 1827 e a Lei de 07 de novembro 

de 1831, declarando Livres todos os escravos vindos de fora do Império. Mediante 

esses documentos formais deveria ter sido cessado o tráfico de escravos. 

Entretanto, este prosseguiu até meados da década de 50, em que foram 
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encontradas notícias de contrabando de escravos, por meio do aparecimento em leis 

de orçamento, previsão de recursos para o combate ao contrabando (MENEZES, 

2009). 

Nas décadas de 30 e 40 do século XIX foi travado um longo conflito entre 

Brasil e Inglaterra, a ponto de ser bloqueada a instalação de um porto do Rio de 

Janeiro e o rompimento das relações entre os dois países. E ao final da década de 

1840, após a ascensão ao poder do Príncipe, D. Pedro II, aclamado Imperador e 

cumprido o programa de unificação do País, foram retomadas as pressões e os 

debates sobre o final do tráfico. Finalmente, após crises no relacionamento do Brasil 

com a Inglaterra, com os navios destas invadindo as águas territoriais brasileiras 

para aprisionar navios negreiros, em 1850 foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, 

combatendo o tráfico clandestino. 

 

A partir de 1850, com a eficácia crescente da repressão ao tráfico, há 
uma queda no debate sobre a “questão servil”, sobre a necessidade 
de extinguir a escravidão. Era como que o Brasil, aceitando sua 
“vocação agrícola”, aceitasse também uma “vocação escravocrata”. 
Neste sentido seus interesses se identificaram com os interesses dos 
escravistas norteamericanos. A própria sociedade parece aceitar-se 
como escravista, vendo a escravidão como natural. Não se registram 
debates sobre o assunto - o que não significa que os escravos 
também aceitassem à escravidão. Na Bahia, por exemplo, desde 
1832, Junta de Alforria, depois Sociedade Protetora dos Desvalidos, 
começa a se organizar para a compra de alforrias. Este era um 
movimento subterrâneo, uma vez que aos escravos era vedado 
neste momento, formar pecúlio (MENEZES, 2009, p.89). 

 

Findado o tráfico externo de escravos, estes passaram a ser extremamente 

caros, surgindo o interesse dos senhores em cuidá-los melhor, a fim de que 

prolongasse a sua durabilidade. Surgindo nesse contexto, “manuais de instrução de 

como fazer para que “durem mais”” (MENEZES, 2009, p.89). Assim, foi se instalando 

nesse período no País, uma crise de mão de obra para os trabalhos nas lavouras, 

mediante a expansão da agricultura, que culminou em um intenso processo de 

atração de mão de obra, voltando-se para o trabalhador livre nacional; não obstante, 

este se recusou a qualquer modalidade de trabalho compulsório, sob as normas as 

quais os escravos eram submetidos. E, como alternativa para a escassez de mão de 

obra, os senhores de escravos passaram a investir no tráfico interno, com compra 

dos escravos dos estados no Norte e Nordeste do Brasil.  
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 A ideia da atração de imigrantes, a priori, sucedeu-se sob a forma de 

colônias de povoamento. Entretanto, este modelo não foi bem sucedido, em virtude 

da acusação por parte dos fazendeiros, de que os imigrantes, europeus eram 

preguiçosos e desordeiros, denominados pelos fazendeiros e colonos do Brasil de “a 

ralé da Europa”, em virtude de não respeitarem os termos dos acordos firmados 

(MENEZES, 2009). Os imigrantes pagavam a dívida que tinham com os fazendeiros, 

os colonos e se mudavam para as cidades, originando, como consequência, o 

investimento fortemente no tráfico interno de escravos por parte dos senhores. 

A vitória dos contrários ao modelo escravagista, na Guerra de Secessão 

norte-americana, e a participação do Brasil na Guerra do Paraguai, implicaram em 

algumas conquistas em prol da libertação dos escravos, pois o governo brasileiro 

precisou recorrer ao negro para a composição do seu Exército, e este voltou da 

guerra tão vitorioso e heroico quanto o branco. Além disso, a convivência com os 

exércitos argentino e uruguaio formados de homens negros livres e, também, com o 

exército paraguaio, cujos negros foram libertos por Solano Lopes, deixou bem 

delicada a situação do Brasil (MENEZES, 2009).  

No decurso da Guerra do Paraguai, as discussões sobre a extinção da 

escravidão foram reiniciadas, em especial, por conta da pressão exercida pelos 

abolicionistas nas academias.  

 

Durante a Guerra se reinicia o debate sobre a extinção da 
escravidão. Começa na Academia, em particular nas Faculdades de 
Direito de Recife e São Paulo, onde atuavam Luís Gama, José 
Bonifácio, Joaquim Nabuco, Ruy Barbosa e, mais que todos, Castro 
Alves. Luís Gama, por exemplo, busca uma ação legal, pelo 
reconhecimento da liberdade dos escravos entrados depois de 1831 
e pela presunção de liberdade daqueles que participaram da Guerra 
do Paraguai; os demais, José Bonifácio à frente, começam o debate 
público, fundando um jornal, “O Abolicionista”. Os versos de Castro 
Alves eram declamados e aplaudidos no Recife, em Salvador e em 
São Paulo, provocando comoção (MENEZES, 2009, p. 89-90). 

 
 

Com o fim da Guerra, o próprio governo levou a debate a Lei do Ventre Livre 

que não só declarava livres os filhos de escravas que nascessem a partir daquela 

data, como também previa e regulamentava outras formas de libertação. O projeto 

da Lei do Ventre Livre sofreu enorme oposição, dentro e fora do Parlamento, à 

medida que segundo os seus opositores, este estava extinguindo a ideia da 
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hereditariedade da condição de escravo, portanto, o projeto era visto como um 

atentado ao direito de propriedade. Contudo, de acordo com Menezes (2009), esta 

Lei não previa uma educação das crianças livres, preocupando-se apenas com a 

sua criação e manutenção até os 8 anos de idade, sendo que a partir dessa idade 

prosseguindo até os 21 anos, o jovem deveria, como retribuição, prestar serviços ao 

senhor de sua mãe, que tinha o direito, inclusive de castigá-lo. Porém, havia 

restrições para o castigo, deveria ser tratado como recomendação educativa, não 

muito rigoroso, pois caso viesse a suceder, o senhor poderia até mesmo, perder o 

direito aos serviços do menor. 

 

Apesar de seus defeitos e de estar longe de atender aos interesses 
dos escravos, a aplicação da Lei foi protelada e burlada. Os diversos 
autores falam em demora na regulamentação e na execução da nova 
matrícula de escravos que, ao registrar a idade, permitia verificar a 
existência de escravos em situação ilegal, cuja entrada no país se 
havia dado depois de 1831; a estes, lhes aumentavam a idade. Com 
relação ao registro dos recém-nascidos, os registravam como 
anteriores à lei, mantendo-os como escravos (MENEZES, 2009, 
p.90). 

 

 

Após o ano de 1871, houve um intenso fluxo do movimento antiescravista no 

Brasil. Em setembro de 1880, Joaquim Nabuco apresentou um projeto de extinção 

da escravidão, criando-se, assim, a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Foi 

lançado pela Sociedade um Manifesto de grande repercussão, que buscou divulgá-

lo, inclusive fora do País, em busca de apoio. Em 1º de novembro, foi criado o jornal 

“Abolicionista”, também para efeito de propaganda. Outros jornais e Sociedades 

Abolicionistas foram sendo criadas, não só no Rio de Janeiro, mas também em todo 

o País. A liderança da Campanha passou a ser assumida ainda, por José do 

Patrocínio, por meio da Gazeta da Tarde; André Rebouças, João Clapp, dentre 

outros. Iniciando-se, assim, um período de intensa agitação popular do tema e a 

atividade foi se espalhando por outras cidades e províncias (MENEZES, 2009). 

Em 1884 o Gabinete Liberal, sob o comando do Senador Dantas, retomou o 

tema da emancipação gradual, em um projeto que, segundo constatado, foi 

elaborado por Ruy Barbosa. Em consonância com o parecer do próprio Ruy 

Barbosa, pretendia-se a extinção gradual da escravidão por meio de 5 maneiras: a 

idade do escravo; por omissão de matrícula; através do fundo de emancipação; por 
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transgressão do domicílio legal do escravo. Era o projeto para a Extinção do 

Elemento Servil, que tornou-se conhecido como a Lei dos Sexagenários (MENEZES, 

2009). 

Nesse contexto, foi aprovada em setembro de 1885 a Lei nº 3270, conhecida 

como Lei dos Sexagenários ou Lei Saraiva- Cotegipe, que também provocou 

bastante resistência por parte dos senhores de escravos e de seus representantes 

na Assembleia Nacional. Consoante Oscar (1985), a Lei dos Sexagenários consistiu 

em uma lei de pouco efeito prático, uma concessão aos escravistas, em virtude de 

libertar escravos, cuja idade detinha uma força de trabalho pouco valiosa, ou seja, o 

escravo idoso não produzia mais para o sistema, havendo assim, um aumento 

gradativo de mendigos e indigentes no País. 

Os primeiros passos que foram dados em prol da libertação dos escravos, 

pela nação brasileira na pessoa de seus representantes repreendia a escravidão, 

porém, a postura de favorável a ela era mantida pela maior parte da população, ou 

seja, a resistência escrava não contou com o apoio da sociedade. Com isso, as 

pressões por parte dos representantes de outras nações incomodavam mais que as 

da própria nação brasileira (BRITO, 2013). 

Com isso, mediante um quadro de pressão política externa e interna, exercida 

no Império, tanto por abolicionistas quanto pelos republicanos, se sucedeu a 

assinatura da Lei nº 3.353, conhecida como Lei Áurea, no dia 13 de maio do ano de 

1888, pela Princesa Isabel, em nome do Imperador, D. Pedro II, a qual teve rápido 

processo de aprovação e formalização. A abolição da escravidão, mesmo aspirada 

pelos que viviam a condição de escravizados, consistiu em um projeto desenvolvido 

pela elite da época, onde o Brasil foi o último país a por fim a esse regime 

desumano. Entretanto, o ato de abolir se constituiu em isolado, em virtude de não 

acontecer acompanhado de medidas que garantissem a inclusão dos ex-escravos 

como cidadãos na sociedade, o que poderia ser feito por meio da implementação de 

políticas voltadas à educação, moradia e trabalho, com a finalidade de inserir 

socialmente a população proveniente desse grupo (RIBEIRO; PIOVESAN, 2008).  

Cabe salientar, também, que até o ano de 1888, quando ocorreu a abolição, 

apenas 5% do povo negro vivia sob o regime escravista, isto é, a grande maioria dos 

afrodescendentes já havia conseguido a libertação por meios próprios (SANTOS, 

2005). Nesse período, a população negra encontrava-se concentrada nas favelas, 

com péssimas condições de moradia, e sem acesso a direitos básicos como 



38 

 

educação, saúde, saneamento básico. Em que poucos foram os negros libertos da 

escravidão que conseguiram a inserção digna, na condição de cidadão de direitos e 

deveres ao mercado de trabalho. Paralelamente ao processo de abolição lenta, 

gradual e controlada da escravidão, o Estado brasileiro implementou uma política de 

incentivo à imigração de trabalhadores europeus, que passaram a ocupar o lugar da 

mão-de-obra negra (TAPAJÓS, 2015).  

Nessa perspectiva, pode ser ratificado que o ato isolado de abolir a 

escravidão, apenas teve como objetivo, o livramento de algo que no período em 

questão era motivo de incômodo social e não uma forma de libertação da população 

escrava. Ato isolado, este, que trouxe consequências profundas, as quais serão 

tratadas de forma mais precisa nas próximas seções. 

 

1.2 O caso da cidade de Campos dos Goytacazes com a abolição da 

escravidão  

 

Estima-se que três milhões e seiscentos mil africanos tenham sido trazidos 

para o Brasil entre os séculos XVI e XIX, com o objetivo de importar açúcar e seus 

derivados para o Rio de Janeiro e regiões vizinhas. Os inúmeros engenhos da 

região norte fluminense cada vez mais lograram progresso, o que requeria mais 

mãos de obras para impulsionar a produção, implicando em um maior número de 

escravos para trabalhar nas lavouras e engenhos da região norte fluminense.  

O Rio de Janeiro alimentou de tal forma o tráfico de escravos para a região 

norte fluminense, que o progresso da cidade de Campos dos Goytacazes4, 

considerada sede da Corte, foi movido por meio da força trabalhadora escrava. 

Os africanos trazidos para cidade do Rio de Janeiro passavam pela Alfândega 

e eram negociados e comprados no mercado de escravos pelos proprietários rurais 

aos traficantes do Valongo, na periferia da cidade, e enviados por terra ou mar para 

a cidade de Campos dos Goytacazes (OSCAR, 1985; LIFSCHITZ, 2011). 

                                                           
4
 Habitada primitivamente por indígenas do grupo Goitacá e demais povos indígenas nômades, foram 

constituídas as terras que atualmente compreendem-se por região norte fluminense, oriunda de uma 
pequena povoação pelo donatário pero de Góis no início dos anos de 1538, com o nome de Vila da 
Rainha. Nessas terras foram plantadas as primeiras mudas de cana de açúcar, oriunda de uma das 
fazendas do donatário, surgido no século XVII o primeiro engenho de açúcar na região (OSCAR, 
1985). 
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Segundo assinala Leão (2015), no quadro nacional da sociedade brasileira, a 

região Norte Fluminense foi palco da ocorrência da exploração da força de trabalho 

escravo, envolvendo, sobretudo, trabalhadores do setor canavieiro, ramo de 

produção histórica no Brasil, a vigorar desde a época da implementação do 

escravagismo, na qual a região Norte Fluminense foi uma das últimas regiões do 

Brasil a abolir a escravidão. 

Lifschitz (2011) ressalta que, historicamente, o município de Campos dos 

Goytacazes, concentrara uma das maiores populações afrodescendentes do Brasil. 

Ainda sob a égide da escravidão, no final do século XVIII, período de grande 

desenvolvimento da produção açucareira – a cidade de Campos dos Goytacazes 

comportava mais da metade do total de engenhos da província do Rio de Janeiro –, 

concentrando, também, a maior cota de escravos da província do Rio de Janeiro, 

pois de um total de 30.000 habitantes, 60% da população campista era escrava. 

 

“De tal monta foi o aumento de cativos na planície que, em 1818, 
Saint-Hilaire iria encontrar, só no munícipio de campos, da população 
total de 31.917 habitantes, 17.357 escravos e 14.560 pessoas livres” 
(OSCAR, 1985, p.68). 

 

Campos dos Goytacazes, cidade do interior da província do Rio de Janeiro 

extremamente marcada pelo poder dos senhores escravocratas, detentora da maior 

população escrava do País, presenciou no século XIX o choque de duas correntes 

contrárias, que pouco a pouco foi dividindo a sociedade brasileira nos aspectos 

relacionados ao problema da escravidão: de um lado os fazendeiros escravos e do 

outro os abolicionistas (MONNERAT, 2013). 

Em todas as cidades que compunham a região norte fluminense, foi criada 

em 1856 na cidade de Campos dos Goytacazes, a Sociedade Campista Promotora 

do Trabalho Livre, mesmo não sendo com viés abolicionista, mas como 

incentivadora do aproveitamento de mão de obra livre para trabalhar nas fazendas 

da região, a saber, trabalhadores qualificados e imigrantes, constituindo-se como 

pioneira no aspecto de responsabilizar-se pela promoção do surgimento das “[...] 

primeiras tendências reformadoras e abolicionistas na região” (OSCAR, 1985, 

p.206). 

Oscar (1985) ressalta, também, que foi em Campos dos Goytacazes que 

resplandeceu o primeiro declarado abolicionista da região norte fluminense, em que 
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o médico Miguel Antonio Herédia de Sá fundou a primeira sociedade 

emancipacionista da planície denominada Ypiranga. 

Em 19 de março de 1870, esta sociedade renasceu com o nome de 

Emancipadora Campista, cujo intento principal era a libertação dos escravos 

menores. O movimento abolicionista começou a ganhar corpo com a criação de 

jornais republicanos e simpatizantes do abolicionismo, não obstante a reação dos 

escravistas com o crescente movimento pela libertação dos escravos fez-se de 

forma imediata.  

 
[...] Jornais conservadores seriam criados, espalhavam-se notícias e 
boatos alarmantes, anunciava-se o caos social se abolida a 
escravidão, criava-se o clima de insegurança coletiva entre os 
proprietários rurais, incentivava-se a represália contra os 
“abolicionistas sediciosos” (OSCAR, 1985, p.209). 

 

Monnerat (2013) destaca que o movimento abolicionista em Campos ganhou 

força com a criação do jornal Vinte e Cinco de Março, o qual exerceu bastante 

influência nesse processo de lutas e denúncias contra a escravidão na cidade.  

 Em meio a um cenário de forte pressão exercida pelos abolicionistas, dentre 

os quais se destacaram: Álvaro de Lacerda, Carlos de Lacerda, Antunes Guimarães, 

Pinheiro de Andrade, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e Nilo Peçanha, 

associada às diversas fugas que ocorreram em massa por parte dos escravos 

abandonando as fazendas da região, a escravidão chegou ao fim na cidade de 

Campos dos Goytacazes, como uma alternativa por parte dos fazendeiros que não 

puderam mais reagir e, antevendo os prejuízos causados por um êxodo rural não 

espontâneo, deram-se por vencidos. No mês de março do ano de 1888 foram 

iniciadas as reuniões pedindo a abolição da escravatura, e entre 11 de março a 5 de 

abril de 1888, 8.727 escravos foram libertos. 

 

Efeméride extraordinária! Na planície, que vira tantas lutas, tanto 
sangue derramado e tanto sacrifícios, os grilhões de ferro da 
escravidão seriam rompidos antes que a Princesa Isabel, a 13 de 
maio de 1888, assinasse com caneta de ouro a Lei que a conjuntura 
nacional tornara inadiável, mas que a engrandeceu perante a História 
do Brasil (OSCAR, 1985, p.229). 

 

A experiência da cidade de Campos dos Goytacazes com a abolição teve 

grande repercussão, no sentido de influenciar os fazendeiros de municípios menores 
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como São João da Barra, Macaé e São Fidélis na libertação dos seus escravos 

(OSCAR,1985). 

Ribeiro (2012) destaca que a cidade de Campos dos Goytacazes, assim 

como outras cidades, desenvolveu-se em direção a um processo de modernização e 

urbanização, principalmente a partir dos séculos XIX e XX, em que a partir de 1880, 

a valorização do açúcar no mercado internacional provocou uma capitalização dos 

fazendeiros, ato que refletiu processo acelerado de urbanização na cidade, por meio 

da instalação de esgotos, abastecimento de água potável, instalação de atividades 

comerciais, seguros, bancos, dentre outros. Campos, por exemplo, foi uma das 

primeiras cidades da América latina a instalar serviços públicos de iluminação 

elétrica (LIFSCHITZ, 2011). 

Considerável número de estudos assinala que o período posterior à abolição 

da escravidão no Brasil não satisfez às expectativas dos abolicionistas. Inclusive, 

ressalta-se que houve uma queda na qualidade de vida dos ex-escravos, o que 

justificou a presença maciça de intensos movimentos sociais em estados, como a 

Bahia nas duas primeiras décadas do século XX, com enfoque na luta contra a 

carência dos descendentes dos escravos, que continuaram vivendo de forma 

semelhante àquela em que viviam sob o jugo da escravidão, mediante a situação de 

indigência a que foram lançados e expostos, visto que a Lei Áurea não instituiu 

subsídios a fim de que houvesse para os ex-cativos e seus descendentes, condições 

de igualdade de cidadãos.  Outras consequências da escravidão foram às diferenças 

“raciais” entre senhores e escravos, em virtude da associação dos escravos como 

constituintes de um grupo racial distinto, inferior, em que estereótipos negativos 

começaram a ser associados à sua aparência física. 

Segundo a historiadora Emília Viott da Costa (1999), as oportunidades que 

eram de direito para os negros foram ocupadas pela mão de obra imigrante, com 

isso, sem trabalho e assistência, restaram aos ex-escravos a marginalização social, 

em que esse começou a desenvolver formas de comportamento típicas do 

marginalismo e a presença de discursos de inferioridade da população negra foi 

nutrida. 

 

Como a Abolição resultara mais do desejo de livrar o país dos 
inconvenientes da escravidão do que de emancipar o escravo, as 
camadas sociais dominantes não se ocuparam do negro e da sua 
integração na sociedade de classes. O ex-escravo foi abandonado à 
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sua própria sorte. Suas dificuldades de ajustamento às novas 
condições foram encaradas como prova de incapacidade do negro e 
da sua inferioridade racial. Chegou-se a dizer que era mais feliz na 
situação de escravo do que na de homem livre, pois não estava apto 
a conduzir a própria vida (COSTA, 1999, p.341). 

 

O fim da escravidão no dia 13 de maio de 1888 representou momentos 

cruciais para o povo negro, a saber, a expulsão de um Brasil moderno, com uma 

roupagem europeia, em virtude da libertação apenas do cativeiro, da chegada para o 

País do imigrante assalariado, em que não foram decretados apenas oficialmente o 

exílio dos egressos da escravidão, mas as marcas, consequências do cativeiro, 

passaram a viver como estigma na cor da sua pele, o que culminou no 

desenvolvimento de um quadro de exclusão social da população negra.  

No que concerne ao estigma da cor da pele, Guimarães (2012, p.13) ressalta 

que: 

 

[...] Prevaleceu, por parte dos europeus, a repulsa pelos povos de 
cor, que se afastavam dos padrões estéticos e dos valores de sua 
civilização. Essa repulsa era, entretanto, estendida a todos os povos 
“de cor”, ou seja, “negros”. Os africanos subsaarianos eram referidos 
pelos ingleses, por exemplo, como “black Negroes” ou “black Moors”.  

 

Ribeiro (2012) salienta que os vestígios da abolição da escravidão e do 

próprio sistema escravocrata implantado no Brasil ocorreram no ano posterior, em 

1889, a partir do declínio do Império brasileiro, do advento de um novo modelo de 

organização política, a República, e com ela as novas situações dos trabalhadores 

do Brasil, que a partir de então se constituía por uma nação de homens livres, o que, 

por conseguinte, demandava a construção não apenas de um novo modelo político e 

de trabalho, mas também de um novo arquétipo de nação dentro dos moldes da 

civilização e do progresso, urgindo, assim, a necessidade de “recolocar” o negro na 

sociedade brasileira, determinando os novos papéis a serem por eles 

desempenhados.  

Nessa perspectiva, estudos sobre a população do Brasil, especialmente sobre 

o negro, e as questões como a miscigenação passaram a fazer parte de tópicos 

centrais de pesquisas desenvolvidas sobre a nação brasileira, principalmente, no 

final do século XIX e início do século XX, por meio de temáticas como liberdade, 

igualdade e cidadania, as quais começaram a serem discutidas à luz de teorias 
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raciais importadas da Europa, como o darwinismo social, as teorias evolucionistas e 

o racismo científico (RIBEIRO, 2012). 

Atualmente, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) referente ao ano de 2016, o munícipio de Campos dos 

Goytacazes tem uma População estimada em 487.186 habitantes, a qual mais de 

90% desta, encontra-se concentrada nas áreas urbanas do munícipio.  

 

 
 

Figura 2 – Imagem da localização da Cidade de Campos dos Goytacazes nos dias atuais. 
Fonte: IBGE (2016). 

 

Consoante dados divulgados pelo IBGE, no ano de 2002, do total de 

população campista, 43% se classificaram como negros e pardos, ainda que a 

cidade de Campos dos Goytacazes possa ser visivelmente comparada, em termos 

da presença de descendentes africanos a cidade de Salvador - BA, por exemplo. A 

cidade se destaca, também, por ser um dos últimos municípios do estado do Rio de 

Janeiro a decretar o fim da escravidão, passando por relações de subserviência 

entre população e usineiros durante boa parte do século XX, vigorando, inclusive, 

até a contemporaneidade, o que pode ser atestado mediante a quantidade de 

diversas ocorrências durante a primeira década do século XXI, com a manutenção 

clandestina de trabalho escravo. Elenca-se como exemplo desse quadro, um caso 

amplamente divulgado pela mídia, quando entre os anos de 2004 e 2005 foram 
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indiciadas duas Usinas da região, a Usina Barcelos e a Usina Cupim, por manterem 

trabalhadores em condições de servidão (LIFSCHITZ, 2011; LEÃO, 2015). 

Percebe-se assim, que a população negra da cidade de Campos não superou 

os traços de um dos períodos mais drásticos da história brasileira e traz, ainda, os 

estigmas sociais que foram criados e impostos, herdados de um período que marcou 

de forma negativa os descendentes de um dos grupos que mais contribuiu para a 

construção da nação brasileira, em que ser negro passou a consistir em algo 

depreciativo, sobre a imagem difundida de negros e negras brasileiras, bem como os 

espaços que não são passíveis de alcance por estes.  

Assim sendo, será que os pontos até aqui ressaltados fortaleceram para uma 

não afirmação de uma identidade que foi construída com teor negativo? E será que 

os negros brasileiros, com destaque para os campistas negros universitários, 

querem ser representados como pertencentes a esse grupo? 

1.3 A construção da identidade da população brasileira e a representação nos 

censos demográficos: a influência dos analistas do pensamento social no 

Brasil, a partir do século XIX 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é uma das principais 

instituições do Brasil, responsáveis para a realização de pesquisas que compõem as 

enquetes oficiais. Atualmente, são utilizadas pelo IBGE cinco categorias para 

classificar a cor ou raça5 dos brasileiros: branca, preta, parda, indígena e amarela. O 

IBGE considera a população negra como composta por pardos e pretos. O 

recenseamento demográfico no Brasil é realizado de dez em dez anos, consistindo 

em um importante instrumento de planejamento das políticas públicas que visam à 

melhoria da qualidade de vida da população, como também seus dados são 

utilizados para mostrar níveis de desigualdades e desequilíbrios ainda persistentes 

(ROSA, 2016). 

No ano de 1872, ainda durante o império e sob o regime escravocrata, com o 

objetivo de classificar a população brasileira por raças, foi realizado o primeiro 

                                                           
5
 Rosa (2016) ressalta a importância de delimitar a concepção de raça no sentido biológico e 

sociológico, enquanto uma categoria socialmente construída. A primeira concepção é considerada 
uma categoria já pacificada, contudo a segunda, ainda engloba embates em torno daqueles que 
consideram a utilização do termo como um meio de aguçar o conflito racial, e outra, que defende a 
necessidade de continuar a identificação pela cor/raça, pois se constata o quanto estão imbricadas as 
desigualdades raciais e sociais, quando se analisa os índices de educação, renda, trabalho, dentre 
outros no Brasil. 
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recenseamento Demográfico no Brasil (PETRUCCELLI, 2013). Nesse intento, foram 

estabelecidas quatro categorias como opções de cores, branca, preta, parda e 

cabocla, esta última orientada a contabilizar a população indígena do País, que foi 

introduzida no questionário do levantamento demográfico realizado em 1981. 

Em 1890, já sob o período republicano, o segundo Censo foi realizado. Neste, 

a categoria racial parda foi substituída pela cabocla. A partir desse ano, foi definido 

que o Censo Demográfico deveria ocorrer no período decenal, porém, sobrevieram 

algumas exceções, no sentido de que houve interrupções censitárias. 

Nos Censos de 1900 a 1920, as informações sobre cor ou raça não foram 

coletadas e, em 1910 e 1930, não foram realizadas operações censitárias no País. A 

partir do Censo 1940, as categorias utilizadas para a classificação, foram 

denominadas cor, sem fazer referência às raças e com critérios de atribuição 

diferentes, que compreendiam o branco, o preto e o amarelo, esta última para 

abarcar as correntes imigratórias asiáticas que advieram nas primeiras décadas do 

século XX no Brasil, fundamentalmente entre os anos de 1908 e 1930 (IBGE, 2011; 

ROSA, 2016).  

A instrução para o preenchimento do quesito, em 1940, foi de que se 

considerassem apenas as três respostas mencionadas anteriormente, lançando um 

traço (–) no espaço correspondente do questionário em qualquer outro caso. Esse 

foi o único censo na história estatística brasileira que não operou com a categoria 

parda, nem qualquer outra referente à mestiçagem, sendo utilizadas apenas três 

classificações: branco, preto e amarelo, assim, fazendo uma referência somente à 

tonalidade da cor da pele. Inclusive, não havia um campo destinado para assinalar 

outra opção, instruindo que se utilizasse um traço, caso houvesse outra resposta. 

Posteriormente, o traço foi designado para classificar a categoria parda, que na 

época era reservada tanto para classificar os que utilizaram outros termos de cor ou 

raça, quanto para os indígenas, os quais ainda não haviam sido incluídos para 

identificação. Nesse momento aconteceu uma mudança radical de perspectiva, pois 

o que passou a ser valorizado não foram mais os tipos raciais originários, mas a cor, 

as tonalidades de pele, sem a antiga referência à continuidade sanguínea 

(CAMARGO, 2010; PETRUCCELLI, 2013). 

Nos Censos de 1950 e 1960 foi reincorporado o grupo pardo à categoria de 

cor, como unidade de coleta e análise de dados, sendo os primeiros levantamentos 

que orientaram explicitamente nas suas instruções de preenchimento a respeitar a 
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resposta da pessoa recenseada, constituindo a primeira referência explícita ao 

princípio do que atualmente se tem como autodeclaração (IBGE, 2011). 

No Censo 1970, mais uma vez a variável cor foi excluída da pesquisa, sendo 

que a partir do Censo 1980 o quesito voltou a ser pesquisado, desta vez no 

questionário da amostra. Em 1991, foi acrescentada a categoria indígena às já 

mencionadas, após um século de ausência desta identificação, passando a pergunta 

a ser denominada como de “raça ou cor” e, no Censo 2000, de “cor ou raça”. Para 

Matta (2010) essa situação representa um quadro de desigualdades raciais. 

Ratificando o tratamento dessa questão por parte do Estado brasileiro, no sentido de 

que havia a negação ou irrelevância da categoria cor/raça como elemento 

caracterizador de desigualdades, fato que pode ser comprovado pela eliminação do 

quesito cor/raça no Censo Demográfico de 1970 (MATTA, 2010). 

Desde o Censo Demográfico de 1991, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) vem investigando a cor ou raça da população, por meio de um 

sistema de classificação que utiliza cinco categorias básicas, são elas: branca, preta, 

parda, amarela e indígena, as quais têm sido utilizadas nas enquetes oficiais, em 

que a junção das cores preta e parda compõe a cor negra da população brasileira 

(SOUZA, 2015). Mediante a Figura 3, observa-se que o critério cor ou raça da 

população tem sido tema de investigações pelo IBGE em diversos censos, porém 

com algumas diferenças de categorias. 

 

 
Figura 3 – Categorias raciais nos Censo Demográficos - Brasil - 1872/2010. 

Fonte: IBGE (2011). 
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A partir do recenseamento do ano 20006, as classificações se apresentaram 

na seguinte ordem: branca, preta, amarela, parda e indígena. A questão no 

formulário apresentava a seguinte redação: “a sua cor ou raça é:”. No Censo 

Demográfico realizado pelo IBGE no ano de 2010, a investigação da cor ou raça foi 

realizada com a finalidade de compor a totalidade da população brasileira, o que 

consistiu em uma análise contrastiva ao ocorrido nos três últimos levantamentos, 

realizados nos anos de 1980, 1991 e 2000, em que a investigação constava 

somente do Questionário da Amostra. A partir do ano de 2010, foram introduzidas 

duas novidades no Censo: a questão cor ou raça foi inserida na totalidade dos 

domicílios, pois antes era uma questão que fazia parte somente da pesquisa por 

amostra, e pela primeira vez, foi realizada a identificação das pessoas que se 

consideravam como indígenas, foram indagadas a respeito de sua etnia e língua 

falada (IBGE, 2011; ROSA, 2016).  

Os resultados do Censo Demográfico realizado no ano de 2010 evidenciaram 

que viviam no Brasil 191 milhões de habitantes, dos quais 91 milhões de pessoas 

que se classificaram como brancas, correspondendo a 47,7% em termos 

proporcionais. Aproximadamente 82 milhões de pessoas se declararam como parda, 

o equivalente a 43,1%, e 15 milhões se declaram como pretas, representando 7,6% 

do total. Aquelas que se classificaram como amarelos totalizaram quase 2 milhões 

(1,1%), e 817 mil, classificaram-se como indígenas representando um percentual de 

0,4% (Gráfico 1).   

 

               

                                              

                      
 
 

                                                           
6
 D’Adesky (2001), ressalta cinco maneiras de classificação étnico-racial: a primeira é concernente ao 

sistema de classificação adotado pelo do IBGE e utilizado nas enquetes oficiais para a composição 
do censo demográfico, são as categorias branco, pardo, preto e amarelo; a segunda por sua vez, 
refere-se ao mito fundador da civilização brasileira, a tríade composta pelas raças branca, negra e 
indígena; a terceira refere-se ao sistema de classificação popular de 135 cores, mediante os dados 
coletados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo IBGE em 1976; a 
quarta categoria é concernente ao binarismo branco e não branco utilizado por grande número de 
pesquisadores das áreas das ciências humanas; já a quinta fundamenta-se no sistema de 
classificação bipolar branco e negro, proposto pelo Movimento Negro. 
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                   Gráfico 1 – Distribuição percentual da população residente, segundo a Cor  
ou Raça no Brasil – 2000/2010. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                      
 
 
 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000/2010. 

Nota: Em 2000, foram considerados os resultados da amostra. 
 

 
        Percebe-se que houve uma nova configuração no perfil da distribuição da 

população pelo critério cor ou raça, obtido pelo Censo Demográfico 2010 que diferiu 

do obtido no censo realizado no ano 2000. Aconteceu uma redução da proporção de 

pessoas que se declararam brancas e aumento das que se declararam pretas, 

pardas ou amarelas. A população indígena se manteve nos mesmos patamares de 

importância, enquanto a não declaração a este quesito da investigação praticamente 

desapareceu (IBGE, 2011). 

No que concerne ao novo perfil de configuração da população brasileira, 

Souza (2015) elucida que os brasileiros afrodescendentes, que são os cidadãos que 

se autodeclararam como pretos e pardos no recenseamento nacional passaram a 

formar a maioria da população do Brasil, ou seja, mais da metade dos brasileiros se 

autodeclararam como pertencentes à categoria negra.  

Consoante o historiador e cientista político, Luiz Felipe de Alencastro esta 

mudança vai muito além da demografia, trazendo ensinamentos sobre o passado do 

povo brasileiro, sobre quem somos e de onde viemos, o que acarreta, também em 

desafios para o nosso futuro. 

Será que se pode considerar que há um novo perfil identitário se 

consolidando, a partir do representado nesses dados? 

No lapso temporal de 1999 a 2009, teve-se a ocorrência de um crescimento 

da proporção de pessoas se declarando pretas (de 5,4% para 6,9%) ou pardas (de 



49 

 

40% para 44,2%), o que vem sendo destacado por vários analistas e interpretado 

como efeito das políticas de ação afirmativa, bem como de campanhas do 

Movimento Negro com a finalidade de que os afrodescendentes declarassem sua 

cor/raça nas enquetes  oficiais.  Para o censo de 2010, a campanha tinha como 

slogan “não deixe sua cor passar em branco” (GENTILI et al, 2011).  

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) ressaltam 

o crescimento da população que se declara preta ou parda nos últimos dez anos, 

ocorrendo uma recuperação da identidade racial, já comentada por diversos 

estudiosos do tema (IBGE, 2010; ROSA, 2016).  

Silva (2013) ressalta que o racismo bem como os reflexos oriundos dele na 

distribuição dos recursos à população negra são elementos estruturantes da 

desigualdade social no Brasil. No intervalo entre os Censos de 2000 e 2010, foi 

notório um período significativo de mudanças sociais no País, especialmente na luta 

que fora travada na concessão de direitos, em que temáticas como racismo e 

desigualdade étnico-racial saltaram da agenda pública, cuja predominância consistiu 

no protagonismo do movimento negro e estudiosos, para a agenda governamental, a 

saber, o reconhecimento governamental do racismo; a intensa participação do 

governo e da sociedade brasileira na Conferência de Durban; a criação da 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir); a promulgação da 

Lei nº 12.288,  de  20  de  julho  de  2010,  que instituiu o Estatuto  

da Igualdade Racial; o desenvolvimento da política de cotas nas universidades e, 

com menor difusão, em concursos públicos; a unânime decisão do Supremo 

Tribunal Federal (STF) a favor da constitucionalidade das cotas étnico-raciais, dentre 

outros. 

Os elevados índices de desigualdade étnico-racial na educação refletem em 

diversos déficits acumulados, como os resultados das atuais carências no sistema 

educacional, que seguem causando interferências no trajeto da educação básica 

dos pertencentes ao grupo negro a outros níveis educacionais, como a educação 

superior. Neste contexto, conforme ratificam as estatísticas, os negros são os 

brasileiros com menor escolaridade em todas as modalidades de ensino e enfrentam 

as piores condições de aprendizagem e maior nível de defasagem escolar (SILVA, 

2013). 

Mediante o Gráfico 2, pode-se estabelecer um diálogo com Gentili et al 

(2011), quando estes ressaltam que o acesso de pobres e negros nas instituições de 



50 

 

educação superior no Brasil,  consiste em  uma transição no cenário social 

observada por todos, sejam eles beneficiários, cientistas sociais ou sociedade civil, 

que ora hesitam os ânimos, ora tropeçam entre críticas e novos desafios 

encontrados. As desigualdades não foram superadas, mas os resultados positivos 

vêm sendo alcançados, mesmo que se assemelha certo retrocesso em alguns 

quesitos ou etapas. 

 

Gráfico 2 – Distribuição das pessoas de 15 a 24 anos de idade que frequentavam 
 escola por cor ou raça, segundo o nível de ensino frequentado no Brasil no ano  

de 2010. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 
 
 
 
 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=794. 
Acesso em: Out.2016. 

 

Conforme evidenciado por Gentili et al (2011), com base nos dados de IBGE 

(2010), o Brasil é o país com a segunda maior população negra do mundo. Não 

obstante, essa identidade, bem como do reconhecimento identitário do negro 

brasileiro não se sucedeu de forma passiva, pois ainda persistem formas, mesmo 

que sutis de inferiorização da população negra, no qual as instituições de ensino 

consistem em espaços onde tais práticas de exclusão são bem acentuadas. 

Consonante os autores, na década de 50 já era destacado no Brasil, que o acesso à 

escola ou formas de escolarização consistia em um instrumento eficaz para melhoria 

no mercado de trabalho, bem como no enfrentamento de exclusões. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=794
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Ainda no período colonial, negros brasileiros iniciaram o desenvolvimento de 

práticas individuais e/ou coletivas de resistências ao racismo. As formas de 

resistências referem-se primeiro ao sistema escravocrata e, posteriormente, à 

discriminação e ao preconceito étnico-racial. Entretanto, elucidar como o racismo 

atua no Brasil não consiste em uma tarefa fácil, justifica-se por diversas nuances, a 

saber: o racismo brasileiro tem especificidades históricas e culturais que tornam 

difícil a sua explicação no tempo e no espaço, isto é, foi compondo-se ao longo da 

história e, de forma objetiva, portanto, não está em nenhum lugar, lei, espaço público 

ou privado. O mesmo opera na cultura, especificamente no “senso comum”, isto é, 

se institucionalizando nas práticas cotidianas e no comportamento de indivíduos e 

instituições.  

Assim, implica enunciar que o racismo brasileiro nem sempre é visto e ouvido, 

entretanto, bastante sentido e percebido. Por isso, para que o mesmo possa ser 

explicado, precisa-se de conhecimentos prévios, por meio da história, da psicologia, 

da sociologia, da linguística, da filosofia, dentre outras. Uma de suas facetas no 

Brasil é a naturalização de uma hierarquia racial que instituiu o “lugar”, o espaço a 

ser ocupado por negros e brancos na estrutura social e econômica. Marçal (2011) 

enfatiza que essa estrutura apenas se altera em situações de ascensão social, já 

que isso pode envolver “competição” entre negros e brancos. Com exceção das 

situações destacadas, a manifestação pública do racismo aparece somente em 

piadas e brincadeiras.  

Considerando os atuais critérios de valorização do ser humano, a escravidão 

negra foi realizada de forma cruel e desumana, implicando consequências drásticas 

na formação de posicionamentos e fatores identitários de reconhecimento e 

sentimento de pertencimento dos grupos que compõem a população negra no Brasil. 

Deste modo, durante muito tempo, os estigmas que foram criados e impostos, 

herdados desse período foram e ainda são carregados pela população negra, em 

que ser parte desta passou a se constituir em algo depreciativo, sobre a imagem 

difundida dos negros, bem como os espaços que não são passíveis de alcance por 

estes, o que fortalece para a afirmação de uma identidade construída com teor 

negativo, e, por tanto, de baixa representatividade pelos indivíduos desse grupo. 

Inclusive, nos próprios dados de várias enquetes oficiais, essa identidade era 

deturpada, ocultada, realidade que sofreu uma grande modificação no último censo. 
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Desse modo, cabe destaque as ideologias que reservaram um “lugar” 

determinado para indivíduos negros (as): o racismo científico que emergiu nos finais 

do século XIX, o ideal do branqueamento da população brasileira e a ideia ou “mito 

da democracia racial”.  

As teorias raciais fundamentadas pelos teóricos do pensamento social 

brasileiro, no final do século XIX, tornaram-se por legitimar as diferenças fenotípicas 

nos seres humanos, trazendo nessa época, um discurso científico que, por si só, 

procurava explicar as diferenças nas relações humanas, potencializando de forma 

contrastiva, a hierarquização da humanidade, colocando os seres humanos de cor 

branca no topo da evolução da espécie humana e, assim, representantes do símbolo 

do progresso e da civilização, o qual ainda tem imperado nos dias atuais, em 

diversos contextos sociais, dentre estes o contexto educacional. 

Guimarães (2012) ressalta que na concepção eurocêntrica a cor branca 

sempre representou na simbologia a pureza, as virtudes do bem, enquanto que a cor 

negra significou o seu contrário, referindo-se ao sinistro, o mal, aos desfeitos. 

Contudo, ainda de acordo com Guimarães, o simbolismo das cores não era 

semelhante em todas as partes do mundo, o autor ressalta que viajantes ingleses no 

século XVII, relataram de suas viagens à África uma inversão da preferência 

europeia, em que o mal era representado pelos africanos como branco. 

A partir do simbolismo eurocêntrico, ganhou corpo o racismo, o qual consistiu 

na discriminação de pessoas, baseada em características fenotípicas, justificando a 

superioridade de uma raça em detrimento da outra. A construção do racismo foi 

oriunda dessas teorias evolucionistas do século XIX, que influenciaram diversas 

áreas do conhecimento, como a Biologia e as Ciências Sociais, que se configuram 

por campos do conhecimento que defendiam a existência de raças diferentes, 

preterindo umas em função de outras, em que a raça negra foi sendo 

menosprezada, assim os negros continuaram sendo desvalorizados em detrimento 

dos brancos europeus (GUIMARÃES, 2012).  

A atribuição do atraso do Brasil frente a outras nações foi justificada pelo fato 

de o País ser composto majoritariamente por índios e negros. Essa foi a 

fundamentação de teóricos expoentes na disseminação desse pensamento como: 

Nina Rodrigues, Euclides da Cunha Silvio Romero e Oliveira Vianna.  

Nina Rodrigues considerava problemática a mistura de várias raças que deu 

origem ao mestiço, na sua concepção as características genéticas da mistura entre 
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as raças, originavam seres humanos desequilibrados (ROSA, 2016). Trazendo a 

partir daí a teoria da inferiorização das raças, e ainda por cima, justificando de forma 

biológica, defendendo a eugenia e enfatizando que se a negritude no País 

continuasse, o Brasil branco e civilizado iria desaparecer em pouco tempo para dar 

lugar a um pessimismo absoluto, denominado “problema negro”. Com isso a solução 

para o problema que estava alocado na sociedade seria o embranquecimento da 

população, cuja solução estava na vinda dos imigrantes europeus.  

De forma análoga a Nina Rodrigues, Euclides da Cunha considerava que 

grande problema do Brasil era por conta da miscigenação, o que foi evidenciado no 

decorrer de sua obra mais importante “Os Sertões”, na qual Euclides da Cunha 

atribuiu o atraso da região nordeste ao sertanejo, constituído pela mistura de três 

raças: o índio, o negro e o branco. Assim, era necessário “branquear” a população, 

trazendo o europeu para civilizar o País, com o argumento de que o mestiço era 

incapaz para o trabalho mais qualificado e intelectual. 

Contrapondo aos dois teóricos, citados anteriormente, tem-se Gilberto Freyre 

elencando o louvor a raça do País miscigenado, cujos problemas envolvendo as 

relações sociais, já haviam sido solucionados por meio da estratégia dos 

colonizadores brancos mediante o processo de branqueamento da população 

brasileira, através da miscigenação e, por tanto, o Brasil já contemplava a chamada 

“democracia racial”. Ao publicar a obra literária “Casa-Grande e Senzala”, Freyre 

promoveu um rompimento com as teorias eugenistas defendidas anteriormente, 

auxiliando na construção de outra concepção de igualdade racial. A obra citada 

tornou-se referência para compreensão da formação e identidade nacional brasileira 

ao considerar a miscigenação como fator positivo. Em virtude de que o autor, ao 

defender que a grande riqueza do Brasil era a mistura dos povos, ajudou a 

disseminar a ideia de que todos viviam em uma vasta democracia racial no País, de 

forma harmoniosa, portanto não cabiam debates envolvendo desigualdade étnico-

racial e racismo (ROSA, 2016).  

Amaral e Mello (2013) elencam que enquanto categoria de análise sociológica 

as questões concernentes à identidade negra vem ganhando espaço, 

especificamente, no sentido de uma ampliação acerca dos debates envolvendo os 

construtos identitários dos negros ajustados em caracteres positivos. Tais elementos 

constantemente têm sido repensados, ao se colocar em discussão e reflexão 

símbolos tradicionais, de equilíbrio e harmonia social, os quais no contexto 
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brasileiro, de forma particular, a busca por uma identidade nacional elevou o mestiço 

como representante da cultura brasileira, ao ser evidenciado a partir de então o mito 

de "democracia racial", no sentido de uma convivência pacífica entre as três raças 

(branca, negra e indígena). Cujas implicações desse mito teve-se o adiamento do 

debate nacional sobre políticas de ação afirmativa, bem como a discussão sobre o 

multiculturalismo no sistema educacional brasileira. 

Assim, mediante as ideias postas por Gilberto Freyre, ao apresentar a 

ideologia de uma “democracia racial” no Brasil como motivo de orgulho, passou de 

fato a existir uma camuflagem, para despistar a realidade do tratamento concedido à 

população negra das desigualdades raciais as quais eram constantemente expostas, 

e aos brancos o destaque pelos privilégios simbólicos de salvadores do problema 

social colocado pelos negros e demais “raças inferiores”. 

Na segunda metade do século XX, começou-se a esboçar a crítica de que a 

ideia de democracia racial fundamentada por Freyre também era um mito a ser 

desconstruído, em que os estudos de Florestan Fernandes e Roger Bastide tiveram 

grandes contribuições, no sentido de evidenciar, mediante as suas pesquisas, que 

havia manifestações de preconceito e discriminação racial na sociedade brasileira, 

identificando sua origem e efeitos sociais, revelando que o preconceito de cor, 

muitas vezes, aproximava-se do preconceito de classe (ROSA, 2016). 

A constatação dos autores permite o diálogo com Lima (2015), ao elencar que 

a noção de lugar consiste em uma referência às representações e imagens 

simbólicas, fornecidas pelas ideologias, que atingem os sujeitos quanto à definição 

de si mesmos, bem como, suas experiências e sentimentos de pertencimento e 

autoestima. Qual foi o lugar que o negro sempre fora subjugado desde a sua 

chegada forçada às terras brasileiras? Nessa perspectiva, tais ideologias 

influenciaram práticas de racismo, mas também estimularam e continuam incitando 

práticas de resistências, referentes às desconstruções de imagens e estigmas e ao 

reconhecimento de uma identidade étnico-racial positiva.  

Em pleno século XXI, o racismo ainda tem se concretizado em outras 

transformações na sociedade, seja por meio da família, da escola, da igreja, da 

mídia, dentre outros campos, atrelado à violência simbólica, envolvendo os 

acontecimentos que abarcam as relações entre negros e não negros, bem como os 

seus lugares de pertencimento ou não. 
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A história da construção do Brasil foi fruto de complexos processos de 

exploração colonial e escravista, que teve implicações nas dimensões econômicas, 

culturais e sociais, delineando formas de relações étnico-raciais, nas quais os 

pertencentes à população negra foram destinados a lugares simbólicos consagrados 

por ideologias que pautavam a aproximação com os ideais eurocêntricos.  

Ao serem analisadas algumas dessas ideologias são perceptíveis que estas 

marcaram a história do Brasil e influenciaram a construção das identidades étnico-

raciais, permitindo a compreensão de que ser negro é uma construção inata, no 

entanto envolve uma série de identificações que implicam sentimentos de 

pertencimento e autoestima que estão intimamente relacionados a um lugar social e 

simbólico, a um modo de ser/estar na sociedade e de se relacionar com demais 

membros, integrantes desta. Essa vertente implica pensar na teoria sustentada por 

Nancy Fraser da concepção bidimensional da justiça social em que se requer 

simultaneamente redistribuição e reconhecimento de identidades. 

Fraser (2007) apresenta em sua teoria o padrão modelo de reconhecimento. 

A autora elenca que esse padrão modelo de reconhecimento é o da “identidade”. 

Nesse modelo, o que exige reconhecimento é a identidade cultural específica de um 

grupo. Em que o não reconhecimento incide na depreciação de tal identidade pela 

cultura dominante e em consequência disso, um dano pessoal aos componentes 

desse grupo. Nessa perspectiva, é necessária uma reparação desse dano, que tem 

como significado a reivindicação do “reconhecimento”, implicando assim, na 

solicitação de que os membros desse grupo venham a se unir para um 

remodelamento de sua identidade coletiva, por meio da criação de uma cultura 

própria autoafirmativa. Isto é, consiste em uma política de reconhecimento que 

significa “política de identidade”.  

Stuart Hall (1932-2014) foi um importante pesquisador social jamaicano, que 

viveu e trabalhou na Inglaterra, transitando constantemente entre culturas diferentes 

em seu próprio processo identitário, na qual essa experiência passou a motivá-lo, 

bem como inspirá-lo para as reflexões que construiu acerca da identidade, dentro da 

perspectiva dos estudos culturais.  
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Em sua obra “A identidade cultural na pós-modernidade”, Stuart Hall (2006) já 

destacara a questão da identidade7 ou identidades, que não estão prontas, mas sim 

em constante construção por isso de o autor não utilizar o temo no singular, mas no 

plural quando são referentes às identidades.  Para tanto, o autor apresenta algumas 

questões relacionadas à identidade cultural, considerando os conceitos de sujeito e 

identidade desde o lapso temporal da modernidade até a pós-modernidade, 

meditando acerca uma possível crise de identidade envolvendo esse sujeito da pós-

modernidade, investigando os caminhos percorridos por essa crise e propondo 

novos olhares para a temática da identidade. 

Nessa perspectiva, percebe-se que a identidade consiste em um processo 

que é construído historicamente, culturalmente e socialmente. Considerando nesse 

processo, mediante o histórico de baixa representatividade de uma identidade 

positiva, no sentido de que incubido ao negro o papel de sempre buscar ser aceito, 

não querendo ser excluídos por ser diferentes, o que remete a conceitos sobre os 

quais o processo de construção da identidade da população negra através da 

autoafirmação se firmou, além de uma abordagem geral sobre história, diferenças e 

padrões instituídos na sociedade e a luta contra o estigma oriundo da escravidão. 

 De acordo com Goffman (1988), estigma é uma relação entre atributo e 

estereótipo, e tem sua origem ligada à construção social dos significados atribuídos 

por meio da interação. A sociedade institui como as pessoas devem ser, situando 

esse dever como natural e normal. Nessa perspectiva, o diferente passa a assumir a 

categoria de "nocivo", "incapaz", fora do parâmetro que a sociedade toma como 

padrão. E aqueles que não se enquadram nesses padrões são estigmatizados, e, 

portanto, têm as suas oportunidades reduzidas pela sociedade, esforços e 

movimentos não atribuem valor, impõe-se a perda da identidade social e determina-

se uma imagem deteriorada, nos termos do modelo que convém à sociedade. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Para a demarcação de uma identidade socialmente aceita sempre existirão operações de inclusão e 

exclusão, assim afirmar “o que somos” ou “quem somos”, significa também dizer o “que ou quem não 
somos”, “quem pertence” e “quem não pertence” dentro de uma matriz identitária (HALL, 2006, 2007).   
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2 POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA NO BRASIL E ARGUMENTOS DE 

JUSTIFICAÇÃO E CONTROVÉRSIAS: O RETORNO A UMA HISTÓRIA 

 

 

A situação de desigualdade na qual se encontram os grupos historicamente 

desfavorecidos ainda subsiste no Brasil. Uma série de indicadores estatísticos as 

têm ratificado mostrando no que se refere à escolarização, diagnósticos como: 

analfabetismo; falta de acesso à educação; aspectos relacionados aos rendimentos 

acadêmicos; posição na ocupação entre ricos e pobres, brancos e negros, o que 

contribui para revelar que essas diferenças que cada vez mais foram se acentuando, 

apontando para a implantação de medidas, com destaque para a adoção de 

políticas ação afirmativa visando minimizar as desigualdades sociais, especialmente 

em uma área onde há pouca presença e representação das camadas populares: a 

educação superior. 

No bojo da questão das desigualdades sociais e a busca pela equidade 

encontram as discussões trazidas pelo liberalismo político de John Rawls (1921-

2002), uma das importantes referências atualmente no tratamento da temática 

“justiça como equidade” ou “justiça distributiva”, no debate sobre as políticas de ação 

afirmativa no Brasil.  

 

2.1 A trajetória das Políticas de Ação Afirmativa: construção e aplicabilidade à 

realidade brasileira 

 

Pode-se proferir que o Brasil foi se constituindo como um Estado 

segregacionista e eminentemente excludente, visto que sua base de sustentação se 

sucedeu sobre o regime e a economia escravocratas, assim como também, por uma 

ocupação territorial fracionada em unidades menores mais ou menos hostis entre si, 

o que ratifica as forma como a sociedade brasileira tem se estruturado, em que 

constitui-se como a população radicalmente marginalizada: os negros, os mestiços e 

os indígenas (GIACOIA; SILVA, 2013 ).  

No núcleo do País, o legado da cultura escravocrata, de opressão e 

humilhação dos povos de origem africana, indígena e mestiça, não foi alterado nem 

com a institucionalização e desenvolvimento embasada no iluminismo refletidos no 
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texto constitucional da nossa primeira Carta Magna, em 1824, com destaque para o 

Art. 179 da Constituição, texto legal que discorria sobre os chamados direitos 

fundamentais, assegurados a todos os cidadãos, não obstante, isento à realidade 

excludente, tratava de assegurar também o status quo da elite dominante (GIACOIA; 

SILVA, 2013). 

Para Lérias (2008) o fim da escravidão representava o início de uma luta já 

travada, pois o estatuto da escravidão não se sustentava mais no Brasil, por isso a 

Lei Áurea adveio findando as maiores brutalidades praticadas pela humanidade 

desde tempos não recordáveis, porém iniciando uma luta contra a segregação, o 

racismo e a marginalidade, a serem enfrentados pelos egressos da escravidão, 

ainda travada nos dias de hoje nas favelas, nos baixos salários, nas cidades e 

penitenciárias.  

A batalha ainda persistiu, pois com a abolição da escravidão, os grupos que 

compunham as minorias8 sociais: negros, índios e mestiços tornaram-se mão de 

obra excedente no regime econômico brasileiro. Com um País de economia 

eminentemente rural, e que buscava a consolidação de uma nação branca de 

nuança indo-europeia, que em busca desse propósito incentivou a política de 

imigração, excluindo o que não se enquadrava nos moldes da futura nação 

(GIACOIA; SILVA, 2013). 

Tem-se assim, a configuração de um quadro social de exclusão, 

especialmente do segmento populacional negro, no âmbito do processo de transição 

da sociedade escravocrata à sociedade livre, especificamente o tratamento do negro 

nas relações trabalhistas continuou a demandar atenção, porquanto mesmo após a 

libertação da escravidão no Brasil, a manutenção da subordinação de classe e de 

raça continuou imperando, ou seja, a imensa maioria da população negra ainda 

permaneceu e por um longo período de tempo, a ser considerada com status de 

cativa, mesmo quando as elites não podiam mais valer-se do estatuto da escravidão 

(MATTOS, 2007). 

                                                           
8
 Coelho (2010) ressalta que o termo “minoria” no âmbito da sociologia, geralmente é um conceito 

puramente quantitativo, referindo-se ao subgrupo de pessoas que representa menos da metade da 
população total, sendo certo que, dentro da sociedade, ocupa uma posição privilegiada, neutra ou 
marginal. Todavia, no campo dos aspectos antropológicos, a ênfase é dada ao conteúdo em sua 
forma qualitativa, referindo-se aos grupos sociais marginalizados, ou seja, minimizados socialmente 
no contexto nacional, também conhecidos como subgrupos, podendo, inclusive, constituir uma 
maioria em termos quantitativos.  
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Gomes (2007) ressalta que a noção de igualdade, como hierarquia jurídica de 

primeira grandeza, emergiu como princípio jurídico incontornável nos documentos 

constitucionais promulgados logo após as revoluções americana e francesa, as 

quais impulsionaram a construção do conceito de igualdade perante a lei, que 

constitui em uma concepção jurídico-formal segundo a qual a lei, genérica e 

abstrata, deve ser igual para todos, sem qualquer distinção ou privilégio, devendo o 

aplicador fazê-la incidir de forma neutra sobre as situações jurídicas concretas e 

sobre os conflitos interindividuais.  

A igualdade foi concebida com a finalidade específica de extinguir os 

privilégios típicos de alguns regimes, bem como para eliminar às diversas formas de 

discriminação9, com base em linhagem, hierarquia social, seja por classes ou outras 

formas de separação. Nessa perspectiva, tem-se a necessidade de serem 

implementadas políticas de ação afirmativa, como instrumento de equalizar essas 

relações sociais, buscando a manifestando do senso de justiça social, em que tais 

políticas se justificam à medida que atuam como instrumentos de reparação de 

discriminações, bem como formas de exclusão da população negra, cuja 

necessidade de aplicação das mesmas podem ser amparadas pela própria História 

(MATOS, 2007). 

A terminologia “ação afirmativa” tem sua origem nos Estados Unidos, na 

década de 1960, em meio a um cenário onde se evidenciava reivindicações 

democráticas internas, sobretudo, com os movimentos pelos direitos civis, cuja 

ideologia principal consistia na expansão da igualdade de oportunidades para todos. 

Sendo assim, as leis discriminatórias passaram a declinar, e teve-se a emergência 

do movimento negro como um dos principais atores, contando com o suporte dos 

liberais e progressistas brancos, juntos pela reivindicação dos direitos 

(MOEHLECKE, 2002). 

É ressaltado por Gomes (2007, p.51) que: 

 

 

                                                           
9
 Para (COELHO, p.144, 2010), discriminação é a prática de ato de distinção contra pessoa do qual 

resulta desigualdade ou injustiça, sendo essa distinção baseada no fato de a pessoa pertencer, de 
fato ou de modo presumido, a determinado grupo. Discriminar é excluir, é negar cidadania e, via de 
consequência, a própria democracia. Todavia, para que a igualdade seja garantida a todos, não basta 
apenas a eliminação das diferenças, mas sim a obtenção da igualdade e, para tanto, torna-se 
necessário identificar as verdadeiras origens da desigualdade. 
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Tais políticas foram concebidas inicialmente como mecanismos 
tendentes a solucionar aquilo que um célebre autor escandinavo 
qualificou de “o dilema americano”: a marginalização social e 
econômica do negro na sociedade americana. Posteriormente, elas 
foram estendidas às mulheres, a outras minorias étnicas e nacionais, 
aos índios e aos portadores de deficiência. 

 

Não obstante, consonante Daflon (2004), medidas em caráter de 

favorecimento de minorias discriminadas tem sua gênese de aplicação na Índia, 

inclusive pelos colonizadores britânicos no final do século XIX, cuja manutenção de 

continuidade foi assegurada pela Assembleia Constituinte depois da conclusão do 

processo de independência do país, em 1947. Portanto, confere à Índia o título de 

país com a mais extensa experiência de políticas afirmativas da qual se tem registro, 

aderindo às mesmas nos anos de 1950, quando foi inserido um dispositivo na sua 

Constituição, que permitia a adoção de medidas destinadas à eliminação, diminuição 

das disparidades oriundas do tradicional regime indiano de divisão da sociedade em 

castas (dalits), de acordo com a origem étnica e socioeconômica dos indivíduos. 

Inclusive, apresentando uma multiplicidade de desafios de tais políticas, aplicadas 

às áreas como: educação superior, legislaturas, educação, serviços públicos, bem 

como na promoção de emprego. 

As políticas de ação afirmativa não ficaram restritas somente à Índia e aos 

Estados Unidos, pelo contrário, experiências semelhantes ocorreram em vários 

países da Europa Ocidental como: Malásia, Austrália, Canadá, Nigéria, África do 

Sul, Argentina, Cuba, Nova Zelândia, dentre outros. E, em cada contexto, as 

mesmas assumiram variadas formas, se adequando a cada realidade, bem como 

demanda para aplicação, a saber: ações voluntárias, de caráter obrigatório, ou uma 

estratégia mista; programas governamentais ou privados; leis e orientações a partir 

de decisões jurídicas ou agências de fomento e regulação. Tendendo oferecer aos 

grupos discriminados e excluídos um tratamento diferenciado, a fim de compensar 

as desvantagens devidas à situação de vítimas do racismo e outras formas de 

discriminação (MOEHLECKE, 2002; MUNANGA, 2001; MOHELECKE, 2003). 

Entretanto, foi nos Estados Unidos que a expressão apareceu pela primeira 

vez, o que implicou para a nação a popularidade no pioneirismo a oferecer espaço 

para que tais políticas viessem a angariar relevância no cenário mundial, o que 

aconteceu um tempo depois. A priori, nos Estados Unidos as políticas afirmativas 
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dedicavam-se unicamente às questões envolvendo a população negra10 e/ou 

afrodescendente. Depois, foram se expandido, atendendo as questões que 

envolvessem os demais grupos minoritários socialmente. 

Nos EUA, a discriminação institucionalizada, isto é, incitada pelo governo, por 

meio de aparatos legais, atos administrativos e também pelas decisões da Suprema 

Corte instigou a formação de movimentos negros organizados, mas também, 

organizações contrárias aos negros, como a Ku Klux Klan e o Conselho de Cidadãos 

Brancos, gerando assim, uma série de confrontos, em que por meio de 

manifestações violentas, milhares de pessoas foram mortas, feridas e presas 

(GARCIA, 2012).  

Neste cenário, emergiram nos Estados Unidos, as políticas de ação 

afirmativa, utilizada pela primeira vez no País, na Lei Nacional sobre Relações de 

Trabalho (National Labor Relations Act)11, em 1935, em virtude da necessidade de 

ser reestabelecida a ordem social e impedir uma segunda guerra civil, mesmo sendo 

ressaltada a carência de promover o princípio da igualdade e equidade de 

oportunidades como consequência dos programas positivos (GARCIA, 2012). 

Três anos após o término da Segunda Guerra Mundial, foi assinada a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, no dia 10 de dezembro de 1948, e com 

ela o início do desenvolvimento de inúmeros tratados internacionais voltados à 

proteção de direitos fundamentais do ser humano. Piovesan (2006) ressalta que, as 

primeiras ações da Declaração Universal dos Direitos Humanos foram acerca da 

prevenção ao crime de genocídio e à intolerância pautada na destruição das 

pessoas em razão de sua nacionalidade, etnia, raça ou religião.  

                                                           
10

 Garcia (2012) ressalta que nos Estados Unidos, a escravidão foi abolida em 1865 em todo o 
território americano, não obstante esta ainda implicou em diversas penalidades para a população ex-
escrava, em virtude de não permitir que estes pudessem se inserir socialmente, gozando dos seus 
direito de forma plena e desenvolvendo-se por completo na sociedade americana. Pelo contrário, 
estes foram extremamente prejudicados pela segregação a qual lhes impuseram, com um sistema 
educacional inferior ao ofertado aos demais segmentos populacionais, especialmente a população 
branca, não lhes permitindo viajar nos mesmos vagões e frequentar as mesmas escolas que os 
brancos. Não podendo também, haver a participação de negros em júri popular, testemunhar, votar, 
ocupar cargos públicos, serem servidos em lanchonetes, serem proprietários, obterem licenciamento 
para trabalhar em determinadas profissões, frequentar parques, praias e hospitais, beber água nos 
mesmos bebedouros, hospedar-se nos mesmos hotéis ou dirigir nas mesmas estradas, sentarem-se 
na mesma sala de espera ou residirem nos mesmos quarteirões habitados por brancos. Era proibido 
também, o casamento entre negros e brancos. O que implicou na formação de duas sociedades.  
11

 A referida Lei proibia o empregador de promover a discriminação contra os dirigentes e operários 
participantes de sindicatos. Estabelecendo também, que as vítimas da segregação ocupassem os 
cargos que lhe caberiam, caso não fossem vítimas de discriminação (SISS, 2003). 

https://jus.com.br/tudo/atos-administrativos
https://jus.com.br/tudo/ordem-social
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Esta primeira forma de proteção, generalista e abstrata, tornou-se insuficiente, 

surgindo assim, a necessidade de garantir a determinados grupos, uma proteção 

particularizada, considerando a sua vulnerabilidade, haja vista que a diferença não 

poderia mais aniquilar direitos, pelo contrário, deveria ser utilizada para promovê-los, 

em que os grupos minoritários precisariam ser enxergados nas suas especificidades 

e peculiaridades de sua real condição social, em virtude de que “Ao lado do direito à 

igualdade, surge, também, como direito fundamental, o direito à diferença. Importa o 

respeito à diferença e à diversidade, o que lhes assegura um tratamento especial [...] 

(PIOVESAN, 2006, p. 39). 

Piovesan (2006) ressalta que podem ser assumidas pela igualdade, três 

vertentes de concepção: a igualdade formal segundo a qual, todos são iguais, sem 

exceção, perante a lei; a igualdade material norteada pela justiça social e 

econômica; e a igualdade material, orientada para reconhecimento identitário 

(gênero, orientação sexual, idade, raça, etnia e outros). 

Assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é amparada pela 

igualdade material orientada pelo reconhecimento identitário, o que ressalta a 

necessidade de se adotar ações que eliminem a discriminação racial em todas as 

suas formas, bem como no combate as doutrinas e práticas racistas.  Os ideais da 

Declaração dos Direitos Humanos difundiram-se pela Europa, encontrando ecos em 

diferentes partes do mundo e chegando aos EUA, na qual a campanha americana 

pela luta contra a discriminação avançou e a expressão ação afirmativa se 

popularizou na década de 60,  durante a luta pelos direitos civis, como uma 

expressão usada na Ordem Executiva nº 10.925, que vedava a prática de 

discriminações de raça, credo ou nacionalidade, nos contratos firmados com a 

Administração Federal (GARCIA, 2012; SISS, 2003).  

Entretanto, foi no governo do presidente Lyndon Johnson (1963-1968), que 

criaram-se mecanismos e estratégias importantes de combate e de superação das 

desigualdades raciais e de gênero, principalmente.  Em 1964 o presidente Lyndon 

Johnson promulgou a Civil Right Act (Lei dos Direitos Civis), em que na presente 

legislação, dez artigos foram criados combatendo a discriminação no trabalho, 

escolas, acomodações públicas e programas de governo. Posteriormente, outras 

normas contra a discriminação foram estabelecidas, com destaque para o direito de 

voto em 1965. Cabe ressaltar que até este período, a inclusão de minorias não fazia 
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parte das medidas legais americanas e todas as ações legais não foram recebidas 

pacificamente (GARCIA, 2012; SISS, 2003). 

Para Gomes e Silva (2001), ao serem introduzidas políticas de cunho 

afirmativo, criação pioneira do Direito dos EUA, houve a representação na essência, 

a mudança de postura por parte do Estado, que em nome de uma suposta postura 

neutra, realizava a aplicação de suas políticas governamentais indistintamente, 

ignorando a importância de fatores como sexo, raça, cor, origem nacional. A partir 

da adoção dessa nova postura, o Estado passou a levar em consideração tais 

fatores no momento de contratar seus funcionários ou de regular a contratação por 

outrem, ou ainda no momento de regulamentar o acesso aos estabelecimentos 

educacionais públicos e privados. 

A experiência norte-americana muito interferiu no processo de adoção e 

criação de políticas afirmativas com vertente étnico-racial no Brasil, inclusive ambos 

se assemelham, à medida que o processo de libertação dos escravos brasileiros, tal 

como aconteceu nos Estados Unidos não favoreceu a população negra aqui no 

Brasil.  

Outro fator de menção à experiência norte-americana se sucede, também, em 

virtude de inúmeras pesquisas que demonstram que houve redução da 

desigualdade entre negros e brancos nos Estados Unidos após a implantação da Lei 

dos Direitos Civis de 1964 e das políticas de ação afirmativa (HERINGER, 2010). 

Moehlecke ressalta que  

 

O termo ação afirmativa chega ao Brasil carregado de uma 
diversidade de sentidos, o que em grande parte reflete os debates e 
experiências históricas dos países em que foram desenvolvidas 
(MOEHLECKE, 2002, p.198). 
 

 

Gomes (2001) ao realizar uma retrospectiva da evolução histórica do conceito 

de políticas de ações afirmativas, destaca que a priori estas foram definidas como 

um “encorajamento” do Estado para que as pessoas com poder decisório 

considerassem, em suas deliberações sobre acesso à educação e ao mercado de 

trabalho, fatores como a raça, a cor, o sexo e a nacionalidade das pessoas. Esse 

encorajamento objetivava concretizar, quando possível, que escolas e empresas 

tivessem em sua composição sujeitos representantes destes grupos. 
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A posteriori, por conta da ineficácia do combate à discriminação, as ações 

afirmativas tiveram seu conceito associado à ideia de igualdade de oportunidades, 

por meio da imposição de cotas de acesso das minorias às instituições educacionais 

e alguns setores do mercado de trabalho. Neste segundo momento, a ação 

afirmativa e o alcance de metas estatísticas relacionadas à presença de negros e 

mulheres no mercado de trabalho ou instituição de ensino passaram a vincular-se 

(GOMES, 2001). 

 
Atualmente, as ações afirmativas podem ser definidas como um 
conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, 
facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à 
discriminação racial, de gênero, por deficiência física e de origem 
nacional, bem como para corrigir ou mitigar os efeitos presentes da 
discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a 
concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens 
fundamentais como a educação e o emprego (GOMES, 2001, p. 94). 

 

Gomes (2007) define as políticas de ação afirmativa como políticas públicas e 

privadas volvidas à concretização do princípio constitucional da igualdade material, 

bem como neutralizar os efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de 

origem nacional e de aparência física.  

Remete-se aqui ao processo de redemocratização do Brasil, que conforme 

Moehlecke (2002) se constitui como algo recente e transpassado por diversas 

lacunas, das quais muitas ainda não foram completamente resolvidas. Uma delas 

refere-se à permanência de condições incorporadas, isto é, características não 

mutáveis, inerentes a um indivíduo, como cor e sexo, a influenciar na definição das 

oportunidades de ingresso no mercado de trabalho, progressão na carreira, 

desempenho educacional, acesso ao ensino superior e participação na vida política.  

Tais lacunas emergem recorrentes na tratativa da implementação de políticas 

de ação afirmativa, também designadas política de cotas, reserva de vagas, ação 

compensatória, que veiculam tema e experiência relativamente novos no debate e 

agenda pública brasileira, visando atingir um indivíduo ou grupo de indivíduos 

específicos como resposta à problemática elencada. Para Gomes (2007), o 

“indivíduo especificado” será o alvo de tais políticas, que nada mais são do que 

experiências de concretização da igualdade substancial ou material. Na 

compreensão das políticas de ação afirmativa, a igualdade deixa de ser 

simplesmente um princípio jurídico que deve ser respeitado por todos, mas torna-se 
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um objetivo constitucional a ser alcançado pelo Estado, em conjunto com a 

sociedade (GOMES; SILVA, 2001). 

 No entanto, toda mudança que representa benefício a um grupo específico, 

não encontra apoio unânime da sociedade, sobretudo quando esta sociedade tem 

raízes racistas. No cenário americano dos anos 60, a política teve seus defensores e 

opositores. Mas, sem a medida adotada, a classe média afro-americana não teria 

alcançado a representação intelectual, econômica e política atual. Apesar das 

críticas, a experiência das últimas décadas não deixaram dúvidas que as políticas de 

ações afirmativas representaram mudanças significativas para os negros nos países 

em que as mesmas foram adotadas (MUNANGA, 2001). 

 

2.2 Experiências do Estado brasileiro no âmbito das políticas afirmativas 

 

No Brasil, as políticas públicas brasileiras em sua grande maioria estiveram 

associadas às medidas assistencialistas contra a pobreza, como resultado da 

exigência de movimentos sociais. Fatos históricos e sociais da conjuntura política 

permitem compreender como estas foram se fixando ao longo da história. 

Moehlecke (2002) indica que a partir de 1968 alguns técnicos do Ministério do 

Trabalho do Tribunal Superior do Trabalho colocaram-se a favor da criação de uma 

lei que exigisse dos empresários uma parcela mínima de suas vagas de emprego 

para trabalhadores afrodescendentes. Não obstante, tal lei não foi efetivada. 

A primeira formulação de um projeto de lei nesse sentido ocorreu quando o 

então deputado federal Abdias Nascimento, em seu projeto de Lei n.º 1.332/1983, 

propôs uma ação compensatória, que estabeleceria mecanismos de compensação 

para o afro-brasileiro após séculos de discriminação. Dentre essas ações, cita-se a 

reserva de 20% de vagas para mulheres negras e 20% para homens negros na 

seleção de candidatos ao serviço público; bolsas de estudos; incentivos às 

empresas do setor privado para a eliminação da prática da discriminação racial. 

Entretanto, o projeto não obteve aprovação pelo Congresso Nacional, contudo, as 

reivindicações permaneceram (MOEHLECKE, 2002). 

O Brasil foi remetente de diversos documentos em fóruns internacionais 

contra a discriminação e o racismo, em já deveria ser adotada uma posição mais 

rígida pelo País, no sentido de concretizar os ideais propostos, mesmo que muitas 

iniciativas realizadas no País não tenham tido a necessidade de uma legislação 
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específica, em algum momento seria necessário o início da regulamentação desses 

direitos, com o intuito de efetivá-los (GONÇALVES, 2004). 

Porém, a grande tomada de força das ações afirmativas no País adveio 

apenas com a promulgação da Constituição da República Federativa em 1988, 

também conhecida, como “constituição cidadã”, instrumento legal que positivou o 

instituto de forma consolidada e estabeleceu diversas medidas a serem adotadas 

pelo Estado em prol da promoção da igualdade de oportunidades. 

Gomes (2001) ressalta que as ações afirmativas têm como meta propiciar 

mudanças culturais, pedagógicas e psicológicas. Isso ocorre quando se retiram da 

sociedade as ideias de superioridade racial e de subordinação étnico-racial e/ou de 

gênero; quando a sociedade faz cessar a discriminação e elimina seus efeitos; 

implanta a diversidade e amplia a representatividade dos grupos minoritários nos 

diversos setores da sociedade; e, cria personalidades emblemáticas como exemplo 

para os mais jovens e mostra a estes que podem investir em educação, pois há na 

sociedade espaço para todos. 

 Nesta perspectiva, a igualdade é um objetivo constitucional que a sociedade 

e o Estado devem alcançar e as ações afirmativas podem ser associadas a um 

remédio razoável para os males crônicos, como exclusão, discriminação e 

marginalização. Portanto, é imprescindível que a sociedade por meio de suas 

lideranças políticas se conscientizem acerca da urgente necessidade de se eliminar 

ou reduzir as desigualdades sociais, com destaque para as de vertente raciais, fruto 

da marginalização socioeconômica sofrida pelas minorias constituindo a gênese do 

fenômeno da discriminação (GOMES, 2001). 

Piovesan (2010) ressalta que, no contexto de democratização da sociedade 

brasileira as ações afirmativas são políticas compensatórias de alívio e remediação 

de um passado discriminatório, que cumprem a finalidade pública do projeto 

democrático de assegurar a igualdade, diversidade e a pluralidade social. Vale 

lembrar que as medidas que concretizam o direito à igualdade devem fundamentar-

se no preceito de que esta se molda no respeito à diferença. Portanto, a igualdade 

formal deve alcançar a igualdade material ou substantiva e as políticas afirmativas 

consistem como um dos instrumentos para a concretização desta.  

A fim de se promover a equidade de oportunidades (igualdade material), bem 

como das discussões acerca das questões étnico-raciais, foi realizada entre 06 e 08 

de julho de 2001, a I Conferência Nacional Contra o Racismo e a Intolerância, no Rio 
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de Janeiro, e entre os dias 31 de agosto a 7 de setembro de 2001, ocorreu, em 

Durban, na África do Sul, a III Conferência Mundial Contra o Racismo, a 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, ressaltada por estudiosos 

da temática como “um marco na luta antirracista em escala internacional” (AMARAL, 

2006; MAIO; SANTOS, 2005). 

Os frutos da Conferência em Durban começaram a ser colhidos no Brasil, 

ainda no ano de 2001. Consoante Heringer (2003), o Brasil teve uma participação 

intensa na Conferência de Durban, assinalando como implicações por parte do 

governo brasileiro, a assunção de compromissos, bem como e importantes 

iniciativas políticas voltadas à promoção dos direitos dos afrodescendentes e da 

igualdade étnico-racial. 

Nessa perspectiva, a luta por equidade começou a ganhar corpo, com a 

delineação de algumas medidas adotadas, dentre estas as políticas de cunho 

afirmativo. Das diversas medidas de ação afirmativa, no Brasil ganharam destaque a 

modalidade cotas, que consonante Gomes e Martins (2004), quem sabe pode ser 

considerada como uma das modalidades mais radical dessas políticas, pois por 

meio delas foi notória a urgência de um posicionamento e a visibilidade da existência 

de privilégios na sociedade brasileira, centralizando o debate acerca da garantia do 

direito a todos.  

Em inúmeras regiões do Brasil, tais políticas lograram aderências vinculadas 

à diversas áreas sociais, em que a educação, principalmente a de nível superior, 

configura-se com uma das principais áreas contempladas desde os anos 2000, fruto 

de discussões iniciadas a partir da década de 1990.  A aplicabilidade das políticas 

na área da educação superior se justificam, porque  desde que esta modalidade 

educacional formulada, se apresenta diante do entendimento de que a graduação é 

um caminho para a obtenção da ascensão econômica e, por conseguinte, social. 

Partindo desse pressuposto, vem sendo pressionada a demanda por vagas nessa 

instância da educação brasileira, impulsionando o Estado brasileiro, 

especificamente, o governo federal a implementar medidas que atendam tal 

expectativa. 

 Nesse intento, nos últimos anos, um conjunto de políticas tem sido 

implementado em vista de sua expansão, tais como: PROUNI, REUNI, FIES, dentre 

outros, que em conjunto com as políticas afirmativas tem proporcionado à inclusão 

daqueles que durante décadas se encontravam excluídos do sistema educacional, 
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em especial, na modalidade de educação referida, proporcionando agora uma 

proximidade do que se fundamenta por justiça social.  

Heringer (2010), ao situar a questão sobre as ações afirmativas para 

estudantes como uma forma de promoção da igualdade na Conferência Nacional de 

Educação, realizada em março de 2010, ressalta que tais políticas são 

procedimentos obrigatórios ou voluntários desenhadas com o objetivo de combater a 

discriminação, assim como, retificarem os efeitos de práticas discriminatórias 

desempenhadas no passado, consistindo como principal objetivo, tornar real a 

igualdade de oportunidades por meio de um nivelamento social. Portanto, estas 

ações constituem medidas objetivas para situações concretas em que se faz 

necessária a promoção de igualdade de oportunidades. 

Com isso, pode-se dialogar e concordar com a proposta do IBASE (2008) ao 

elencar que o objetivo principal das politicas de ação afirmativas é oferecer um novo 

significado à noção de justiça social. Em que no documento foi ressaltado que no 

universalismo, criou-se a noção do que é “justo”, que consiste em uma ideia de que 

todas as pessoas receberão o tratamento de maneira única. O problema, no entanto, 

centra-se no fato de que tratamento universal não necessariamente significa 

tratamento igual. Se os cidadãos são desiguais, o resultado é a desigualdade. Na 

vida cotidiana, pessoas com diferentes recursos, não apenas financeiros, acabam 

tendo oportunidades e acessos diferenciados a direitos e serviços. Não por acaso, 

as ações afirmativas estão de acordo com o artigo 3º da Constituição Brasileira, o 

qual estabelece que o Estado é responsável pela construção da igualdade e de uma 

sociedade livre, justa e solidária. 

Nesse sentido, desde a década de 90, o Estado brasileiro vem assumindo 

compromissos e iniciativas de ação afirmativa, visando a promoção e o incentivo a 

direitos, por meio de políticas de reparação, reconhecimento e valorização da 

população negra na sociedade brasileira, evidenciando uma mudança histórica e 

significativa, oferecendo como reflexos uma produção intensa de debates sobre a 

adoção de políticas públicas com divisões étnico-racial na sociedade como um todo. 

As atenções para o ensino superior datam de dezesseis anos atrás, no qual o 

Estado do Rio de Janeiro se constituiu como pioneiro no processo de implantação 

do sistema de reserva de vagas para estudantes egressos de escolas públicas e 

para a população negra e/ou parda, conferindo à Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) e a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
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(UENF), de forma legal, as primeiras experiências com a política de cotas na 

educação superior, com a adoção desta no processo seletivo de 2002 a vigorar no 

ano letivo de 2003. 

 

 2.3 A utilização das Políticas de Ação Afirmativa na Educação: as cotas 

étnico- raciais nas universidades públicas brasileiras 

 

Os quase quatro séculos de escravidão, consistiram nas raízes das mazelas 

sociais, do gritante e vergonhoso quadro social brasileiro, pois os negros foram 

excluídos e alijados de qualquer processo produtivo, possibilidade de inserção na 

educação, seja nas de caráter básica, aperfeiçoamento técnico-profissional e 

superior, sendo consequente da vida social digna. Sendo relegados a formas de 

trabalho em sua maioria bruto, essencialmente braçal, de modo que, com a crise do 

sistema escravocrata e com a consolidação do regime de trabalho assalariado no 

Brasil, não lhes foram concedidas condições de competir em parâmetros de 

igualdade, condições essas proporcionadas aos imigrantes europeus, que vieram 

para as terras brasileiras, incentivados pelo próprio Estado brasileiro (GOMES; 

SILVA, 2001; TAPAJÓS, 2015).  

Os elevados índices de desigualdade racial na educação refletem em 

diversos déficits acumulados, como os resultados das atuais carências no sistema 

educacional, que seguem causando interferências no trajeto da educação básica 

dos pertencentes ao grupo negro. Neste contexto, conforme ratificam as estatísticas, 

os negros são os brasileiros com menor escolaridade em todas as modalidades de 

ensino e enfrentam as piores condições de aprendizagem e maior nível de 

defasagem escolar (SILVA, 2013). 

Salienta-se, ainda, que o Brasil não superou as profundas marcas deixadas 

pelos quase quatrocentos anos de escravidão, considerada como uma das maiores 

tragédias do mundo moderno, nos quais a população negra e indígena foi subjugada 

à exploração e a discriminação; assim, fomentar esse debate significa voltar à 

atenção para grupos que ao longo da história foram excluídos da oportunidade do 

acesso aos bens produzidos, dentre estes, o acesso à educação superior (DIAS; 

CUNHA, 2012; OLIVEIRA, 2006). 

As discussões acerca da democratização racial da sociedade brasileira 

perpassaram no início do século XXI, pela entrada dos negros nas instituições de 
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educação superior. Fruto da atuação do Movimento Negro brasileiro, a centralidade 

dessa agenda promove ainda o fato de que a democratização da universidade, hoje, 

passa também pelo debate sobre a diversidade. Assim, a elitização e a necessidade 

do ingresso de populações subalternizadas, no âmbito de relações sociais já 

hierarquizadas, tornam- se temas obrigatórios, principalmente pela atuação do 

Movimento Negro (AMARAL, 2006; SANTOS, 2006). 

Das diversas modalidades de políticas de ações afirmativas, o destaque se 

sucedeu por meio da modalidade cotas12, especificamente voltadas para as 

demandas dos grupos em vulnerabilidade social, dentre os quais sobressaem à 

população negra e afro-brasileira. Carvalho (2004) ressalta que discutir a temática 

das cotas consiste em repensar e avaliar a função social das universidades públicas, 

pautadas em uma estrutura social que não integra os parâmetros de uma sociedade 

bem ordenada, no sentido da garantia de direitos a todos. 

A “estrutura básica” que fundamenta a teoria de John Rawls é a de uma 

sociedade bem-ordenada. Com isso, de forma mais específica, a estrutura básica da 

sociedade é a maneira como as principais instituições políticas e sociais da 

sociedade se relacionam formando um sistema de cooperação social, e a maneira 

como distribuem direitos e deveres básicos, bem como são determinadas a divisão 

das vantagens provenientes da cooperação social no decurso do tempo (RAWLS, 

2003). 

Assim pode-se dizer que, alguns dos fundamentos de justificação das 

políticas de ações afirmativas consistem em respostas às necessidades e exigências 

das lutas travadas pelos diversos movimentos sociais, no sentido de compreender 

os processos sociais e históricos da construção do Brasil, um dos países 

considerado com elevada taxa de concentração de renda e riqueza, nas mãos de 

uma pequena parte do contingente populacional, o que implica em um dos maiores 

índices de desigualdades sociais do mundo.  

Nessa perspectiva, a partir dos anos 2000, políticas e programas de ações 

afirmativas que dispõem discutir as questões pertinentes ao ensino superior 

                                                           
12

 Estabelecidas por leis ou resoluções dos conselhos universitários, as políticas afirmativas, 
especificamente, os sistemas de reservas de vagas, também denominados por política de cotas para 
grupos específicos: em geral os identificados como negros ou afrodescendentes, os egressos das 
redes públicas de ensino de educação básica, filhos de militares mortos ou incapacitados em 
combate, pessoas com deficiência e a população carente, tem como finalidade a democratização do 
acesso à educação superior e a redução das taxas de desigualdades sociais e étnicas presentes no 
Brasil na busca pela equidade.  
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granjearam notoriedade e destaques por parte do Estado brasileiro, em especial, 

com relação ao acesso a esta modalidade de escolaridade nas universidades 

públicas, cujo objetivo de tais medidas consiste no combate à discriminação étnico-

racial historicamente vivenciada pela população afrodescendente, oferecendo a este 

segmento populacional, melhores perspectivas de vida no que concerne ao exercício 

de direitos (TAPAJÓS, 2015). 

Os primeiros ensaios com políticas de cotas no âmbito da graduação 

conferem às universidades estaduais do Rio de Janeiro, UERJ e UENF, destaque e 

pioneirismo na adesão a política, a partir do processo seletivo 2002/2003, quando 

foram reservados por estas um percentual de vagas para estudantes oriundos da 

rede pública estadual de ensino e para a população negra (HERINGER, 2004; 

AMARAL, 2006).  

Nas universidades, elencadas, diversos foram os discursos enunciados 

contrários e favoráveis à adesão de políticas de cotas, bem como da sua eficácia, o 

que culminou na adoção de novos critérios, dentre estes, o critério carência para 

seleção e admissão de estudantes cotistas nos cursos de graduação das 

universidades estaduais do Rio de Janeiro, estabelecidos em decorrência de 

sucessivas leis estaduais, atualmente em vigência, a Lei 5.346 de 2008 decretada 

pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) e sancionada pelo 

então do Governador do Estado do Rio de Janeiro na época, Sérgio Cabral, no dia 

11 de dezembro, que prevê o prazo de dez anos da política para comprovar a 

eficácia ou não da implementação do sistema de reserva de vagas nas 

universidades contempladas pela política (AMARAL, 2012).  

A partir das experiências com as políticas de cotas nas universidades 

estaduais do Rio de Janeiro, diversas instituições de ensino públicas estaduais e 

federais adotaram política de cotas por critérios variados, sejam aderindo ao 

mecanismo cotas de vagas, a sistema de pontuação, a programas de reservas de 

vagas extras, já podendo assinalar a força da adesão às políticas de ação afirmativa 

pelas universidades brasileiras (MACHADO, 2007; HERINGER; FERREIRA, 2009; 

TAPAJÓS, 2015). 

Inicialmente, a adesão de políticas que visam à inclusão de “minorias” ao 

acesso ao ensino de nível superior e público, ocorreu não apenas no estado do Rio 

de Janeiro, mas também em outros estados e regiões brasileiros, mesmo que não 

de forma equivalente, no sentido da utilização do aparato legal, como foi o caso das 
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universidades estaduais da Bahia e do Mato Grosso do Sul, a saber, UNEB e 

UEMS, ambas no ano de 2002. Em 2003, com a notoriedade da UnB como a 

primeira instituição federal a implementar uma política dessa natureza, em resposta a 

um caso de discriminação na pós-graduação, o qual ganhou notoriedade, em que o 

primeiro vestibular com reserva de 20% das vagas para estudantes negros foi realizado 

em junho de 2004. A experiência no âmbito federal teve seguimento com a 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), que buscou nesse período também 

atendimentos à estudantes negros. 

A partir de tais experiências, a medida passou a ganhar aderência por parte 

de diversas instituições de nível superior, que passaram a adotar majoritariamente o 

sistema de cotas, variando os percentuais estabelecidos, inclusive, algumas 

seguiram por outros critérios, conforme elencado por Heringer e Ferreira (2009), que 

não foram dadas sequencias apenas ao modelo de cotas, como foi o caso das 

seguintes instituições: Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade 

de São Paulo (USP), Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), 

Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC), Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Universidade Federal Fluminense (UFF), que optaram pela adoção ao sistema de 

acréscimo de pontos e bonificação no vestibular. 

Cabem destaques, também, a Universidade Federal do Paraná (UFPR), que 

implantou em 2004 um programa de Ações Afirmativas e a Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), que desde o ano 2006 vem fazendo uso do 

argumento da inclusão, criando programas de bonificação no vestibular para alunos 

oriundos da rede pública de ensino. Conforme levantamento realizado por Renato 

Ferreira, em 2008, denominado de “O mapa das ações afirmativas nas instituições 

públicas de ensino superior e técnico”, Heringer e Ferreira (2009) afirmam que 

diversas instituições federais do país dentre as duzentas e vinte e quatro instituições 

públicas de ensino superior, setenta e nove promovem algum tipo de ação 

afirmativa.  

No bojo da adesão de políticas de ação afirmativa pelas universidades 

brasileiras, teve-se a regularização da política de cotas nas universidades públicas 

federais, no intuito de ampliar o acesso de jovens carentes em desigualdade de 

oportunidades, a partir da aprovação da Lei das Cotas nº 12.711/2012, em que no 

Art. 3º legislação foi decretado que dentro do percentual de vagas a ser reservado, 
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estas deveriam ser preenchidas por estudantes autodeclarados pretos, pardos e 

indígenas sendo o número de vagas distribuídos por curso e turno em proporção no 

mínimo igual entre pretos, pardos e indígenas da população que compõe a unidade 

da Federação, na qual encontra-se instalada a instituição de ensino de acordo com o 

último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (DAFLON; 

JÚNIOR; CAMPOS, 2013). 

A postura das universidades ao aderirem ao sistema de reservas vagas para 

negros gerou discussões efervescentes, principalmente por parte daqueles 

contrários à política de cotas étnico-raciais, cujo argumento de justificação foi 

pautado no princípio da constitucionalidade. Não obstante, as cotas foram 

declaradas como medidas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 

2012 por unanimidade da corte, inclusive no componente étnico-racial, estruturando, 

desse modo, que a reserva de vagas para negros nas universidades públicas não 

ofende a Constituição Federal de 1988 (HERINGER, 2014; TAPAJÓS, 2015).  

Apesar de a discriminação racial ser constantemente mascarada neste país, 

há um claro esforço em prol de sua desconstrução, como a própria política de cotas 

abalizada na “raça” no ensino superior público brasileiro, no âmbito da graduação, 

quando as políticas surgidas primeiramente no estado do Rio de Janeiro em 2001, 

por força de lei e aprovada por aclamação na Assembleia Estadual, possuía, 

segundo os proponentes, o objetivo de minimizar a desigualdade racial; e hoje, há 

mais de quinze anos após as primeiras iniciativas, é obrigatório que as instituições 

públicas de ensino, a partir da aprovação da Lei nº 12.711/2012, conhecida como Lei 

das Cotas, e o Decreto Federal n.º 7.824/2012, regulamento executivo que a 

normatizou estendendo as cotas para as Universidades Federais e Institutos 

Federais de Ensino Técnico de Nível Médio, reservem até 50% das vagas para 

estudantes egressos de escolas públicas, em especial negros e indígenas.  

Consonante Ferreira (2013) a legislação em questão é oriunda do polêmico 

Projeto de Lei 180/2008, que criara uma política de Ação Afirmativa nas Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES), sancionado pela presidente da República Dilma 

Viana Rousseff em 2012, tornando-se a Lei Federal 12.711. Segundo o autor, o 

texto normativo é a base da Política de Cotas pátria. Por isso, a referida Legislação 

ficou conhecida como Lei de Cotas. 

Em 2012, quando decretada a aprovação da Lei das Cotas, alguns 

argumentos foram retomados, cuja justificativa se pautados nos princípios 
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constitucionais da legislação brasileira a autonomia universitária e ampliação do 

número de vagas disponibilizadas nos cursos de graduação. Outros colocaram 

ressalvas à política, cujo discurso corrente foi o de que estava ferindo o Princípio da 

Isonomia, expresso no art. 5º da Constituição Federal de 1988, o qual aduz que 

“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]” (MARTÍNEZ; 

AMARAL; GANTOS, 2014). 

Nessa perspectiva, cabe citar Guimarães (2005) quando o autor ressalta 

sobre o processo de naturalização, o qual está presente em todas as categorias e 

hierarquias sociais. Porque é muito natural ver o negro nas favelas, nas ruas 

assaltando, pedindo esmolas, trabalhando em determinadas profissões 

consideradas para subalternos, contudo quando este é colocado em condição de 

igualdade com o branco, a questão é mais tensa, a ferida ainda não foi cicatrizada. 

Esse processo de naturalização que é a raiz de toda forma de preconceito. 
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3 A POLÍTICA DE COTAS NAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS 

BRASILEIRAS: O CASO DA UENF E DA UFF APÓS O ENEM/SISU 

 

 

A Universidade Pública consiste em um lócus por excelência na formação de 

quadros profissionais qualificados para dirigir o País. Nessa perspectiva, a mesma 

consiste em um espaço pouco representado pela classe popular, menos abastada 

financeiramente, em que o formato de processo seletivo para ingresso às vagas 

ofertadas nas instituições consistiu em um grande entrave. Entretanto, com o quadro 

social modificado, a partir da década de 90 mediante uma série de medidas, 

políticas de acesso e democratização da educação superior no Brasil, com destaque 

para as políticas de ação afirmativa na modalidade cotas, especificamente as cotas 

étnico-raciais, as quais justificaram- se quando implementadas, pelo fato de que 

entre os grupos em estado de vulnerabilidade social e que não encontravam - se nas 

instituições de educação superior, a população negra ou afro-brasileira era a de 

menor representação nesse espaço social, especificamente em virtude da condição 

econômica e também, social e cultural.  

Assim, implementadas pelo Estado brasileiro em virtude dessa constatação, a 

partir das pressões exercidas por pesquisadores, intelectuais das relações sociais e 

integrantes e líderes de movimentos sociais, com destaque para a atuação do 

Movimento Negro Brasileiro, as cotas para negros nas instituições superiores de 

ensino foram alvo de argumentos e discursos contrários e favoráveis à política, 

ainda no seu primeiro ano de vigência, com destaque para as universidades que 

foram pioneiras no processo de implantação das medidas elencadas, associadas ao 

novo formato de processo de seleção para ingresso aos cursos de graduação, a 

questão tornou-se mais polêmica ainda, assunto no qual se propôs a presente 

seção, adotando como estudo de caso duas instituições públicas de educação 

superior localizadas no município de Campos dos Goytacazes: a UENF e a UFF, a 

partir da implementação do ENEM/SISU como novo formato de processo seletivo 

para ingresso aos cursos de graduação. 
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3.1 Histórico de admissão aos cursos de graduação no Brasil, em questão 

mecanismos de democratização do acesso: Vestibular e ENEM/SISU 

 

Desde as suas gêneses, o sistema de seleção à Educação Superior no Brasil 

foi permeado por elementos que expressam as inúmeras desigualdades 

socioeconômicas presentes no País, transformando-se em um problema complexo, 

fechado por barreiras às vezes ocultas, cujas relações entre Estado e Educação 

tiveram origem ainda no período de colonização, com a chegada dos primeiros 

jesuítas da Companhia de Jesus, no ano de 1549, chefiados pelo Padre Manoel da 

Nóbrega, para cumprimento do mandato do rei de Portugal, D. João III.  

De acordo com Saviani (2007), o Padre Manoel da Nóbrega em 1599 

formulara nos “Regimentos”, algo que poderia ser considerado a primeira política 

educacional brasileira, denominada de Ratio Studiorum13, pois a partir daí foi 

elaborado o plano de ensino de Nóbrega, destinado tanto aos indígenas quanto aos 

filhos dos colonos portugueses, plano este que começou desde esse período a ser 

excedido pelo plano geral dos jesuítas. 

No Brasil, o modelo jesuítico da Ratio Studiorum seguiu de embasamento 

para todos os níveis de educação brasileira, inclusive a superior, que começou a se 

estabelecer também no período do Brasil-Colônia seguindo de maneira geral, o 

modelo jesuítico da Ratio Studiorum, que consistia na organização e planos de 

estudos de regras práticas sobre a ação pedagógica, organização administrativa e 

outros que concentravam a sua programação nos elementos da cultura europeia, 

com cursos superiores de humanidades, nas áreas de filosofia e teologia. Formava-

se uma elite para dirigir os países, seguindo as normas rígidas que provinham de 

uma fonte, a Igreja (BRASIL, 2012; CUNHA, 1980).  

Retrospectivamente, a educação brasileira foi conduzida pelos jesuítas até a 

metade do século XVIII, pois por meio do Alvará de 28 de junho de 1759 foi 

determinado que todos os colégios jesuítas fossem fechados, e os padres jesuítas 

da Companhia de Jesus, expulsos pelo marquês de Pombal, primeiro ministro do 

Rei de Portugal, D. José I (SAVIANI, 2007).  

                                                           
13

 Segundo Saviani (2007), “Ratio Studiorum”, foi o plano geral de ensino dos jesuítas, promulgado 
em 1599 que privilegiou a formação das elites voltada para as chamadas “humanidades” ensinadas 
nos colégios e seminários jesuítas que foram sendo criados nos principais povoados. O ensino 
implantado pelos jesuítas tinha o apoio e recebia subsídios da coroa portuguesa, o que contribui na 
constituição da nossa “educação pública religiosa”. 
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A vinda da família real para o Brasil, em 1808, representou evidentes avanços 

culturais para o país, especialmente para a cidade do Rio de Janeiro, na época, 

Capital do Império, contudo o campo da educação básica permaneceu em sua forma 

elementar. Os investimentos educacionais foram destinados para o ensino superior, 

em virtude de que na ocasião, Dom João VI viu a necessidade da edificação de uma 

elite para dirigir a nação, fazendo com que o mesmo criasse cursos superiores, o 

que constitui numa iniciativa que representou ao mesmo tempo certo avanço no 

quadro educacional vigente, com a criação dos primeiros cursos universitários no 

Brasil, mas também, um retrocesso pois foram concebidas faculdades isoladas, com 

caráter profissionalizante, destinada ao acesso das elites dominantes do País, ou 

seja a grande maioria da população brasileira não tinha acesso a essa modalidade 

educacional. 

Anteriormente a criação do ensino superior no Brasil, a elite brasileira 

buscava formação superior em nível universitário na Europa, especialmente na 

Universidade de Coimbra. A criação das instituições isoladas para oferta do ensino 

superior demandou a necessidade da criação de exames preparatórios. No entanto, 

entre os anos de 1891 e 1910, período marcado pela criação de muitas escolas 

superiores no país, o acesso era de forma automática, sem a necessidade de 

exames de aptidões para ingresso nas faculdades (SILVA; AMARAL; MARTÍNEZ, 

2016). 

Conforme destacado por Schwartzman (2004), não houve uma tradição 

universitária expressiva no Brasil, pois o ensino superior foi estruturado, planejado 

dentro dos moldes europeus, especialmente no francês, por meio de faculdades 

profissionais controladas, isoladas e regulamentadas pelo Estado, autorizadas com 

a finalidade de emitir diplomas para o exercício da profissão, que também eram 

regulamentadas legalmente dentro das perspectivas e expectativas desses cursos. 

Ao longo dos tempos, este modelo foi se transformando, contudo o reflexo deste, 

ainda continuou perdurando. 

A partir do ano de 1911, foi oficializado o primeiro instrumento de seleção 

para acesso ao ensino superior, por meio de Decretos Federais. O Decreto nº 8.659, 

de 05 de abril de 1911, aprovou a Lei Orgânica do Ensino Superior e do Ensino 

Fundamental, denominada, Reforma Rivadavia Corrêa, no qual ficou estabelecido 

por meio do Art. 65 que: “Para concessão da matrícula, o candidato passará por um 

exame que habilite a um juízo de conjunto sobre o seu desenvolvimento intelectual e 
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capacidade para empreender eficazmente o estudo das matérias que constituem o 

ensino da faculdade” (BARROS, 2014; SANTOS, 2011). 

Desde então, instituíram-se os Exames de Admissão aos cursos superiores, 

os quais consistiam em provas escritas sobre conhecimentos da língua nacional e 

uma prova oral sobre leitura com interpretação do texto, conhecimento geral da 

língua francesa, de geografia e de história do Brasil, e toda a parte prática da 

aritmética elementar. De acordo com Santos (2011), tais exames versaram em 

passos iniciais para o surgimento dos atuais cursinhos preparatórios para o 

vestibular, já que os candidatos tinham que passar por um processo árduo de 

preparação.  

O Decreto nº. 11.530 de 18 de março de 1915 mudou a nomenclatura desses 

exames para Vestibular, em que nesse documento também estava previsto que 

além dos exames vestibulares, era exigido ao candidato a apresentação do 

certificado de aprovação das matérias do Curso Ginasial realizado em 

estabelecimentos de ensino público, especificamente o Colégio D. Pedro II, que era 

Federal ou de outros Estaduais no modelo daquele. Os candidatos egressos de 

escolas privadas tinham que ser aprovados nessas escolas para serem também 

certificados e terem acesso à educação superior (SANTOS, 2011).  

Ainda em 1925, entrou em vigor o Decreto nº 16.782-A datado do dia 13 de 

janeiro que acentuou ainda mais o caráter seletivo e discriminatório dos Exames 

vestibulares, pois a partir de tal decreto ficou estabelecido o critério de vagas nas 

instituições. Até esse Decreto, todos os estudantes que fossem aprovados no exame 

tinham direito à matrícula, com a Reforma de 1925, o diretor da faculdade fixava o 

número de vagas anuais e os estudantes aprovados eram matriculados por ordem 

de classificação até completar as vagas, os demais teriam de fazer novo exame 

(CUNHA, 2000). 

A década de 20 inaugurou a criação de instituições de ensino superior com o 

status de universidade tanto pelo governo federal quanto pelos governos estaduais, 

não obstante, a forma de acesso dos alunos não foi modificada. Entre os anos de 

1942 e 1946 foram promulgadas pelo ministro da Educação do Estado Novo, 

Gustavo Capanema, um conjunto de reformas conhecidas como Leis Orgânicas do 

Ensino e somente em 1946, de acordo com Saviani (2007), que se passou a ter uma 

Lei Nacional referente à educação superior. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 5.540 de 28 de novembro de 

1968, que embasou a reforma universitária não trouxe grandes novidades à forma 

de acesso ao ensino superior, embora fosse uma reivindicação dos movimentos 

sociais, porém explicitou aquilo que os documentos anteriores não conseguiram 

sobre a função do vestibular, como instrumento de seleção. O Decreto nº. 68.908, de 

13 de julho de 1971, criou a característica do Vestibular unificado, e o Decreto nº 

79.298, de 24 de fevereiro de 1977, garantiu a inserção da prova de redação nos 

vestibulares.  

Consonante o que foi mencionado, historicamente, observou-se que a forma 

de acesso ao ensino superior no Brasil foi marcada pela imposição de regras e 

fiscalização do Governo Central, o que assegurou o seu aspecto excludente e 

discriminatório. Contudo, nos finais da década de 80, a partir da promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil, no dia 5 de outubro de 1988, na qual 

a educação foi idealizada no texto constitucional como um direito de todos, ou seja, 

universal, gratuito, democrático, comunitário e de elevado padrão de qualidade, em 

que a efetivação do direito à educação requer como fator imprescindível a ação 

conjunta entre Estado, família e toda a sociedade na luta pela educação plena e 

qualitativa. E nos anos 90, mais precisamente no governo do então Presidente da 

República, Fernando Henrique Cardoso, foi aprovada a nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional LDBEN nº 9.394 no dia 20 de dezembro de 1996, na 

qual a situação e o contexto educacional ganharam novas configurações no cenário 

brasileiro, em especial, no que concerne ao campo das políticas públicas aplicadas à 

educação das camadas populares, tendo assim, pela primeira vez na história 

republicana brasileira, um governo democraticamente eleito que reconheceu as 

históricas desigualdades sociais e que portanto, estas necessitariam de tratamento 

específico por parte do Estado. 

A nova LDBEN por meio da criação de um conjunto de decretos regulamentou 

os mecanismos de avaliação do sistema de educação superior, a saber, 

recredenciamento das instituições de ensino superior, tomando como base as 

avaliações; renovação periódica para reconhecimento dos cursos de graduação, o 

que de certa forma ocasionou em implicações na autonomia do setor privado 

educacional, a criação do Exame Nacional de Cursos, o Provão; a criação do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 1998 pelo Ministério da Educação (MEC) com 

o objetivo inicial de avaliar os estudantes que estavam concluindo ou já haviam 
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concluído o ensino médio e posteriormente como alternativa ao vestibular 

tradicional, utilizado desde o ano de 1911. "Com o governo Cardoso, o Brasil 

vivenciou mais uma etapa da reforma universitária consentida e conduzida pelo 

capital, nos marcos da expansão operacionalizada pelo projeto neoliberal de 

educação superior" (LIMA, 2013, p.20). 

Uma das inovações trazidas para o campo da educação superior pela nova 

LDBEN, segundo Santos (2011), foi a abolição no seu texto legal do termo 

Vestibular, adotando a partir de então a expressão Processo Seletivo. Tal Lei previu 

a autonomia das instituições em criar novos mecanismos de acesso que 

estabelecessem articulação com o ensino médio, no entanto, tal autonomia não 

significou mudanças nas práticas da forma de acesso, pois os processos de seleção 

não mudaram de nome, os instrumentos de avaliação não sofreram alterações, e o 

conhecimento continuou a ser explorado de forma linear, sem garantir a reflexão do 

candidato e priorizando a memorização. 

No primeiro semestre de 2009 o Ministério da Educação apresentou uma 

proposta de reformulação do ENEM e sua utilização como forma de seleção 

unificada nos processos seletivos das universidades públicas federais brasileiras, 

que com o decorrer do tempo, o Exame passou a figurar como instrumento de 

alcance a bolsas de estudos no ensino superior privado, por meio do Programa 

Universidade para Todos (PROUNI)14, e como forma de acesso complementar ou 

em substituição ao vestibular por algumas instituições públicas e privadas de ensino 

superior (SANTOS, 2011). 

O Novo ENEM se institui sob a responsabilidade do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP)15, como instrumento obrigatório da 

                                                           
14

 Programa Universidade para Todos – PROUNI foi criado pelo Governo Federal por meio da medida 
provisória nº 213, de 10/09/2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005 
com a finalidade de conceder bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e 
sequenciais de formação específica, em instituições de ensino superior privadas. Em contrapartida, 
oferecendo para as instituições que aderem ao programa à isenção de tributos. É dirigido a 
estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede privada na condição de bolsistas 
integrais, com renda familiar per capita máxima de três salários mínimos, se estendendo também a 
estudantes matriculados em IES privadas de baixa renda, professores da rede pública, portadores de 
necessidades especiais, pardos, negros, índios autodeclarados. As bolsas são fornecidas nas 
seguintes modalidades: integral, parcial de 50% a candidatos selecionados por meio do ENEM 
(Exame Nacional do Ensino Médio), utilizando como critério, a classificação do candidato no Enem 
aliado ao seu perfil socioeconômico: egressos de escola pública com renda familiar per capita de até 
três salários mínimos e meio para bolsa integral e de até três salários mínimos para bolsa parcial de 
50% (HADDAD, 2008, apud MEC, 2013). 
15

 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) foi instituído pela 
Lei nº. 378, de 13 de janeiro de 1937 como uma autarquia federal vinculada ao Ministério da 
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política de avaliação da educação básica, com o propósito de avaliar o desempenho 

dos alunos em relação às competências e as habilidades desenvolvidas ao longo do 

ensino fundamental e médio (BARBOSA; DI RENZO, 2015) 

A nova reformulação do ENEM trouxe como principais objetivos democratizar 

as oportunidades de acesso às vagas nas instituições de ensino superior, possibilitar 

a mobilidade acadêmica e induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio. 

Por esse instrumento, o processo seletivo passou a ser realizado por meio do 

Sistema de Seleção Unificada (SISU), desenvolvido pelo Ministério da Educação, 

com a finalidade de selecionar os candidatos às vagas das instituições públicas de 

ensino superior, levando em consideração a nota obtida no ENEM, a partir do portal 

online disponibilizado pelo MEC, das informações pertinentes aos candidatos, a 

exemplo das instituições participantes e os seus respectivos cursos, como ao 

número de vagas disponíveis e o acompanhamento de todo o processo a partir da 

escolha do candidato. 

 Nesse contexto, as universidades passaram a ter autonomia para optar entre 

quatro possibilidades a fim de proceder na utilização do novo exame como processo 

seletivo, quais sejam: fase única, com o sistema de seleção unificada; primeira fase; 

aliado ao vestibular da instituição; ou, ainda, como fase única para as vagas 

remanescentes do vestibular. 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), quando teve seu surgimento em 

1998, em sua primeira edição computou um número modesto de participantes, 

157.221 (BARROS, 2014). Desde então, principalmente os números cresceram 

gradativamente, conforme exposto no Gráfico 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Educação (MEC) com sede em Brasília-DF, cuja missão consiste na promoção de estudos, pesquisas 
e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro. 
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Gráfico 3 – Número de inscritos no ENEM (1998 a 2015). 

 
 

 
 

Fonte: INEP/MEC (2016). 
 

 

Consoante Carmo et al. (2014), foi adotada posteriormente a primeira edição 

do exame, medidas que impulsionaram a sua democratização, com a participação 

massiva dos estudantes, como exemplo delas, teve-se a isenção do pagamento da 

taxa de inscrição para os alunos provenientes da rede pública de ensino, o que 

configurou em uma importante mudança no cenário educacional do país. Contudo, a 

popularização de forma definitiva do ENEM teve a sua gênese na edição realizada 

no ano de 2004, a partir da instituição do Programa Universidade Para Todos 

(PROUNI), o qual vem concedendo bolsas de estudos em instituições privadas aos 

estudantes carentes, cujo processo seletivo também ocorre por meio da nota obtida 

na prova do ENEM.  

Conforme ressaltado por Carmo et al. (2014) começou a haver também, um 

aumento  gradativo na  adesão das instituições públicas de ensino superior na 

utilização da nota do ENEM como critério total ou parcial de seleção, em substituição 

ao vestibular tradicional ou atuando paralelamente a este.  

Em 2003 iniciou-se o primeiro mandato do presidente Luís Inácio Lula da 

Silva, e com ele as expectativas de melhorias no campo social dentre estes, no 

educacional. Neste mesmo ano, foi formado um Grupo de Trabalho com o objetivo 

de analisar a atual situação e apresentar estratégias de ação visando à 



83 

 

reestruturação, desenvolvimento e democratização das Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES) (BRASIL, 2003). Cabe destacar que essa iniciativa 

presidencial foi criticada pelas associações dos docentes das universidades públicas 

que viram nessa proposta uma tentativa de desobrigação do Estado com a 

educação pública. 

A fim de viabilizar o que denomina-se por democratização do acesso ao 

ensino superior, algumas medidas foram criadas visando a sua ampliação, a partir 

dos anos 2000. Em 2001, o Plano Nacional de Educação (PNE), estabeleceu como 

meta a ampliação do ensino superior para jovens entre 18 e 24 anos de 12% para 

30%. O índice de 12% foi considerado muito baixo ao ser comparado com países 

como Argentina, Chile, Venezuela e Bolívia, respectivamente com 40%, 20,6%, 

26%, e 20,6%. 

 

Os resultados das políticas de democratização do acesso à 
educação superior tomadas na década de 2000 pelo governo Lula e 
pelo ministro Haddad podem ser verificados no crescimento das 
matrículas nas IES públicas federais. No início da década seguinte, 
já em 2010, entraram 2.182.229 novos alunos em cursos de 
graduação, o que corresponde a um aumento superior a 100% em 
relação ao ano 2000. As matrículas nas universidades federais 
tiveram, proporcionalmente, a maior elevação no número de 
ingressos – 140% –, superando, inclusive, as IES privadas, que 
registraram um aumento de 115% (CARMO et al., 2014, p.310). 
 

 

Mediante a Portaria Normativa do MEC nº 2, de 26 de janeiro de 2010, 

atualmente regido pela Portaria nº 21 de novembro de 2012, foi crido o Sistema de 

Seleção Unificada (SISU), que consiste em um sistema informatizado e gerenciado 

pelo Ministério da Educação, no qual instituições públicas de ensino superior 

oferecem vagas para candidatos participantes do ENEM. O processo seletivo do 

SISU é realizado duas vezes ao ano, sempre no início de cada semestre letivo, 

mediante o Gráfico 4, fica demonstrado a evolução do número de inscritos no SISU 

no lapso temporal de 2010 a 2016.  
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Gráfico 4 – Demonstrativo da evolução do número de inscritos no SISU (2010 a 2016). 
 

 
          

Fonte: MEC/SESU (2016). 

 

A cada edição, as instituições públicas de ensino superior que optam por 

participar do SISU ofertam vagas em seus cursos de graduação. Ao final do período 

de inscrições, são selecionados os candidatos com as melhores classificações 

dentro do número de vagas ofertadas por cada instituição de ensino participante. Por 

meio do site do SISU, os candidatos podem consultar as vagas disponíveis, 

pesquisar as instituições e os seus respectivos cursos participantes e acompanhar 

também todo o processo de seleção. 

Mediante o exposto, percebe-se que nos últimos vinte anos, um conjunto de 

medidas tem sido elaborado visando a expansão da educação superior pública e 

gratuita, ofertado por meio das esferas federal, estadual e municipal e mirando o 

alcance das pessoas de origem popular ao acesso da vagas no ensino superior. 

Dentre estes mecanismos, ganhou destaque o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), em substituição ao vestibular realizado nos moldes tradicionais, por meio 

do Sistema de Seleção Unificada (SISU) como modalidade de acesso às instituições 

de ensino superior públicas.  
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3.2 Os discursos trazidos com a nova configuração de Processo Seletivo para 

acesso aos cursos de graduação 

 

Desde a criação do Sistema de Seleção Unificada (SISU), o objetivo do MEC era 

que o ENEM substituísse os vestibulares. No site do ENEM, no ano de 2008 constava 

que o objetivo do exame consistia na promoção maior de responsabilidades de todos os 

atores envolvidos na prática educacional pelos resultados pedagógicos da 

aprendizagem em conjunto com gestores das redes de ensino, diretores de escola, 

professores, pais e os próprios estudantes.  

Na edição realizada no ano de 2009, com a universalização do ENEM, 

começando pela unificação dos vestibulares das universidades federais, mudou a 

face dos vestibulares no país, democratizando o acesso de todos os estudantes a 

vestibulares nas melhores faculdades. Para Barros (2014) isso se sucedeu, pois a 

partir da adesão de grandes universidades, listadas entre as dez maiores universidades 

federais, esse objetivo foi ficando cada vez mais perto de se efetivar.  

Até o ano de 2013, quando já estava vigorando a Lei das Cotas a adesão ao 

sistema já havia sido realizada por oito dessas instituições: Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade de Brasília (UnB), 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) (BARROS, 

2014).  

Em 2014 a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) aderiu ao ENEM/SISU, 

já a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) aderiu a partir do ano de 2015 

e segue desde então, adotando o Sistema de Seleção Unificada (SISU) como forma 

de ingresso de novos alunos, para 30% das vagas da graduação e os outros 70% 

são preenchidos por meio de Concurso Vestibular próprio da instituição. 

É factível que a substituição do vestibular tradicionalmente realizado, por 

novos instrumentos de seleção, com destaque para o sistema ENEM/SISU facilitou o 

acesso dos candidatos à educação superior, haja vista que a inscrição é feita pela 

internet, possibilitando ao candidato se inscrever em qualquer instituição do Brasil, o 

que implica no candidato interessado não precisar custear com viagens para realizar 

as provas de acordo com seu local de interesse. 
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Assim, o mesmo constitui-se como um exame único que implica abranger as 

áreas de conhecimento, organizadas de forma a contemplara as atividades 

pedagógicas desenvolvidas ao longo da escola básica no Brasil. Para tanto, o 

mesmo é estruturado por uma matriz de competências e habilidades associadas aos 

conteúdos do ensino fundamental e médio e, além das referências da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), considerando também os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), os textos que dão embasamento a 

organização curricular em Áreas de Conhecimento e Matrizes Curriculares de 

Referência para o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) (BARBOSA; 

DI RENZO, 2015).  

Cumpre evidenciar ainda, que as ações afirmativas implementadas de forma 

concomitante com ENEM/SISU, vêm se constituindo num importante mecanismo de 

democratização do acesso, pois têm contribuído para alteração na configuração do 

corpo discente, tornando os campis mais democráticos e justos, evidenciando o 

multiculturalismo brasileiro e, sobretudo se caracterizando como política pública de 

acesso e desenvolvimento da educação.  

Pensar num cenário de perfeita igualdade de resultados educacionais, 

pressupõe antes de mais nada igualdade de acesso a todas as etapas de ensino. 

Acredita-se que entre os objetivos principais da educação, está o de garantir a todos 

os cidadãos, independentemente de sua origem social, razoáveis condições de 

acesso e permanência em todas as etapas ou níveis de ensino (WALTENBERG, 

2013). Para tanto, faz-se importante a concepção de políticas focais e universais, 

que devem ser complementares e convergentes e não opostas. 

Durante décadas, o Brasil veio recebendo a infeliz titulação de um dos países 

detentores das maiores taxas de desiguais do mundo, mediante a exposição de dados 

estatísticos que puderam ratificar uma extrema concentração de renda, riquezas, e 

outros bens ao alcance de um pequeno segmento populacional. Matta (2010) enfatiza 

que essas desigualdades vêm demonstrando grande persistência, pois foram 

atravessando, sem causar alterações perceptíveis, períodos de rápido crescimento, mas 

também de estagnação do País, de inflações exorbitantes e de completa estabilização 

de preços, bem como de rápidas e profundas mudanças demográficas e tecnológicas. 

Em que nesse cenário, um dos fatores fundadores das desigualdades brasileiras, 

encontra-se nas questões raciais. 
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Durante anos as desigualdades de classes estiveram bem escancaradas. No 

entanto, essas questões quando colocadas em xeque, foram camufladas, principalmente 

pelos discursos movidos em prol do louvor à raça, da democracia racial, movida pelo 

país miscigenado, e, por conseguinte, ausente de ódio racial, manifestações de racismo 

explícito, essas questões quiseram ser ocultadas, implicando no grande abismo que 

existe entre as condições econômicas e sociais entre brancos e negros no Brasil. 

As marcas dessas disparidades estão bem claras e podem ser vistas por toda 

parte, pois se manifestam tanto na presença maciça dos negros, em condições e 

situações indesejáveis de subalternização, que podem ser exemplificadas, nas moradias 

em favelas, nos bolsões de miséria, nas piores ocupações, dentre outros, como na sua 

ausência quase por completo na ocupação de lugares e postos sociais mais almejados 

como em bairros ricos ou de classe média alta, universidades, nas posições de comando 

e decisões, nas ocupações de prestígio e de alta remuneração e outros (MATTA, 2010). 

Nessa perspectiva, a educação pode ser considerada como um importante 

artifício, no sentido de que esta contribui para determinar os diversos postos sociais 

e econômicos a serem ocupados pelos diversos segmentos populacionais. Ainda em 

consonância com Matta (2010), os níveis educacionais dos indivíduos definem, e 

muito no alcance de suas oportunidades de emprego e de renda, inclusive 

comprometendo de forma decisiva nas suas condições de bem-estar, implicando em 

sua inserção econômica, social e política, à medida que não existe sociedade 

igualitária com grandes disparidades educacionais, assim como não existe 

sociedade desigual em que tais disparidades não estejam fortemente presentes. 

 Com isso, mediante o papel estratégico da educação que é capaz de 

determinar por meio da distribuição de renda, em virtude de ser um forte agente de 

inclusão e de promoção da tão almejada equidade, emergem as políticas 

afirmativas, que tem como objetivo fundamental o alcance da equidade entre classes 

sociais, no sentido de interromper a ampliação das desigualdades que vem 

assolando a nação brasileira e por longa data. E, juntamente com tais políticas 

afirmativas tem-se as medidas de democratização do acesso a educação superior 

implementadas pelo Estado brasileiro visando a transformação do triste quadro de 

exclusão social. 

Contudo, toda medida adotada tem seus prós e contras. No caso das 

mudanças nos parâmetros dos processos de seleção associadas às políticas de 

ação afirmativa, especificamente voltadas a população negra e afro-brasileira 
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culminaram em discursos contrários ao novo sistema de seleção para ingresso nos 

cursos das universidades que adotaram tais procedimentos.  

Um discurso ao ser proferido está sedimentado em objetivos. Portanto, consistem 

como um dos objetivos ao ser proferido um determinado discurso, modificar uma 

determinada situação ou contexto social. Nessa vertente, o enunciador encontra formas 

de atuação, de agir perante o outro, cujo instrumento para ser alcançado, acontece por 

meio de uma ação praticada pela linguagem, seja ela oral ou escrita. Resende e 

Ramalho (2009) ressaltam que o discurso é modelado pela estrutura social, no entanto, 

também é característico da estrutura social.  Diversos discursos que foram enunciados 

por parte dos legisladores, governantes e comunidade acadêmica sobre a 

implementação de tais políticas. 

Rosa (2016) destaca que com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) nas 

eleições presidenciais em 2002, um novo cenário com respeito à expansão do 

ensino superior brasileiro foi desenhado, cujos programas ou políticas com uma 

vertente mais social foram sucedidas, cujo discurso proferido sustentava-se no 

objetivo de correção histórica de desigualdades entre regiões, pessoas, gêneros e 

raças, dentre outros. 

Durante o segundo mandato do presidente Lula prosseguindo até o Governo 

da presidente Dilma Rousseff, ganhou evidência o discurso da inclusão educacional. 

Consoante Rosa (2016) o plano Plurianual (PPA 2008-2011) do presidente Lula, 

teve como título “Desenvolvimento com inclusão social e educação com qualidade”, 

de acordo com a autora foi a primeira vez que o termo “educação” aparece como 

título no plano plurianual de um governo brasileiro. 

Ao serem planejadas as medidas de democratização da educação superior, 

mediantes os novos formatos de processo seletivo, estas precisam primeiramente ser 

passadas pela aprovação na câmara de deputados, votadas e impostas pelos 

governantes à comunidade acadêmica. No entanto, estas também podem partir da 

academia, por meio da autonomia universitária. 

De acordo com Lourenço (2016, p.24). 

 

O discurso oficial acerca do Enem e do SISU destaca que a dinâmica 
de unificação das provas do exame é uma das principais ferramentas 
de democratização para o acesso à educação superior, sobretudo 
para aqueles indivíduos oriundos de classes menos abastadas. 
Entretanto, existem críticas e contestações a respeito da pretensa 
efetividade do exame enquanto instrumento de democratização. 
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Contrariamente a proposta do governo, um dos discursos fortemente enunciados 

quer pela sociedade civil ou pela mídia é sobre a questão do acesso, portanto discursos 

cujo formato está pautado na resolução dos problemas educacionais a partir do ensino 

superior, que ora se apresenta para o ingresso nas universidades públicas só será 

realmente democrática na medida em que forem viabilizadas condições efetivas de 

permanência, sem a articulação acesso-permanência, é gerada uma falsa inclusão 

do cidadão, ainda são enunciados com veemência.  

Para Veloso e Luz (2013, p.53): 

 

Tais fenômenos se delineiam na contramão do entendimento de que 
a democratização do acesso da educação superior precisa ser para 
todos, ou seja, não basta apenas aumentar a oferta de vagas, é 
fundamental, também, garantir o ingresso, permanência e a 
formação de qualidade, possibilitando o desenvolvimento acadêmico 
desses estudantes. 
 

Nessa perspectiva, foi perceptível o discurso da oportunidade de concorrer 

em nível nacional, tão defendido com tanta ênfase pelos idealizadores da proposta 

de reformulação do ENEM e a adoção do SISU, criou uma aparente democratização 

do acesso, sem levar em consideração a realidade de desigualdades que assola o 

ensino médio no Brasil, consistindo em uma falácia educacional. 

Não obstante, estes discursos podem ser refutados, haja vista de que o 

acesso ainda não é problema resolvido e atrelado a este às universidades e 

instituições de ensino superior tem noção de que é fundamental a criação de 

estratégias de permanência para os alunos ingressantes. 

Com base nas experiências das grandes instituições de ensino público, 

diversas instituições passaram a aderir ao novo formato de processo seletivo. O 

entanto, a notícia não foi bem recebida por todos os envolvidos. Como exemplo de 

destaque elencou-se a Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, que 

decidiu utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no ano de 2011, 

como único processo seletivo para preencher parte das vagas do segundo semestre. 

Apenas os cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Design teriam provas de 

habilidades específicas. Contudo, os estudantes fizeram uma manifestação no ano 

de 2012 contra a decisão da universidade, alegando que o ENEM é um “exame 

desmoralizado por sucessivos escândalos, fraudes e irregularidades”, e que a 

adesão ao mesmo fará com que o diploma perca o seu valor. 
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Como a instituição mencionada, casos análogos aconteceram e até hoje o 

significado geral dessa iniciativa por parte do MEC ainda é muito polêmico e a 

literatura educacional tem procurado discutir as possíveis implicações dessa prova 

nacional para a educação brasileira (BARROS, 2014). 

 

 3.3 Os aspectos legais da UENF e da UFF para acesso aos cursos de 

graduação e ampliação do acesso a partir do ENEM/SISU  

 

A implementação do ENEM/SISU como medida de acesso ao ensino superior, 

em substituição ao vestibular nos moldes tradicionais passou a configurar a 

realidade de duas importantes instituições de ensino superior brasileira, uma em 

âmbito estadual e a outra na esfera federal: a Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) e o Instituto de Ciências da Sociedade e 

Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense (ESR/UFF), ambas 

localizadas no munícipio de Campos dos Goytacazes, o que implicou em uma nova 

configuração no processo de seleção das universidades mencionadas, bem como 

nos novos perfis universitários que passaram a se configurar nos campi. 

A partir da aprovação pela Assembleia Legislativa da Lei nº 1.740/1990, 

sancionada pelo então governador Moreira Franco, precisamente em 08/11/1990, a 

foi decretada a criação da UENF. Assim, a universidade foi fundada no dia 16 de 

agosto 1993, idealizada intelectualmente por um grupo de cientistas liderados por 

Darcy Ribeiro, cuja estrutura física foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer.  

A instituição apresentou em seu plano de funcionamento a finalidade de 

executar o ensino superior, a pesquisa e a extensão, com o objetivo de formar 

profissionais de nível superior, prestar serviços à comunidade e contribuir com a 

evolução das ciências, letras e artes, bem como no desenvolvimento econômico e 

social. Nessa perspectiva, a sua trajetória consiste de suma importância para a 

sociedade, bem como a sua atuação no decorrer dos anos versa para a expansão e 

democratização do ensino superior público de qualidade. Com esse intento, a 

instituição foi uma das pioneiras de forma legal juntamente com a UERJ a aderir à 

política de cotas ingresso no ensino superior aderindo à mesma já no vestibular de 

2003. 
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 Foi constatado por Amaral (2006), que entre os anos de 2004 e 2005, os 

possíveis candidatos à cota para negros que residiam no Município de Campos não 

haviam conseguido ingressar na UENF, sendo a maioria deles estudantes da rede 

privada de instituições de ensino superior do Município, em que até o ano de 2009 o 

quadro de acesso de cotista à instituição se mantinha ínfimo.  

Mediante esse quadro, a instituição optou pela mudança no estilo de processo 

seletivo incluindo no ano de 2009 alguns cursos de menores demandas nos 

vestibulares anteriores, que foram os cursos de bacharelado em Agronomia e 

Zootecnia e as Licenciaturas em Biologia, Física, Matemática e Pedagogia, no 

Sistema de Seleção Unificada (SISU), como forma de acesso complementar no 

processo seletivo de 2009.  

Os resultados foram satisfatórios com as vagas reservadas para cotistas 

preenchidas completamente, o que motivou na opção a partir do ano de 2010 do 

sistema ENEM/SISU como único processo de seleção para ingresso em todos os 

cursos de graduação presenciais da instituição para o letivo de 2011 e se 

desvinculando completamente do Vestibular Estadual do Rio de Janeiro, antes 

realizado em parceria com a UERJ (SILVA; AMARAL; MARTÍNEZ, 2016).  

Por essa mudança na forma de ingresso nos cursos presenciais de 

graduação16 da UENF, os candidatos passaram a ter a oportunidade de realizar a 

prova do ENEM, e, por conseguinte, a partir da nota obtida no exame se inscrever 

no SISU, cuja pontuação para acesso aos cursos de graduação consiste na nota 

obtida pelo candidato na prova do ENEM. Esse posicionamento por parte da 

instituição visou o acolhimento às demandas sociais do munícipio de Campos dos 

Goytacazes/RJ e regiões vizinhas, o que tem favorecido o acesso da população 

oriunda das camadas sociais menos favorecidas economicamente à universidade, 

dentre estes grupo, a população negra.  

                                                           
16

 Ressalta-se que, no presente momento, a estrutura da UENF abriga quatro Centros Acadêmicos - 
Centro de Ciências do Homem (CCH); Centro de Ciência e Tecnologia (CCT); Centro de Biociências 
e Biotecnologia (CBB) e Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias (CCTA). A instituição 
possui 16 cursos de Graduação presenciais: os bacharelados em Administração Pública, Agronomia, 
Ciências Biológicas, Ciência da Computação e Informática, Ciências Sociais, Engenharia Civil, 
Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo, Engenharia de Produção, Engenharia Metalúrgica 
e de Materiais, Medicina Veterinária e Zootecnia; e as licenciaturas em Ciências Biológicas, Física, 
Matemática, Pedagogia e Química. Além de três cursos de graduação na modalidade Educação a 
Distância, a saber, as licenciaturas em Ciências Biológicas, Pedagogia e Química, oferecidas em 
parceria com o Consórcio CEDERJ. 
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A fim de verificar se de fato o novo quadro social apresentado pela nova 

configuração no processo seletivo de fato acontecia, uma nova pesquisa foi 

realizada por Amaral (2013), ratificando o quadro existente de origem dos 

estudantes cotistas não somente os negros, mas também os egressos da rede 

pública de ensino, a partir da implementação do ENEM/SISU (SILVA; AMARAL; 

MARTÍNEZ, 2016). 

Já a Universidade Federal Fluminense (UFF) foi fundada oficialmente no dia 

18 de dezembro do ano de 1960, após aprovação da Lei 3.848, de autoria do 

deputado federal João Batista de Vasconcellos Torres. Na época a instituição foi 

denominada Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ), com sede 

na cidade de Niterói/RJ. Cinco anos depois, a instituição teve o seu nome atual 

oficializado e, hoje, conta com a oferta de 94 cursos de graduação (sendo 90 

(noventa) cursos na modalidade presencial e quatro (04) na modalidade de 

educação a Distância (EAD)17, são os cursos de os cursos de Administração 

Pública, Matemática, Letras e Tecnologia em Sistemas de Computação). Atuando 

também no âmbito da pós-graduação contando com 76 programas de pós-

graduação stricto sensu, sendo 45 mestrados e 31 doutorados. 

Atualmente a mesma compõe-se de campus nas seguintes cidades 

pertencentes ao estado do Rio de Janeiro:  

Itaperuna, Macaé, Niterói, Volta Redonda, Nova Friburgo, Rio das Ostras, Santo 

Antônio de Pádua, Miracema, Campos dos Goytacazes, Angra dos Reis.  

Uma das primeiras instituições de ensino superior a adotar um programa de 

ação afirmativa em seu processo seletivo, contando com um programa de cotas na 

graduação desde o ano de 2007, quando o atual reitor da instituição, Sidney Mello, 

na época pró-reitor de graduação implementou a política como acesso de alunos de 

ensino médio egressos de escolas públicas.  Desde então, a instituição foi inovando 

em relação às ações afirmativas. Atualmente, reserva 12,5% de suas vagas para 

candidatos beneficiados pela Lei de Cotas e mais 10% para vestibulandos da rede 

pública municipal e estadual, totalizando 22,5% de vagas para cotistas. Antes, a 

instituição previa reservar 25% das vagas para o Sistema de Cotas.   

                                                           
17

 Vinculada à Pró-Reitoria de Graduação da UFF, a Coordenação de Educação a Distância (EaD) 
está em funcionamento desde julho de 2011 com o objetivo de desenvolver cursos semipresenciais 
nos níveis de graduação, especialização, extensão e sequenciais. 
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Desde 2010, o ENEM já era utilizado pela UFF para composição da nota da 

primeira fase do vestibular ou como bônus de 10% a 15% na nota da segunda etapa 

do processo seletivo, exclusivamente para alunos da rede pública. E, a partir de 

2013, o desempenho do candidato no Exame passou a ser utilizado como critério 

único de seleção para os cursos de graduação, bem como para vagas 

remanescentes.  

A UFF realizou o seu último vestibular tradicional, como forma de ingresso 

para seus cursos de graduação, em dezembro de 2011.  O Processo seletivo era 

constituído por duas etapas: 75 questões de múltipla escolha sobre sete 

componentes curriculares do Ensino Médio e duas provas discursivas específicas, 

dentro da área do curso escolhido, além de uma redação. A partir de 2012, em 

virtude da aprovação da Lei das Cotas, a instituição passou a utilizar o Sistema de 

Seleção Unificada (SISU) como critério de seleção, disponibilizando parte das suas 

vagas (cerca de 20%) pelo SISU. Já a partir do Processo Seletivo 2013, o sistema 

passou a ser utilizado como critério único para seleção de novos estudantes de 

graduação. Para participar, o candidato precisa ter participado da última edição do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

A Universidade Federal Fluminense está presente na Região Noroeste 

Fluminense desde 1962, ano no qual foi criado o Curso de Serviço Social, 

inicialmente como setor regional da Escola de Serviço Social de Niterói; 

posteriormente atingindo a condição de Departamento. A partir dessa condição de 

departamento, foi criado o Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento 

Regional (ESR) da Universidade Federal Fluminense (UFF), mais conhecido como 

PUCG (Polo Universitário de Campos dos Goytacazes), cuja sede própria foi 

adquirida em 13 de julho de 1975, consolidando a presença da UFF na região e o 

seu compromisso com o interior do estado do Rio de Janeiro. 

Com o crescimento das atividades acadêmicas e administrativas do 

Departamento, verificou-se a necessidade de ampliação do espaço físico, sendo 

adquirido um terreno próximo ao já existente, com área de 4.517 m2 e um prédio, 

que foi reformado e inaugurado em 26 de outubro de 1998, abrigando assim as 

novas instalações administrativas, ou seja, o Núcleo Administrativo da instituição. 

Por mais de quatro décadas, na região norte fluminense houve apenas o 

Departamento de Serviço Social de Campos (DSSC) como Instituição Pública de 

Ensino Superior, onde já se graduaram cerca de 1.200 assistentes sociais e 250 

http://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/enem/
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pós-graduados nas áreas de Meio Ambiente, Serviço Social Contemporâneo, 

História do Brasil, Saúde Pública e Psicanálise (curso em andamento). Enquanto 

Instituição, pública e gratuita o DSSC tem garantido o direito de acesso a uma 

formação acadêmica de qualidade, por meio dos Cursos de Graduação, Pós-

Graduação e dos Projetos de Pesquisa e Extensão que vêm sendo desenvolvidos 

na região, estes em parceria com outras instituições da comunidade. 

O respeito e o reconhecimento da comunidade e a parceria que o 

Departamento de Serviço Social de Campos vem realizando com outras instituições 

locais e regionais consolidaram o projeto de interiorização da UFF com a criação do 

Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, em 28 de julho de 

1999, atendendo assim a novas demandas na área do Ensino, Pesquisa e Extensão. 

No presente momento, são oferecidos pela instituição oito cursos de graduação: os 

bacharelados em Serviço Social, Ciências Sociais, Ciências Econômicas, História, 

Psicologia e a licenciaturas em Ciências Sociais, História e Geografia. Os quais 

contam com 2.38018 alunos matriculados oriundos de diversas cidades do Estado do 

Rio de Janeiro e demais estados do Brasil.  

O ingresso nos cursos de graduação da UFF a partir do ano de 2013 vem 

sendo realizado exclusivamente pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU)19 através 

da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desde então, o perfil 

dos estudantes desta universidade vem se diversificando significativamente, 

principalmente no que concerne à raça/etnia, renda, formação de ensino médio em 

escolas públicas e origem de diversas regiões do Brasil. 

Em contraponto, no que concerne ao número de matrículas, verificou-se que 

na instituição há um contingente de pessoas que não comparecem para realizar as 

matrículas, fazendo com que haja um número substancial de chamadas de lista de 

espera, prejudicando com isso o início do curso para os ingressantes pelas últimas 

chamadas.  Em consulta ao sistema de seleção acadêmica da UFF, foi verificado 

que a instituição no ano de 2013 chegou ao número de nove convocações de lista 

de espera, tendo sido sete o número mínimo de convocações até o ano de 2016.  

                                                           
18

 Dados consultados no sistema IDUFF. Disponível em: www.sistemas.uff.br. Acesso em: Mar.de 
2016. 
19

 No ano letivo de 2012.  Do total de vagas, 7.690 foram preenchidas por meio do Concurso 
Vestibular UFF 2012 e 1.850 pelo Sistema de Seleção Unificado (SISU) do MEC, para o primeiro 
semestre do ano letivo de 2013. 
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Dados levantados através das nove convocações do SISU para o primeiro 

semestre de 2013, para os cursos do ESR/UFF revelaram especificamente para os 

cotistas sociais20, que foram convocados 90 candidatos, em que apenas 34 

compareceram para efetuar sua matrícula. Dos 34 matriculados, 12 desistiram do 

curso ainda no 1º período do ano letivo. Outro fator que merece ser evidenciado é 

que do total de matriculados apenas 10 são provenientes de Campos dos 

Goytacazes, os demais (24), são provenientes de outros municípios fluminenses e 

outros estados da região sudeste. Atualmente dos matriculados por cotas sociais 

para o primeiro semestre de 2013, tem-se apenas 11 alunos ativos, sendo 4 

oriundos de Campos, 6 de outros municípios do estado do Rio de Janeiro e 1 do 

estado de Minas Gerais. Tais dados fazem-nos refletir sobre essa ampliação e 

possibilidade de acesso via ENEM/SISU, ao passo que comprova que o maior índice 

de evasão dá-se exatamente entre os alunos advindos de outras localidades. 

Implicando também em remeter-nos a algumas indagações, tais como: estão sendo 

disponibilizadas condições de permanência para os alunos advindos de outras 

localidades? O ENEM/ SISU têm se configurado realmente em um mecanismo de 

inclusão social nessa instituição?  

A Universidade Federal Fluminense, face ao conhecimento de tais dados, 

buscou no ano de 2016 implantar para os campus descentralizados (Campos dos 

Goytacazes, Volta Redonda, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, Macaé, Nova 

Friburgo e Angra dos Reis) um sistema de bônus de 10% como ação afirmativa aos 

alunos oriundos dos municípios de localização dos respectivos polos ou dos 

municípios adjacentes. 

Vale evidenciar, que sistemas semelhantes de bonificação já vigoravam em 

outras universidades como foi o caso da Universidade Federal do Oeste da Bahia 

(UFOB) e do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). A primeira aplicou 20% 

                                                           
20

  Legenda das modalidades de acesso aos cursos ofertados pela UFF, sendo que os cotistas 
sociais, ou seja, aqueles que optaram por acesso mediante a adesão de ação afirmativa:  
AC - Ampla Concorrência; 
 L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham 
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
 L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita 
igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas (Lei nº 12.711/2012); 
 L3 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 
L4 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 
14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas (Lei nº 12.711/2012). 
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de bônus na nota do Enem para quem concluiu todo o ensino médio em municípios 

baianos distantes até 150 quilômetros dos campi da universidade. Durante o SISU, a 

UFOB apareceu em várias parciais com a maior nota de corte para medicina na 

modalidade “ampla concorrência”. Já o segundo, também adotou medida 

semelhante e concedeu 20% para residentes na área da abrangência dos campi. 

Algo que já era adotado pela UNB em edições anteriores, mas extinguiu o sistema 

de bonificação na seleção de 2016. 

Contudo, a iniciativa da UFF foi vetada pelo Ministério Público Federal.  Na 

decisão, o juiz que vetou a ação apontou que o critério adotado pela instituição iria 

criar distinções indevidas e discriminação seriam geradas tanto em relação aos 

alunos que cursaram todo o ensino médio nas redes públicas de ensino, como em 

relação àqueles que residem em localidades distintas dos campi dos municípios fora 

da sede da UFF e que poderiam optar por estudar nas referidas localidades em 

razão da obtenção de melhores desempenhos no ENEM. Determinando que fosse 

dada ampla publicidade à decisão, inclusive por meio de edital específico, de modo 

a possibilitar que todos os interessados pudessem reavaliar as opções das vagas 

oferecidas pela UFF no SISU 2016 de acordo com as notas obtidas, com a exclusão 

da bonificação. 

Diante de uma realidade de expansão que abre oportunidades para 

estudantes oriundos de diferentes regiões e realidades socioeconômicas, deve-se 

considerar que efetivamente muitos deles não podem arcar com altos valores de 

aluguéis, ou enfrentar horas de percurso para frequentar campus localizados em 

regiões distantes de sua cidade de origem. Conforme ressaltado por Oliveira (2011), 

o vínculo entre educação e desigualdade social é inegável e tem consequências 

importantes na política educacional. Não se pode pretender responder aos desafios 

de acesso e permanência sem levar em consideração a questão social mais ampla, 

cabendo-nos aqui até questionar se as medidas de inclusão social no ensino 

superior podem ser consideradas políticas de redistribuição de oportunidades. 

Para Martínez, Amaral e Gantos (2014), o debate envolvendo as políticas de 

cotas com vertente étnico-raciais ainda hoje pauta-se, na definição de quem é negro 

e de quem não é para se estabelecer os beneficiários das cotas, vez que a 

classificação mediante o critério racial é uma problemática no Brasil. Neste ponto, 

enquanto categoria de análise sociológica a identidade vem ganhando cada vez 

mais espaço, e os debates acerca da construção de identidades negras ajustadas 
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em aspectos positivos têm sido constantemente repensados, ao se colocar em 

questão signos tradicionais, de equilíbrio e harmonia na sociedade.  

Justamente sobre tais aspectos positivos acerca da identidade negra, que 

consiste no ponto central da presente dissertação, no sentido de averiguar se de fato 

os estudantes universitários que ingressaram por meio da política de cotas para 

negros na UENF e na UFF se posicionaram mediante a escolha feita no sentido de 

compreender a política como uma agravante positiva para a afirmação da identidade 

positiva negra? ou a política apenas exerce a função de justiça social, um meio para 

acesso a um bem? De que modo essas duas dimensões estão relacionadas? O que 

implica refletir acerca da eficácia da política dentro dos lócus sociais, antes 

incessíveis para esse público.  
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4 PERCURSO TEÓRICO E METODOLÓGICO DA PESQUISA 

  

 

Os estudos envolvendo a utilização das políticas de ação afirmativa na 

modalidade cotas, especificamente, as direcionadas para negros e afro-brasileiros 

enquanto instrumento de inclusão social, afirmação da identidade negra e prática de 

promoção da equidade por meio do acesso à educação superior brasileira, implicam 

reflexões acerca dos reais motivos que têm levado os alunos a optarem por essa 

ação no momento da inscrição. 

No sentido de diagnosticar os critérios que têm sobressaído com maior 

predominância nas escolhas dos candidatos no momento da opção pela forma de 

acesso, visando a tão almejada vaga no curso de graduação, sobretudo, nas 

instituições públicas de ensino superior, especialmente, após os novos formatos de 

processo de seleção, utilizados em substituição ao vestibular nos moldes 

tradicionais, com destaque para o ENEM/SISU e quais as implicações dessa 

escolha têm para o posicionamento, autoafirmação e auto-reconhecimento como 

sujeitos negros socialmente? 

Na busca por respostas para essas questões, a presente seção trata-se dos 

percursos teóricos e metodológicos que nortearam a pesquisa em destaque. 

  

4.1 Quadro teórico-epistemológico 

 

Refletir sobre algumas ideologias elencadas pela política de cotas aplicadas a 

realidade brasileira sobressai de certo modo à questão da justiça social ou 

distributiva, no sentido da garantia de direitos e combate ao preconceito e diversas 

formas de discriminações, principalmente do racismo tão arraigado que tem se 

perpetuado por séculos sobre a população negra no Brasil. 

Simultaneamente, tem-se que o perfil identitário do negro no Brasil encontra-

se em desequilíbrio, no que se refere a como esse sujeito se percebe, se auto-

reconhece e também se autoafirma como parte, pertencente ao grupo étnico- racial 

e social negro, o que implica pensar sobre como essa identidade vem sendo 

construída e fundamentada em quais aspectos? 

 A representação dos sujeitos que compõem a população negra em sua 

maioria é de forma negativa, estereotipada, além da associação aos níveis baixos de 
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renda, desigualdade social, com pouca representatividade de sucesso, pois não é 

por acaso que a maioria dos negros é pobre.  

Esses fatores exercem fortes impactos na questão da autoafirmação da 

identidade negra, como forma de empoderamento pessoal e social, consistindo nos 

fundamentados dos princípios que regem a aplicação da política de cotas para a 

população negra, a qual tem como caráter conferir o posicionamento do negro, no 

sentido de ocupação a áreas e postos dantes não passíveis de alcance, na 

perspectiva de promover a inclusão social a esses postos, em que a adoção de 

políticas afirmativas consiste em compensar essas questões, as perdas sociais 

bastante implícitas, cujas raízes encontram-se no período da escravidão e no pós-

abolição.  

Nessa ótica, a partir do novo formato populacional, ratificado pelas enquetes 

oficiais, em especial, os dados censitários, divulgados pelo IBGE no de 2010, 

apresentando um novo perfil populacional, ressaltando contrastes com os que 

vinham se apresentando nos dados publicados anteriormente, no que tange ao 

quesito raça ou cor dos brasileiros, que a partir de 2010, de acordo com a enquete, 

os negros passaram a representar mais de 50% da população do País. 

A partir de evidências da política de cotas e partindo-se de estudos de casos, 

foi averiguado se de fato está acontecendo um auto-reconhecimento e 

autoafirmação da identidade negra da população brasileira mediante a assinatura da 

autodeclaração por parte do candidato à cota étnico-racial nas universidades, 

principalmente, porque a partir da divulgação do dado oficial do IBGE, um dos 

discursos associados a essa mudança no perfil populacional foi atrelado à 

associação da política de cotas ao ENEM como forma de acesso à educação 

superior para pleitear vagas nos cursos de graduação nas instituições públicas de 

ensino superior. 

 No rizoma da escravidão no Brasil, averiguou-se que o município de Campos 

dos Goytacazes, assim como a região norte fluminense do estado do Rio de Janeiro, 

a qual o município pertence foi uma das últimas a abolir a escravidão no Brasil, o 

que implicou em grande herança de descendentes de pessoas que foram 

escravizadas na população campista, a qual se perpetuou por gerações, sendo uma 

cidade de predominância negra.  

Cabe ressaltar também, que a cidade de Campos dos Goytacazes vem se 

constituindo como importante polo universitário em todo o País, com estudantes 
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oriundos de diversas cidades, estados e regiões do Brasil na cidade para cursar a 

educação superior, haja vista que o município comporta importantes instituições de 

ensino superior públicas e privadas. Dentre as instituições de ensino públicas, que 

oferecem estritamente o ensino superior, destacam-se a Universidade Estadual do 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) e a Universidade Federal Fluminense 

(UFF), com polo na cidade de Campos dos Goytacazes, instituições de excelência 

comprovada nos dados oficiais do Ministério da Educação.  

A UENF foi pioneira no Brasil na adesão da política de cotas juntamente com 

a UERJ no ano de 2002. O pioneirismo da universidade deu-se tanto no sentido de 

legalizar a política no estado do Rio de Janeiro, quanto na configuração de 

implementação de um novo formato de processo seletivo, pois por meio da adesão 

ao ENEM/SISU como substituto do vestibular tradicional, o qual vinha sendo 

realizado em parceria com a UERJ, foi alterado no ano de 2009, quando sobreveio a 

adoção do ENEM como experiência para solucionar a baixa demanda em alguns 

cursos da universidade, por meio do ingresso desses cursos de menor procura nos 

vestibulares anteriores no SISU. 

 Já a UFF, com polo em Campos dos Goytacazes aderiu à política por meio 

do estabelecimento da Lei das Cotas aplicadas nas instituições federais de ensino 

de todo o Brasil, no ano de 2012, na qual a instituição fez valer a legislação, 

utilizando-a no processo seletivo, realizado para ingresso no primeiro semestre do 

ano 2013, e também, abolindo o vestibular tradicional, aderindo ao ENEM/SISU 

como forma oficial de processo de seleção para acesso aos cursos de graduação.  

A partir desse quadro apresentado na cidade de Campos dos Goytacazes, 

envolvendo as duas instituições, bem como o histórico populacional do município, 

foram estudadas como a questão orientadora da pesquisa poderia ser investigada a 

partir dessas variáveis. 

 Ao serem realizadas as análises devidas na pesquisa disposta, constatou-se 

que esta apresenta como características de sua proposta, a estrutura e o formato de 

uma pesquisa qualitativa, a qual, consonante Minayo (2010), consiste em uma 

modalidade de pesquisa que responde a questões extremamente particulares, em 

virtude de que esta modalidade ocupa-se nas Ciências Sociais, um nível de 

realidade que não pode ou não deveria ser quantificado, isto é, a mesma trabalha 

com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 

valores e das atitudes, os quais na concepção da autora consistem em um conjunto 
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de fenômenos humanos que podem ser compreendido como elemento da realidade 

social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas também por pensar 

sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e 

partilhada com os seus semelhantes.  

Na busca pela ratificação ou refutação da hipótese, alguns critérios foram 

estabelecidos para a realização do estudo. O primeiro deles foi o estabelecimento do 

lócus de realização da pesquisa, a desenvolver-se em duas instituições públicas de 

ensino superior localizadas na cidade de Campos dos Goytacazes, sendo uma em 

âmbito estadual e a outra federal, no sentido de diagnosticar diferenças e 

semelhanças entre as duas realidades, para isso elegeu-se a UENF e a UFF.  

Assim, mediante uma análise do contexto institucional das duas realidades, 

parâmetros foram estabelecidos, de forma a haver uma coerência na pesquisa, em 

que ambas as realidades deveriam estar em patamar de igualdade para serem 

analisadas, principalmente em virtude de que a UENF tem uma experiência anterior 

a UFF com a política de cotas, pois no âmbito legal, a legislação que decretou as 

cotas na instituição data de 09 de novembro de 2001, a Lei nº 3.708, a qual foi 

atualizada e modificada três vezes, uma no ano de 2003, por meio da Lei nº 4.151, a 

outra no ano de 2007, mediante a Lei nº 5.074, e a mais recente legislação, a Lei nº 

5.346 sancionada em 11 de dezembro de 2008, a qual encontra-se em vigência em 

todas a instituições estaduais do Rio de Janeiro. Já na UFF, a legislação adveio para 

ser implementada no ano 2012, no sentido de atender aos preceitos da Lei nº 

12.711, também conhecida, como Lei das Cotas, sendo o primeiro processo de 

seleção com a reserva de vagas por cotas a partir do ano de 2013, cujo processo 

sucedeu-se por meio do ENEM/SISU, sendo este já realizado pela UENF desde o 

ano de 2010.  

Destarte, na busca pela equidade entre as instituições, objeto de estudo na 

presente dissertação, estabeleceu-se o lapso temporal de análise da questão 

problema, o qual compreendeu os anos de 2013 a 2015, bem como quais os 

instrumentos para diagnosticar se a questão da opção pelas cotas étnico-raciais por 

parte dos ingressos nesse período referiu-se a justiça social ou afirmação de 

identidade, já que a pesquisa realizada abarcou predominantemente a modalidade 

qualitativa e não quantitativa.  

Nesse intento, foram estabelecidos os critérios para análise do perfil do 

público-alvo da pesquisa, o qual seria composto por cotistas negros, ingressos no 
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curso de maior e menor demanda na UENF e na UFF entre os anos de 2013 a 2015, 

partindo-se do pressuposto de que para o curso de maior concorrência, a opção pela 

cota é um fator de extrema relevância para o acesso, contudo para o curso de 

menor concorrência, o candidato não necessariamente precisaria optar pela cota, 

contudo essa opção foi realizada, o que o levou a fazê-la?  

 Nessa perspectiva, realizou-se a coleta dos dados, junto a UENF e a UFF 

para investigar o curso de maior e menor concorrência em cada uma das 

universidades, o qual foi feito por meio de acesso direto as secretarias de graduação 

das instituições, os departamentos de serviço social, os sites das universidades, 

dentre outros, a fim de obter os dados dos alunos ingressos e contatá-los 

posteriormente, para a realização da entrevista. 

Findada a análise diagnóstica da pesquisa, deu-se prosseguimento a coleta de 

dados com os sujeitos-objeto da mesma, a qual contou como técnica ou instrumento 

para a coleta dos dados, a utilização de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

entrevista, que segundo Gil (2008) é uma das técnicas mais utilizadas no âmbito das 

ciências sociais para coletar dados, em que psicólogos, sociólogos, pedagogos, 

assistentes sociais e praticamente todos os outros profissionais que tratam de 

questões relacionadas à humanidade, valem-se dessa técnica, não apenas para 

coleta de dados, mas também com objetivos voltados para diagnósticos e 

orientação. 

Sendo assim, valeu-se da entrevista como procedimento no trabalho de 

campo, a qual, sua utilização justifica-se na perspectiva, de que por meio dela, o 

pesquisador se apresenta frente ao pesquisado, valendo-se de perguntas 

formuladas com o objetivo da obtenção dos dados que interessam à investigação, 

consistindo, portanto, em uma forma de interação social, na busca da obtenção de 

informes contidos nas experiências dos atores sociais, no qual os depoimentos não 

significam uma conversa despretensiosa e neutra, já que são inseridas como forma 

de angariação de fatos relatados pelos entrevistados, enquanto sujeitos-objeto da 

pesquisa, experimentadores de uma determinada realidade, a qual encontra-se em 

foco na investigação (GIL, 2008; MINAYO, 2010).  

No trabalho em questão, a utilização da entrevista encontrou relevância 

também, como metodologia na coleta de dados objetivos e subjetivos, porquanto, de 

acordo com Minayo (2010), se caracteriza por uma comunicação verbal, a qual 

reforça a importância da linguagem e o significado do discurso. A modalidade de 
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entrevista adotada pela pesquisa foi a do tipo semiestruturada, que tem como 

atributo um roteiro composto por perguntas abertas e indicadas para estudar um 

fenômeno com uma população específica, na qual o informante tem a possibilidade 

de discorrer sobre o tema proposto (MANZINI, 2012). 

Com isso, a coleta dos dados da pesquisa sucedeu-se por meio de entrevista 

direcionada aos estudantes ingressos por cotas étnico-raciais na UENF e na UFF no 

lapso dos anos 2013 a 2015. Para esse intento, formulou-se como proposta 17 

(dezessete) questões para compor o roteiro da entrevista com os alunos cotistas das 

universidades selecionadas, e aplicação como pré-teste, a qual consistiu em uma 

prova preliminar do instrumento de aplicação antes de ser aplicado de forma 

definitiva, cuja finalidade versou em evidenciar possíveis falhas na redação e 

interpretação das questões. A aplicação do pré-teste foi realizada com sujeitos que 

detinham um perfil próximo ao grupo pesquisado, em cada uma das instituições 

investigadas.  

Posteriormente ao pré-teste, fez-se a entrevista com o público alvo da 

pesquisa, cuja análise realizou-se por meio dos depoimentos gravados dos 

entrevistados, os quais foram todos transcritos para facilitar na análise do material 

coletado da pesquisa. Em consonância com Bourdieu (2008), a transcrição da 

entrevista é parte integrante da metodologia do trabalho de pesquisa, a qual não é 

apenas um ato mecânico de passar para o papel o discurso gravado do informante, 

haja vista de que, de alguma maneira, o pesquisador tem que apresentar os 

silêncios, os gestos, os risos, a entonação de voz do informante durante a entrevista, 

consistindo em “sentimentos” que são muito importantes na hora da análise, pois 

mostram muito do informante, permitindo realizar a leitura, bem como analisar as 

questões atinentes ao assunto pesquisado, contribuindo para o seu entendimento. 

Após a coleta dos dados, deu-se prosseguimento a fase de análise, cuja 

etapa teve como objetivo organizá-los de forma tal que possibilitassem o 

fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Todas as 

perguntas exigiram respostas abertas, as quais foram fornecidas pelos sujeitos 

pesquisados de formas diversas, e que constituem o corpus de análise. A fim de que 

essas respostas pudessem ser adequadamente analisadas, adotou-se os 

pressupostos teóricos do campo da Análise do Discurso (AD) na perspectiva 

francesa, em virtude de a mesma versar em um dos instrumentos metodológicos 
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bastante coerentes para interpretação da realidade em questão, a qual constitui-se 

de um corpus empírico ou experimental.  

Para Caregnato e Mutti (2006), na Análise do Discurso (AD) existe o corpus 

de arquivo e o corpus empírico. Em AD, quando o objeto de análise é o material já 

existente, a saber, documentos, legislação, pronunciamentos em jornais, livros e 

outros, referem-se ao corpus de arquivo; contudo, se o material é construído 

especialmente para a pesquisa, como por exemplo, entrevista, refere-se ao corpus 

empírico, experimental.  

A AD trabalha com o sentido, na busca dos efeitos de sentido relacionados ao 

discurso, preocupando-se também em compreender os sentidos que o sujeito 

manifesta no seu discurso. Portanto, o analista ao utilizar a AD precisará realizar 

uma leitura do texto enfocando a posição discursiva do sujeito, legitimada 

socialmente pela composição dos fatores sociais, históricos e ideológicos, 

produzindo, assim, os sentidos de um discurso ao ser enunciado, o qual não existe a 

priori em um texto, sendo construído gradativamente na interação sujeito-texto. 

Contudo, a aplicação da AD deverá ser complementada por teorias que 

justifiquem o discurso dos entrevistados, que não constitui-se como neutro, sendo 

necessária a compreensão de fatores que amparam a construção de estereótipos 

que implicam formações de identidade(s), bem como de estigmas socialmente 

construídos que interferem em uma afirmação e reconhecimento de pertencente a 

essa identidade. 

 

4.1.1 Análise do Discurso e suas teorias 

 

A Análise do Discurso (AD) consiste em uma corrente dos estudos linguísticos, 

cujas raízes emergiram nas críticas aos estudos da Linguística Estruturalista na 

perspectiva do Pós-estruturalismo, o qual se perpetuou pela França, na segunda 

metade da década de 1960. Trata-se de uma área do saber interdisciplinar que 

fundamenta-se na teoria da enunciação, a qual ressalta que o discurso é concebido 

como manifestação intersubjetiva. Desta forma, envolve-se por aspectos sociais e 

psíquicos se realizando de forma interdiscursiva, mediante um processo dialógico 

com outros discursos.  

 A chamada “Escola Francesa de Análise do Discurso” abreviada por AD 

refere-se a uma disciplina que não estava prevista nos campos do saber. Seu 
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surgimento deu-se na Europa, especificamente na França nos anos de 1960 sob a 

égide do estruturalismo. Maingueneau (2007) ressalta que em diversas publicações, 

fala-se de “tendências francesas” de Análise do Discurso, contudo isso não quer 

dizer que todas as pesquisas de análise do discurso desenvolvidas na França 

estejam em consonância com essas tendências, muito menos a referida tipologia de 

pesquisa seja desenvolvida especificamente na França, ou mesmo que todos os 

pesquisadores que participam dessas tendências estejam implicados no mesmo 

nível. 

Desde 1965 na França, a AD é, sobretudo, assunto de linguistas, mas 

também de historiadores e alguns psicólogos, portanto, nasceu tendo como base a 

interdisciplinaridade, em que as questões filosóficas e políticas que surgiram ao 

longo da década de 60 tornaram-se referências na constituição ampla de uma base 

concreta, transdisciplinar acerca das questões da construção movida de uma 

abordagem discursiva dos processos ideológicos. 

 O Discurso incide em toda atividade comunicativa entre interlocutores, isto é, todo 

ato produtor de sentidos que se sucedem a partir da interação entre os falantes, cujas 

crenças, valores culturais, sociais, que consistem em ideologias de grupos, ou da 

comunidade na qual este pertence, serão veiculadas, irão aparecer, presentes nos 

discursos de quem produz (BRANDÃO, 2009). 

 Isto posto, versa como uma das funções do discurso um instrumento de atuação, 

de agir perante o outro, uma ação praticada por meio da linguagem, ato de fala ou 

escrita, cujo objetivo consiste na mudança de uma determinada situação ou contexto. As 

teorias do discurso estão intimamente ligadas às questões da constituição do sujeito, 

enquanto ser social. Segundo Pinto (1989), ao partir da condição de que o social é 

significado, os indivíduos envolvidos no processo de significação também são 

sociais e isto resultará em uma importância fundamental, a de que os sujeitos 

sociais não são causas e nem origem do discurso, mas sim efeitos discursivos.  

Ao se realizar a análise de enunciação de um determinado discurso, 

automaticamente leva-se em consideração o contexto no qual esse discurso foi 

criado ou proferido e mediante esta análise que serão possíveis as buscas da 

relação da modalidade linguística e social abrangida de forma ideológica 

(GREGOLIN, 1995). 

A produção de um discurso acontece a partir de uma linguagem ajustada à 

situação em que o falante se encontra ao seu contexto, por isso é fundamental a ciência 



106 

 

de quem é o público que se deseja atingir ao se pronunciar um determinado discurso, 

seja este falado ou escrito. Não há discurso neutro, todo discurso produz sentidos que 

expressam as posições sociais, culturais, ideológicas dos sujeitos da linguagem. Uma 

das características do discurso de acordo com Brandão (2009) é que todo enunciado só 

tem sentido no contexto em que este é produzido, aplicado. 

 Orlandi (2015) sinaliza que: 

 

O sujeito do discurso se faz (se significa) na/ pela história. Assim, 
podemos compreender também que as palavras não estão ligadas às 
coisas diretamente, nem são o reflexo de uma evidência. É a ideologia 
que torna possível a relação palavra/coisa. Para isso têm-se as 
condições de base, que é a língua, e o processo, que é discursivo, onde 
a ideologia torna possível a relação entre o pensamento, a linguagem e 
o mundo (ORLANDI, 2015, p.95-96).  

 

Todo indivíduo enunciador ou coenunciador, entendidos aqui como aqueles 

que interagem no processo discursivo (HEINE, 2008), ou seja, participante de um 

discurso, cria uma autoimagem por meio daquele discurso, isto é, o discurso é todo 

construído de modo a transparecer as marcas daquilo que o enunciador e/ou 

coenunciador, desejam evidenciar. No campo das teorias do discurso essas marcas, 

são denominadas imagens. As imagens do enunciador e do coenunciador agem no 

campo discursivo, de modo a serem parte constituinte do processo de enunciação e 

a própria construção dessa imagem de si, no discurso convencionou-se denominar 

de ethos ou ethos discursivo. 

O conceito de ethos discursivo reporta a um trajeto pela Grécia Antiga, 

especificamente a Aristóteles a partir de sua Retórica. Maingueneau (2008) destaca 

ser próprio da noção de ethos, a recorrência ao percurso até o mundo da retórica 

antiga, a arte de bem falar ou a Retórica de Aristóteles, o primeiro autor que 

desenvolveu o conceito. 

No discurso, o ethos ou imagem de si compõe a trilogia aristotélica ou tripé 

argumentativo da Retórica, composto também pelo logos que refere-se ao 

pensamento, ao discurso e o pathos que significa paixão, emoção.  Para Amossy 

(2011), os antigos designavam pelo termo ethos a construção de uma imagem de si 

cuja intencionalidade era a garantia do sucesso da ação da argumentação por meio 

da oratória, em que cabia ao orador enunciar uma determinada informação e 

simultaneamente dizer: “sou isto, não sou aquilo”.  
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Há dois tipos de ethos, o discursivo e o prévio ou pré-discursivo. Para 

Aristóteles, o ethos discursivo chama mais a atenção, portanto é mais valorizado. Já 

os romanos valorizavam mais o ethos pré-discursivo, pois o ethos consiste em uma 

criação grega que fora apropriada pelos romanos, na perspectiva do entendimento 

que o ser humano é valorizado pela palavra, pelo que o outro diz por meio das 

palavras, em que o eu do enunciador também se revela pelas escolhas ideológicas. 

Nesse sentido, o ethos prévio é o que acaba sobressaindo no discurso, no sentido 

de que pode haver muitas contradições ao ser enunciado um determinado discurso. 

 A partir da noção de ethos estabelecida por Aristóteles em a Retórica, 

Dominique Maingueneau por meio de uma recuperação do conceito, o reformulou 

para o campo da Análise do Discurso (AD), contudo associando-o a natureza do 

argumento. Segundo Maingueneau (2008, p. 17):  

 

– o ethos é uma noção discursiva, ele se constrói através do 
discurso, não é uma “imagem” do locutor exterior a sua fala;  
– o ethos é fundamentalmente um processo interativo de influência 
sobre o outro;  
– é uma noção fundamentalmente híbrida (sócio-discursiva), um 
comportamento socialmente avaliado, que não pode ser apreendido 
fora de uma situação de comunicação precisa, integrada ela mesma 
numa determinada conjuntura sócio-histórica.  

 

Assim, a partir da AD, o ethos possui uma nomenclatura própria da construção 

de uma imagem de si por meio do discurso.  Nessa perspectiva, Maingueneau parte 

da premissa de que a noção de ethos é do discurso, de maneira que está imbricado 

ao ato de enunciação, o que implica na possibilidade de o mesmo se legitimar.  

Nesse intento, é fundamental refletir no conceito de enunciação, pois compreende-

se que a noção de ethos discursivo não encontra-se apenas nos atos de fala, na 

interação verbal, materializada no discurso, mas também na ativação da memória 

discursiva, daquilo que é entendido como legítimo e aceito, proporcionando a 

identificação dos sujeitos. Nessa perspectiva, o ethos está unido à própria 

enunciação, e não a um saber exterior ao discurso do enunciador. 

Ainda sobre a origem da AD e a sua relação com a retórica, Maingueneau 

(2007) pondera que há um perigo evidente em situar a Análise do Discurso como 

uma espécie de ampliação da retórica, como se a retórica, ou, antes, as diferentes 

configurações da retórica, não fossem solidárias de configurações do saber e de 

práticas irremediavelmente desaparecidas. Na sua concepção, a análise do discurso 
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implica também o reconhecimento de uma “ordem do discurso” que não pode ser 

reduzida ao dispositivo retórico. O que não a impede de reinvestir, não sem as 

reelaborar convenientemente, muitas categorias e problemáticas oriundas da 

retórica ou de outras práticas.  

Consonante o autor, a AD não veio simplesmente preencher um vazio na 

linguística do sistema, como se a Saussure tivesse sido acrescentado Bakhtin, isto 

é, como se a uma linguística da “língua” tivesse sido acrescentado uma linguística 

da “fala”. É verídico que a Análise do Discurso sustenta um elo privilegiado com as 

ciências da linguagem, domínio ao qual pertence, pelo menos na concepção que 

prevalece em geral, e particularmente na França; contudo, seu desenvolvimento 

implica não apenas uma extensão da linguística, mas também uma reconfiguração 

do conjunto dos saberes. Haja vista que apenas uma parte daqueles que foram seus 

grandes inspiradores nos anos 60 é constituída por linguistas, contando também na 

outra parte antropólogos como Hymes, sociólogos como Garfinkel, Sacks, além de 

filósofos preocupados com os aspectos inerentes à linguística, a exemplo destes, 

cita-se Pêcheux, e também, filósofos não necessariamente preocupados com os 

aspectos linguísticos como é o caso do Foucault (MAINGUENEAU, 2007). 

O interesse que conduz a Análise do Discurso seria o de apreender o discurso 

como um misto de um texto e de um lugar social, o que significa proferir que seu 

objeto não é nem a organização textual, nem a situação de comunicação, mas 

aquilo que as une por intermédio de um dispositivo de enunciação específico. Esse 

dispositivo pertence simultaneamente ao verbal e ao institucional, ou seja, no 

sentido de pensar os lugares independentemente das palavras que são autorizadas, 

ou pensadas, ou seja, as palavras involuntariamente dos lugares com os quais elas 

estão insinuadas significaria permanecer insuficiente das exigências que sustentam 

a análise do discurso (MAINGUENEAU, 2007). 

Ao realizar a análise de um discurso é de fundamental importância elencar as 

unidades não tópicas, as quais são construídas pelos pesquisadores 

independentemente de fronteiras preestabelecidas, o que as distingue das unidades 

tópicas ou “territoriais”, as quais congregam enunciados profundamente inscritos na 

história. Dessas unidades não tópicas emerge a concepção do que Maingueneau 

reservou sob o termo de formação discursiva, a qual surge inseparável do 

interdiscurso, cujo ponto de vista foi defendido por Charaudeau e Maingueneau 

(2004), no Dicionário de Análise do Discurso. 
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Para Maingueneau (2007) formação discursiva são unidades como, por 

exemplo, “o discurso racista”, “o discurso pós-colonial”, “o discurso patronal”, os 

quais não podem ser delimitados por fronteiras que não sejam as estabelecidas pelo 

pesquisador, devendo ser especificadas historicamente. O corpus aos quais elas 

correspondem podem conter enunciados pertencentes aos mais variados tipos e 

gêneros do discurso; eles podem até, em função da vontade do pesquisador, 

misturar corpus de arquivo e corpus construídos para a pesquisa (sob a forma de 

testes, interlocuções, questionários, dentre outros). 

A AD trabalha com o sentido e não com o conteúdo do texto, um sentido que 

não pode ser traduzido, mas produzido; pode-se afirmar que o corpus da AD é 

constituído pela seguinte formulação: ideologia + história + linguagem. A ideologia é 

entendida como o posicionamento do sujeito quando se filia a um discurso, sendo o 

processo de constituição do imaginário que está no inconsciente, ou seja, o sistema 

de ideias que constitui a representação; a história representa o contexto sócio 

histórico desses sujeitos e a linguagem é a materialidade do texto gerando “pistas” 

do sentido que o sujeito pretende dar. Portanto, na AD a linguagem vai além do 

texto, trazendo sentidos pré-construídos que são ecos da memória do dizer 

(CAREGNATO; MUTTI, 2006).  

Para Caregnato e Mutti (2006), essa memória do dizer consiste no 

interdiscurso, ou seja, a memória coletiva constituída socialmente; o sujeito tem a 

ilusão de ser dono do discurso enunciado por ele e por tanto de obter pleno controle 

sobre este, contudo, não percebe estar dentro de um contínuo, porque todo o 

discurso já fora dito anteriormente.  

Em consonância com Maingueneau (2008), o interdiscurso antecede o 

discurso, imperando sobre este. Nesse aspecto, é destacado pelo autor que o 

elemento de análise importante ao analisar um determinado discurso não é o 

discurso em si, mas a atmosfera de trocas entre os diversos discursos selecionados, 

numa determinada situação discursiva, ou seja, o interdiscurso. Nessa vertente, 

proferir que um discurso é examinado na sua relação com outros discursos, se torna 

fundamental, haja vista do espaço de legitimidade importante que permite a entrada 

de outros discursos na sua composição. 

 Na pesquisa em questão, propôs-se analisar o discurso dos estudantes 

universitários, em especial, o interdiscurso, no sentido de averiguar quais os 

argumentos que iriam sobressair nas declarações e posturas dos graduandos 
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ingressos por cotas para negros nas duas instituições investigadas, ou seja, qual o 

ethos de aluno cotista negro, que ressaltaria mediante a análise dos depoimentos 

coletados, isto é, um interdiscurso que iria ser evidenciado de justiça social ou 

distributiva ou afirmação de identidade? Nessa perspectiva, consistiu como 

fundamental ressaltar alguns conceitos de suma importância para a pesquisa 

proposta como a Análise do Discurso e suas teorias, alguns conceitos fundamentais 

sobre estereótipos e estigmas que exercem fortes influências na composição e 

construção da identidade ou identidades dos sujeitos analisados. 

 

 4.1.2 Estereótipos e Identidades: conceitos fundamentais 

 

Com a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, a qual pôs fim a 

escravidão no Brasil, atrelada ao novo formato de governo do País, a República, 

proclamada em 15 de novembro de 1889, um imenso quadro de marginalização 

social foi instaurado no País, principalmente pela população egressa do cativeiro e 

dos seus descendentes evidenciando as teorias raciais e o preconceito étnico-racial 

no Brasil, o qual é ressaltado por Oracy Nogueira (2007) como uma disposição (ou 

atitude) desfavorável, culturalmente condicionada, em relação aos membros de uma 

população, aos quais são considerados como estigmatizados, seja devido à 

aparência, a toda ou parte da ascendência étnica a qual lhes são atribuído ou 

reconhecido.  

Quando o preconceito de raça se exerce em relação à aparência, isto é, 

quando toma por pretexto para as suas manifestações os traços físicos do indivíduo, 

trata-se do preconceito de marca. Por sua vez, quando parte-se do princípio de que 

o preconceito decorre do fato do indivíduo ser descendente de certo grupo étnico, 

sinalizando, assim, que no Brasil o preconceito assume a característica de marca 

diferentemente de outras nações, em que o mesmo é de origem (NOGUEIRA, 

2007). 

A fim de reverter esse quadro social, os libertos, ex-escravos e seus 

descendentes fundaram os movimentos de mobilização negra no Brasil, o 

denominado Movimento Negro Brasileiro, inicialmente composto por dezenas de 

grupos organizados por meio de grêmios, clubes ou associações em alguns estados 

brasileiros.  
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Domingues (2007) ressalta três fases de atuação do Movimento Negro 

Brasileiro. A primeira ocorreu entre os anos de 1889 a 1937, quando foram fundados 

jornais, que denunciavam as situações em que estes se encontravam, com enfoque 

nas diversas mazelas que afetavam a população negra no âmbito do trabalho, da 

habitação, da educação e da saúde, tornando-se uma tribuna privilegiada para se 

pensar em soluções concretas para o problema do racismo na sociedade brasileira, 

além de clubes e entidades como a Frente Negra Brasileira, os quais se constituíram 

como símbolos da luta da população negra, representando um período de muitas 

lutas, mas também de diversas conquistas alcançadas posteriormente. 

Contudo, no período em que vigorou o Estado Novo, no lapso de tempo entre 

os anos de 1937 a 1945, violentas repressões políticas, foram elencadas 

inviabilizando qualquer movimento contestatório ao Governo brasileiro. No entanto, 

com a queda da ditadura do governo Vargas, teve-se o ressurgimento, na cena 

política do País, o Movimento Negro Organizado, consistindo na segunda fase 

deste. Inclusive, consonante Domingues (2007), ampliando a extensão das suas 

ações, porém não alcançou o mesmo poder de integração da fase anterior, 

resultando, ao fim desse período o abandono por décadas do Movimento Negro, 

inclusive pelos setores políticos mais progressistas, em que a primeira lei 

antidiscriminatória do País, nomeada de Afonso Arinos, só teve a sua aprovação no 

Congresso Nacional em 1951, após o escândalo de racismo envolvendo a bailarina 

negra norte-americana Katherine Dunham, impedida de se hospedar em um hotel 

em São Paulo. 

O golpe militar de 1964 representou uma derrota, mesmo que temporária, para 

a luta política dos negros, em virtude de desarticular um acordo político de forças 

que trilhava para o enfrentamento do “preconceito de cor” no País. Assim, decorreu 

em um regresso, por parte do Movimento Negro organizado, pois seus militantes 

foram estigmatizados e acusados pelos militares de estarem criando um problema 

que supostamente não existia, o racismo no Brasil. Tendo a partir de então uma 

desmobilização das lideranças negras, que começaram a atuar de forma quase 

clandestina, em que a discussão pública das questões étnico-raciais foi praticamente 

suprimida, cuja reorganização política da luta antirracista aconteceu somente no final 

da década de 70, no bojo da ascensão dos movimentos populares, sindicais e 

estudantis (DOMINGUES, 2007), inaugurando, assim, a sua terceira fase, a qual 

prosseguiu até o ano 2000. 
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Na década de 70, movimentos sociais de modo geral passaram a trazer 

novas dimensões no que concerne à luta contra as desigualdades de gênero, étnico-

raciais, dentre outras. Ressurgindo nesse momento, o Movimento Negro, contudo 

agora fortalecido e com uma nova roupagem, configurando nos anos de 1980 e 

1990, no levantamento de ações e posicionamentos acerca das questões 

envolvendo a identidade negra, trazendo um cenário de reivindicações por parte dos 

direitos e obrigações sociais para com as minorias brasileiras, no sentido de uma 

conscientização negra ou de uma cultura negra como medida de abalizar uma 

cidadania diferenciada.  

Conforme assevera Woodward (2014), estes novos movimentos, podem ser 

compreendidos nos termos de uma “política da identidade” centralizada em afirmar a 

identidade cultural das pessoas que pertencem a um determinado grupo social 

oprimido ou marginalizado, nesse intento, as questões com enfoque na identidade 

tornaram-se, um fator importante de mobilização e organização por parte dos 

movimentos. 

Como resultante desse processo de experiências, começaram a ser 

evidenciadas as discussões acerca do negro no Brasil, quem são esse sujeitos e 

como podem ser identificados? Emanando oposições entre a identidade étnico-racial 

negra e a identidade mestiça, esta última, na perspectiva de unificadora, sugerida 

pela ideologia dominante, na intenção de ir para além da unidade nacional, mas 

também, visando à legitimação da denominada democracia racial brasileira e a 

conservação do status quo. 

O movimento negro ainda desenvolveu, nessa terceira fase, uma 
campanha política contra a mestiçagem, apresentando-a como uma 
armadilha ideológica alienadora. A avaliação era de que a 
mestiçagem sempre teria cumprido um papel negativo de diluição da 
identidade do negro no Brasil. O mestiço seria um entrave para a 
mobilização política daquele segmento da população. Segundo essa 
geração de ativistas, a mestiçagem historicamente esteve a serviço 
do branqueamento, e o mestiço seria o primeiro passo desse 
processo. Por isso, condenavam o discurso oficial pró-mestiçagem. 
Como contrapartida, defendiam os casamentos endogâmicos e a 
constituição da família negra. O homem negro teria que, 
inexoravelmente, casar-se com a mulher do mesmo grupo racial e 
vice-versa. Por essa concepção, os casamentos interraciais 
produziam o fenômeno da mestiçagem que, por sua vez, 
redundariam, a longo prazo, em etnocídio. O discurso nacional pró-
mestiçagem era, assim, concebido como uma estratégia da classe 
dominante para provocar o “genocídio” do negro no país 
(DOMINGUES, 2007, p.116-117). 
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No Quadro 1, elenca-se um cenário composto por Domingues (2007), o qual 

consiste em uma avaliação esquemática da trajetória do Movimento Negro no 

período republicano. O autor ressalta que a evolução histórica do movimento não foi 

estanque ou linear; pelo contrário, foram assinaladas por contradições, avanços, 

recuos e estagnações de diversas ordens. Inclusive, alguns militantes, atuaram de 

forma ativa em mais de uma fase. Contudo, para fins analíticos, o autor buscou 

apontar as linhas gerais que caracterizaram a ideologia, a dinâmica interna, a 

atuação política, os métodos de luta, o discurso, em síntese, alguns elementos da 

organização do movimento, em uma tratativa de tentar sinalizar as principais 

tendências que nortearam a luta antirracista no Brasil. 

 

Quadro 1 – Quadro comparativo da trajetória do Movimento Negro na República. 

 

 
Movimento Negro 

Brasileiro 
 
 

 
Primeira Fase 
(1889-1937) 

 

 
Segunda Fase 
 (1945-1964) 

 

 
Terceira Fase 
 (1978-2000) 

 

 
Tipo de discurso racial 

predominante 
 

 
Moderado 

 
Moderado 

 
Contundente 

 
Estratégia cultural de 

“inclusão” 

 
Assimilacionista 

 
Integracionista 

 
Diferencialista 
(igualdade na 

diferença) 
 

 
Principais princípios 

ideológicos e 
posições políticas 

 
Nacionalismo e 

defesa das forças 
políticas de 

“direita”, nos anos 
1930 

 
Nacionalismo e 

defesa das forças 
políticas de “centro” e 
de “direita”, nos anos 

1940 e 1950 

 
Internacionalismo e 
defesa das forças 

políticas da esquerda 
marxista, nos anos 

1970 e 1980 
 

 
Conjuntura 

internacional 

 
Movimento 

nazifascista e pan-
africanista 

 
Movimento da 
negritude e de 

descolonização da 
África 

 
Afrocentrismo, 
movimento dos 
direitos civis nos 

Estados Unidos e de 
descolonização da 

África 
 

 
Principais termos de 

auto-identificação 

 
Homem de cor, 
negro e preto 

 
Homem de cor, negro 

e preto 

 
Adoção “oficial” do 

termo “negro”. 
Posteriormente, usa-
se, também, o “afro-
brasileiro” e “afro-
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descendente” 
 

 
Causa da 

marginalização do 
negro 

 

 
A escravidão e o 

despreparo moral/ 
educacional 

 
A escravidão e o 

despreparo cultural/ 
educacional 

 
A escravidão e o 

sistema capitalista 

 
Solução para o 

racismo 

 
Pela via 

educacional e 
moral, nos marcos 
do capitalismo ou 

da sociedade 
burguesa 

 
Pela via educacional 
e cultural, eliminando 

o complexo de 
inferioridade do 

negro e reeducando 
racialmente o branco, 

nos marcos do 
capitalismo ou 

sociedade burguesa 

 
Pela via política 

(“negro no poder!”), 
nos marcos de uma 
sociedade socialista, 

a única que seria 
capaz de eliminar 

com todas as formas 
de opressão, 

inclusive a racial 
 

 
Métodos de lutas 

 
Criação de 

agremiações 
negras, palestras, 

atos públicos 
“cívicos” e 

publicação de 
jornais 

 
Teatro, imprensa, 

eventos 
“acadêmicos” e 
ações visando à 
sensibilização da 

elite branca para o 
problema do negro 

no país 

 
Manifestações 

públicas, imprensa, 
formação de comitês 
de base, formação 
de um movimento 

nacional 

 
Relação com o “mito” 
da democracia racial 

 
Denúncia 

assistemática do 
“mito” da 

democracia racial 

 
Denúncia 

assistemática do 
“mito” da democracia 

racial 

 
Denúncia sistemática 

do “mito” da 
democracia racial 

 
Capacidade de 

mobilização 

 
Movimento social 
que chegou a ter 

um caráter de 
massa 

 
Movimento social de 

vanguarda 

 
Movimento social de 

vanguarda 

 
Relação com a 
“cultura negra” 

 
Distanciamento 
frente alguns 

símbolos 
associados à 
cultura negra 

(capoeira, samba, 
religiões de matriz 

africana) 

 
Ambiguidade 

valorativa diante de 
alguns símbolos 

associados à cultura 
negra (capoeira, 

samba, religiões de 
matriz africana) 

 
Valorização dos 

símbolos associados 
à cultura negra 

(capoeira, samba, 
religiões de matriz 

africana, sobretudo o 
candomblé) 

 
Como concebiam o 

fenômeno da 
mestiçagem 

 
De maneira 

positiva (discurso 
pró- mestiçagem) 

 
De maneira positiva 

(discurso pró- 
mestiçagem) 

 
De maneira negativa 

(discurso contra a 
mestiçagem) 
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Dia de reflexão e/ou 

protesto 

 
13 de Maio (dia da 
assinatura da Lei 
Áurea, em 1888) 

 
13 de Maio (dia da 
assinatura da Lei 
Áurea, em 1888) 

 
20 de Novembro (dia 
de rememoração da 
morte de Zumbi dos 

Palmares) 

 
Principais lideranças 

 
Vicente Ferreira, 

José Correia 
Leite, Arlindo 

Veiga dos Santos 

 
José Bernardo da 
Silva, Abdias do 

Nascimento 

 
Hamilton Cardoso, 

Lélia Gonzalez 

 
Fonte: Domingues (2007). 

 

Nessa perspectiva, é imprescindível a apresentação de algumas reflexões 

acerca da noção de identidade, que vem sendo observada pela ótica de diversas 

concepções nas ciências sociais, da linguagem e da comunicação, à luz de 

referências obrigatórias para a compreensão do conceito de identidade no presente 

momento, ou seja, por meio de teóricos e estudiosos que apresentam um panorama 

de crise, em que existe uma busca por identificações e legitimação dos processos 

sociais, que não estão resolvidos por completo, cujas implicações ainda se fazem 

presentes, dando significados ao atual contexto brasileiro, no qual parte-se do 

pressuposto de estar havendo um processo de redefinição da identidade dos 

afrodescendentes.  

Para Amaral e Mello (2013), atualmente vivencia-se um tempo muito 

importante de reavaliação das relações entre os grupos identitários no Brasil, o que 

consiste no crescimento da consciência negra e a discussão em torno dos temas 

relacionados às políticas públicas de cotas no Brasil, configurando-se em um novo 

cenários que têm causado mudanças sociais marcantes, mas também contendas.  

Para os autores, a discussão envolvendo identidade tem se destacado como 

uma questão central nos debates contemporâneos, no contexto das reconstruções 

globais das identidades nacionais e étnicas e da emergência dos “novos 

movimentos sociais”, os quais têm mostrado grandes preocupações no que 

concerne a reafirmação das identidades pessoais e culturais.  

Stuart Hall, um dos fundadores da Escola de Estudos Culturais, ao realizar a 

análise da questão da identidade cultural na pós-modernidade, compreende que o 

final do século XX introduziu uma discussão acerca de uma possível crise de 

identidade do sujeito em face de uma mudança estrutural que fragmenta e desloca 

as identidades culturais de classe, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade. Na 
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perspectiva de tratar da temática, Hall apresenta como determinados processos 

sociais influenciam e de forma expressiva para a movimentação dos processos de 

significação e pertencimento, criando jogos de identidade entre indivíduos e 

sociedades, no qual o tempo e o espaço aparecem como fatores determinantes 

nesse processo.  

Para Hall (2005), no mundo globalizado e midiatizado, os meios de 

comunicação de massa desempenham função de suma importância na (re) definição 

de identidades, a partir da diversidade e amplitude de seus conteúdos. Em suas 

enunciações, o autor acredita que as antigas identidades, que por tanto tempo 

estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo emergir novas identidades 

e fragmentando o indivíduo moderno, até o momento presente considerado como 

um sujeito unificado.  

Para sustentar a sua teoria este parte do pressuposto de que as identidades 

estão sendo descentradas, deslocadas e fragmentadas originando identidades 

híbridas, em que tal fato conformaria uma das consequências da globalização sobre 

a representação social que os sujeitos fazem de si e dos outros, em uma vertente 

individual e coletiva. Deste modo, para Hall, a globalização “tem um efeito 

pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e 

novas posições de identificação, e tornando as identidades mais posicionais, mais 

políticas, mais plurais e diversas; menos fixas, unificadas ou trans-históricas” (2005, 

p. 87). 

Castell (1999) entende por identidade a fonte de significado e experiência de 

um povo. Nessa perspectiva, a identidade é compreendida como um processo de 

construção de significado tendo como fundamento atributo ou atributos culturais 

inter-relacionados, os quais prevalecem sobre outras fontes de significados.  

Nesse entendimento, em um indivíduo ou grupo de indivíduos pode haver 

identidades múltiplas, contudo essa multiplicidade tem sido alvo de tensões e 

contradições tanto na autoapresentação quanto na ação social, isso é necessário 

porque tem que ser estabelecida a distinção entre identidade e o que 

tradicionalmente tem sido estabelecido pelos sociólogos de papéis sociais e 

conjunto de papéis. De acordo com o autor, os papeis sociais irão sobressair 

dependo das condições nas quais estes sujeitos estiverem inseridos, sendo as 

identidades construídas por meio desses papéis socialmente estabelecidos, por 

meio de relações de poder hierarquicamente construídas.  
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Nessa perspectiva, o autor propõe uma distinção entre três formas e origens 

de construção de identidades: 

1. identidade legitimadora: introduzida por instituições socialmente 

dominantes com o intento de expandir e racionalizar sua dominação aos atores 

sociais. 

2. identidade de resistência: criada por atores que se encontram em 

postos/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica de dominação, 

construindo a partir desse aspectos instrumentos de barreiras e resistências de 

modo a sobreviverem ao sistema de dominação, formulando assim, princípios 

contrários aos adotados pelo sistema dominante. 

3. identidade de projeto: quando uma nova identidade é construída pelos 

atores socialmente inferiores, e esta é capaz de redefinir o seu papel na sociedade 

no sentido de uma transformação de toda a estrutura social, mediante a apreensão 

de qualquer tipo material que encontra-se ao seu alcance.  

Nessa questão da identidade, evidencia-se a diferença como elemento 

central dos sistemas de classificação por meio dos quais os significados são 

produzidos. Para Hall (2014, p.78): 

A identidade e a diferença não podem ser compreendidas, pois, fora 
dos sistemas de significação nos quais adquirem sentidos. Não são 
seres da natureza, mas da cultura e dos sistemas simbólicos que a 
compõem. Dizer isso não significa, entretanto, dizer que elas são 
determinadas, de uma vez por todas, pelos sistemas discursivos e 
simbólicos que lhes dão definição. 

 
 

Para Hall (2014), a identidade e a diferença são as resultantes de um 

processo de produção simbólica e discursiva. Tanto uma quanto a outra trata-se de 

uma relação social, o que significa que sua definição discursiva e linguística está 

sujeita a guias de força, relações de poder. Não são simplesmente definidas, são 

impostas, não convivem lado a lado de forma harmoniosa, mas em campos 

hierárquicos, de disputas.  

Nessa perspectiva, consonante Hall (2014, p.81): 

A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o 
desejo dos diversos grupos sociais, assimetricamente situados, de 
garantir o acesso privilegiado aos bens sociais. A identidade e a 
diferença estão, pois, em estreita conexão com relações de poder. O 
poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser 
separado das relações mais amplas de poder. A identidade e a 
diferença não são, nunca, inocentes. 
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Para Hall, onde existe diferenciação, isto é, identidade e diferença, tem-se a 

presença do poder, em que a diferenciação é o processo central pelo qual a 

identidade e a diferença são produzidas. Contudo, há uma série de outros processos 

que demarcam essa diferenciação e nem sempre estão explícitas, agem sutilmente. 

Hall (2014) elenca alguns elementos dicotômicos, oposições binárias, em torno de 

duas classes polarizadas que constituem como marca dessa diferenciação e dessa 

relação de poder: 

 São outras tantas marcas da presença do poder: “incluir/excluir 
(“esses pertencem, aqueles não”); demarcar fronteiras(“nós” e 
“eles”); classificar (“bons” e “maus”; “puros” e “impuros”; 
“desenvolvidos” e “primitivos”; “racionais” e “irracionais”); normalizar 
(“nós somos normais; eles são anormais”) (HALL, 2014, p.81-82). 

 

Nessas relações, a identidade e a diferença se traduzem em declarações 

sobre quem pertence e quem não pertence a determinada categoria, sobre quem 

está incluindo e quem está excluído, em que afirmar a identidade implica demarcar 

fronteiras, significa fazer distinções sobre o que e quem fica dentro ou fora do 

sistema. A identidade está sempre ligada a uma forte separação entre “nós” e “eles”, 

em que os pronomes utilizados não constituem como simples categorias 

gramaticais, mas evidentes indicadores de posições subjetivas fortemente marcadas 

por relações de poder (Hall, 2014). 

Em que medida essas relações de poder influenciaram na opção pela 

modalidade cotas e assinatura da autodeclaração como negro para o ingresso na 

universidade por parte dos entrevistados, objeto de investigação na presente 

dissertação? E até que ponto essa teoria, fundamentada por Hall pôde ser 

confirmada? 

 

 4.2 Procedimentos metodológicos: instrumentos de coleta de dados 

 

Um dos objetivos propostos na presente pesquisa consistiu na identificação 

do curso de maior e menor concorrência na Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) e no Instituto de Ciências da Sociedade e 

Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense (ESR/UFF), ambas 

instituições de ensino superior localizadas na cidade de Campos dos Goytacazes. 
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Mediante a investigação delineada, foi realizado o levantamento dos dados junto às 

duas instituições no sentido de averiguar as questões orientadoras. 

 

 4.2.1 População e Amostra 

 

Desde o ano de 2010, a UENF adota o ENEM/SISU como instrumento de 

seleção para acesso aos cursos de graduação na instituição, abolindo o vestibular 

tradicional, antes realizado em parceria com a Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ). Atualmente, a instituição conta com 16 (dezesseis) cursos de 

graduação ofertados na modalidade presencial, os quais consistiram como objeto de 

análise da presente pesquisa. 

Na UFF, a realidade com o ENEM/SISU passou a acontecer em momento 

posterior ao da UENF, advindo parcialmente no ano de 2012 em virtude da 

aprovação da Lei 12.711/2012, quando a UFF passou a utilizar o Sistema de 

Seleção Unificada (SISU) como critério de seleção, disponibilizando um percentual 

de aproximadamente 20% de suas vagas para ingresso na instituição. Aderindo ao 

ENEM/SISU por completo, a partir do Processo Seletivo realizado no primeiro 

semestre do ano 2013. No campus Campos dos Goytacazes, a instituição conta 

atualmente vagas em 9 (nove) cursos de graduação, ofertados na modalidade  

presencial. 

Isto posto, verifica-se uma lacuna temporal de três anos de diferenças entre 

as instituições referidas, na adoção do mesmo formato de processo seletivo para 

acesso aos cursos de graduação. Nessa perspectiva, visando um diagnóstico 

equânime entre as duas realidades pesquisadas, adotou-se para fins de 

diagnósticos para composição do presente trabalho, a análise das edições dos 

processos seletivos que ocorreram no lapso temporal de 2013 a 2015, já que a 

proposta de pesquisa versou em uma análise contrastiva das duas realidades 

institucionais, o que, por conseguinte, demandava o máximo de cuidados a não 

haver disparidades. 

Após a definição dos critérios metodológicos, foi realizada a coleta de dados 

nas duas instituições referente ao ingresso de estudantes cotistas que ingressaram 

por meio da opção de cotas étnico-raciais nas duas universidades entre os anos de 

2013 a 2015. Como critérios de diagnósticos, verificou junto às instituições o 

quantitativo de candidatos que disputaram as vagas reservadas para cada curso de 
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graduação, de modo a averiguar qual o curso de maior e menor demanda no lapso 

de tempo analisado. 

No Quadro 2 consta a relação Candidato - Vaga aos cursos de graduação da 

UENF no processo seletivo realizado no ano de 2013. 

 

Quadro 2 – Relação Candidato -Vaga nos cursos de graduação da UENF na edição 
do SISU 2013. 

 

 
Curso 

 
Turno 

 

 
Formação 

 

 
Vagas 

 
Relação Candidato-

Vaga 

Administração Pública Integral Bacharelado 20 21,2 

Agronomia Integral Bacharelado 50 12,5 

Ciência da Computação Noturno Bacharelado 25 14,0 

Ciências Biológicas Integral Bacharelado 80 12,2 

Ciências Biológicas Noturno Licenciatura 40 12,5 

Ciências Sociais Integral Bacharelado 30 8,2 

Engenharia Civil Integral Bacharelado 30 32,2 

Engenharia de Petróleo Integral Bacharelado 25 26,2 

Engenharia de Produção Integral Bacharelado 28 25,7 

Engenharia Metalúrgica Integral Bacharelado 30 13,4 

Física Noturno Licenciatura 30 8,5 

Matemática Noturno Licenciatura 30 10,9 

Medicina Veterinária Integral Bacharelado 40 25,4 

Pedagogia Noturno Licenciatura 30 12,4 

Química Noturno  Licenciatura 30 10,2 

Zootecnia Integral Bacharelado 28 14,2 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. Disponível em:               

http://www.uenf.br/portal/images/VESTIBULAR.SISU/SISU%202013%20(ENEM%202012)/Candidato-
vaga%20Sisu%202013%20PDF.pdf 

 

Na UENF, a edição do ENEM/SISU acontece uma vez por ano. No processo 

seletivo realizado no ano 2013, verificou-se que do total de vagas ofertadas e o 

número de candidatos inscritos em cada um dos cursos de graduação da instituição, 

o curso mais concorrido, ou seja, como maior demanda por parte dos candidatos foi 

o curso de Bacharelado em Engenharia Civil. Em contraponto a este, o curso de 

menor demanda nesse processo seletivo foi o Bacharelado em Ciências Sociais 

(Quadro 2). 

http://www.uenf.br/portal/images/VESTIBULAR.SISU/SISU%202013%20(ENEM%202012)/Candidato-vaga%20Sisu%202013%20PDF.pdf
http://www.uenf.br/portal/images/VESTIBULAR.SISU/SISU%202013%20(ENEM%202012)/Candidato-vaga%20Sisu%202013%20PDF.pdf
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Ao serem analisados os dados referentes ao processo seletivo do ano de 

2014 na UENF, verificou-se a seguinte situação, em exposição no Quadro 3. 

 
Quadro 3 – Relação Candidato -Vaga nos cursos de graduação da 

UENF na edição do SISU 2014. 
 

 
Curso 

 
Turno 

 

 
Formação 

 

 
Vagas 

 
Relação Candidato-

Vaga 

Administração Pública Integral Bacharelado 20 23,4 

Agronomia Integral Bacharelado 50 11,7 

Ciência da Computação Noturno Bacharelado 25 15,0 

Ciências Biológicas Integral Bacharelado 80 11,8 

Ciências Biológicas Noturno Licenciatura 40 14,0 

Ciências Sociais Integral Bacharelado 30 9,4 

Engenharia Civil Integral Bacharelado 30 34,0 

Engenharia de Petróleo Integral Bacharelado 25 22,8 

Engenharia de Produção Integral Bacharelado 28 25,0 

Engenharia Metalúrgica Integral Bacharelado 30 15,4 

Física Noturno Licenciatura 30 9,5 

Matemática Noturno Licenciatura 30 11,3 

Medicina Veterinária Integral Bacharelado 40 30,0 

Pedagogia Noturno Licenciatura 30 18,7 

Química Noturno Licenciatura 30 10,6 

Zootecnia Integral Bacharelado 28 15,4 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. Disponível em: 

http://www.uenf.br/dic/ascom/wpcontent/uploads/sites/4/2014/01/Candidato-vaga-Sisu- 
2014-Enem-20-13.pdf. 

 

No ano de 2014, novamente o curso de maior e menor demanda no processo 

de seleção da UENF foi o Bacharelado em Engenharia Civil e o Bacharelado em 

Ciências Sociais, conforme evidenciado mediante a exposição no Quadro 3.  

 Já na seleção realizada no ano de 2015, verificou-se uma mudança, alterando 

o número de ingressos no curso de menor procura, o qual na seleção realizada nos 

anos 2013 e 2014 havia sido o Bacharelado em Ciências Sociais, na seleção de 

2015 o menos procurado foi a Licenciatura em Física, contudo o de maior demanda 

e concorrência, ainda continuou de modo análogo às seleções realizadas nos dois 

anos anteriores, a saber, o curso de Bacharelado em Engenharia Civil (Quadro 4). 

 
 

http://www.uenf.br/dic/ascom/wpcontent/uploads/sites/4/2014/01/Candidato-vaga-Sisu-
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Quadro 4 – Relação Candidato -Vaga nos cursos de graduação da UENF na edição do SISU 2015. 
 

 
Curso 

 
Turno 

 

 
Formação 

 

 
Vagas 

 
Relação Candidato-

Vaga 

Administração Pública Integral Bacharelado 20 29,1 

Agronomia Integral Bacharelado 50 12,7 

Ciência da Computação Noturno Bacharelado 25 15,6 

Ciências Biológicas Integral Bacharelado 80 12,5 

Ciências Biológicas Noturno Licenciatura 40 14,8 

Ciências Sociais Integral Bacharelado 30 9,7 

Engenharia Civil Integral Bacharelado 30 37,4 

Engenharia de Petróleo Integral Bacharelado 25 22,6 

Engenharia de Produção Integral Bacharelado 28 27,1 

Engenharia Metalúrgica Integral Bacharelado 30 14,1 

Física Noturno Licenciatura 30 8,9 

Matemática Noturno Licenciatura 30 10,0 

Medicina Veterinária Integral Bacharelado 40 36,6 

Pedagogia Noturno Licenciatura 30 19,8 

Química Noturno Licenciatura 30 13,6 

Zootecnia Integral Bacharelado 28 18,4 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. Disponível em: http://www.uenf.br/portal/index.php/br/sisu-2015- 

rela%C3%A7%C3%A3o-candidato-vaga.html. 

 

Destarte, mediante a análise realizada na UENF, no período de 2013 a 2015, 

foi possível concluir, a partir de uma análise de maior preponderância que o curso 

mais concorrido foi o Bacharelado em Engenharia Civil e o de menor concorrência, 

foi o Bacharelado em Ciências Sociais. 

Desde o ano 2013, a Universidade Federal Fluminense aderiu ao ENEM/SISU 

como única forma de processo seletivo para acesso aos cursos de graduação. 

Assim sendo, durante o ano são realizados dois processos de seleção para ingresso 

na instituição, um no primeiro e o outro no segundo semestre letivo. 

A instituição localizada no município de Campos dos Goytacazes, oferece 9 

(nove) cursos de graduação por meio do Sistema de Seleção Unificado (SISU), 

sendo 7 (sete) cursos ofertados regularmente nos dois semestres, os quais são 

realizados processos seletivos na instituição, a saber, os cursos de Bacharelado em 

Ciências Econômicas, Ciências Sociais, História, Psicologia e Serviço Social; e, os 

cursos de Licenciaturas em: Ciências Sociais e História. Já os outros 2 (dois) cursos, 
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o Bacharelado e a Licenciatura em Geografia, são ofertados um no primeiro 

semestre na modalidade bacharelado e no turno vespertino e o outro no segundo 

semestre, na modalidade licenciatura e no turno noturno. A nota para ingresso aos 

cursos consiste na nota obtida pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM).  

Com a intencionalidade de atender aos objetivos propostos na pesquisa, foi 

iniciado o processo de identificação do curso de maior e menor concorrência na 

UFF, conforme os critérios adotados para análise, também utilizados para a coleta 

de dados na UENF. Assim, mediante a investigação realizada, no primeiro semestre 

do ano 201321 verificou-se a seguinte situação (Quadro 5).  

 

Quadro 5 – Total de inscritos nos cursos de graduação da UFF na edição do SISU 2013.01. 
 

Curso 
 

Nome do Campus 
 

Formação 
 

Turno 
 

 
Inscritos 

 

Ciências Econômicas 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento 

Regional Bacharelado Integral 745 

Ciências Sociais 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento 

Regional Bacharelado Noturno 423 

Ciências Sociais 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento 

Regional Licenciatura Noturno 465 

Geografia 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento 

Regional Bacharelado Vespertino 616 

História 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento 

Regional Bacharelado Noturno 299 

História 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento 

Regional Licenciatura Noturno 442 

Psicologia 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento 

Regional Bacharelado Integral 1850 

Serviço Social 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento 

Regional Bacharelado Noturno 1404 

Fonte: Dados da Pesquisa. Disponível em: http://www.coseac.uff.br/2013/SisU2013-Estatistica- 
01.htm. 

                                                           
21

 É importante salientar, que no ano de 2013, tanto na primeira quanto na segunda edição do 
ENEM/SISU, o quantitativo para contabilização da demanda entre as vagas dos cursos na instituição 
foi por número de inscritos. Entretanto, a partir do ano de 2014, este quantitativo sucedeu-se a partir 
da relação Candidato-Vaga. 
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Na segunda edição do processo seletivo para o segundo semestre do ano 

2013, situação análoga aconteceu na demanda pelos cursos, em que o mais 

concorrido ainda continuou sendo o curso de Bacharelado em Psicologia e o menos 

concorrido foi o curso de Bacharelado em História, conforme demonstrativo no 

Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Total de inscritos nos cursos de graduação da UFF na edição do SISU 2013.02. 
 

Curso 
 

Nome do Campus 
 

Formação 
 

Turno 
 

 
Inscritos 

 

Ciências Econômicas 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento 

Regional Bacharelado Integral 917 

Ciências Sociais 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento 

Regional Licenciatura Noturno 372 

Ciências Sociais 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento 

Regional Bacharelado Noturno 465 

Geografia 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento 

Regional Licenciatura Noturno 719 

História 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento 

Regional Licenciatura Noturno 476 

História 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento 

Regional Bacharelado Noturno 318 

Psicologia 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento 

Regional Bacharelado Integral 2045 

Serviço Social 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento 

Regional Bacharelado Noturno 1536 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. Disponível em: http://www.coseac.uff.br/2013/SisU2013-
Estatistica-02.htm. 

 

No ano de 2014, na edição do ENEM/SISU para o primeiro semestre letivo, o 

índice de concorrência ainda permaneceu com o curso de Bacharelado em 

Psicologia e o de menor demanda foi o Bacharelado em Geografia, mudando o perfil 

de ingresso nesse período, conforme pode ser observado no Quadro 7. 
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Quadro 7– Total de inscritos nos cursos de graduação da UFF na edição do SISU 2014.01. 

 

Curso 
 

Nome do Campus 
 

Formação 
 

Turno 
 

Vagas 
 

 
Relação 

Candidato-
Vaga 

 

Ciências Econômicas 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Bacharelado Integral 65 12,40 

Ciências Sociais 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Bacharelado Noturno 35 10,40 

Ciências Sociais 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Licenciatura Noturno 35 10,43 

Geografia 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Bacharelado Vespertino 62 7,50 

História 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Licenciatura Noturno 35 14,77 

História 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Bacharelado Noturno 30 13,03 

Psicologia 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Bacharelado Integral 65 34,78 

Serviço Social 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Bacharelado Noturno 60 23,40 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. Disponível em: http://www.coseac.uff.br/2014/index.html. 

  

 

Já no segundo semestre do ano 2014, o curso mais concorrido novamente na 

instituição, foi o curso de Bacharelado em Psicologia e o de menor demanda voltou 

novamente a ser o Bacharelado em História, conforme pode ser observado no 

Quadro 8. 
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Quadro 8 – Total de inscritos nos cursos de graduação da UFF na edição do SISU 2014.02. 

 

Curso 
 

Nome do Campus 
 

Formação 
 

Turno 
 

Vagas 
 

 
Relação 

Candidato-
Vaga 

 

Ciências Econômicas 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Bacharelado Integral 65 15,35 

Ciências Sociais 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Bacharelado Noturno 35 14,54 

Ciências Sociais 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Licenciatura Noturno 35 16,14 

Geografia 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Licenciatura Noturno 63 12,08 

História 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Bacharelado Noturno 30 10,97 

História 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Licenciatura Noturno 35 17,03 

Psicologia 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Bacharelado Integral 65 44,78 

Serviço Social 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Bacharelado Noturno 60 23,32 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. Disponível em: http://www.coseac.uff.br/2014/index.htm. 

 

Na edição realizada no primeiro semestre do ano 2015, o curso de maior 

demanda foi o Bacharelado em Psicologia, já o de menor demanda aconteceu 

conforme no primeiro semestre do ano 2014, o Bacharelado em Geografia (Quadro 

9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coseac.uff.br/2014/index.htm
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Quadro 9 – Total de inscritos nos cursos de graduação da UFF na edição do SISU 2015.01. 

 

Curso 
 

Nome do Campus 
 

Formação 
 

Turno 
 

Vagas 
 

 
Relação 

Candidato-
Vaga 

 

Ciências Econômicas 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Bacharelado Integral 65 13,58 

Ciências Sociais 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Bacharelado Noturno 35 11,86 

Ciências Sociais 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Licenciatura Noturno 35 11,14 

Geografia 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Bacharelado Vespertino 60 9,20 

História 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Bacharelado Noturno 25 12,80 

História 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Licenciatura Noturno 40 16,00 

Psicologia 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Bacharelado Integral 65 36,02 

Serviço Social 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Bacharelado Noturno 60 28,30 

Fonte: Dados da Pesquisa. Disponível em: http://www.coseac.uff.br/2015/index.htm. 

 
 
  

Já na edição do segundo semestre de 2015, novamente o curso de 

Bacharelado em Psicologia foi o de maior procura e inscrição, contudo o de menor 

demanda foi o curso de licenciatura em Geografia (Quadro 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coseac.uff.br/2015/index.htm
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Quadro 10–Total de inscritos nos cursos de graduação da UFF na edição do SISU 2015.02. 
 

Curso 
 

Nome do Campus 
 

Formação 
 

Turno 
 

Vagas 
 

 
Relação 

Candidato-
Vaga 

 

Ciências Econômicas 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Bacharelado Integral 65 18,02 

Ciências Sociais 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Bacharelado Noturno 35 13,08 

Ciências Sociais 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Licenciatura Noturno 35 16,34 

Geografia 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Licenciatura Noturno 63 9,52 

História 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Bacharelado Noturno 25 14,08 

História 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Licenciatura Noturno 40 14,18 

Psicologia 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Bacharelado Integral 65 40,31 

Serviço Social 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento Regional Bacharelado Noturno 60 26,22 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. Disponível em: http://www.coseac.uff.br/2015/CV-2015-2.htm. 

 
 

Mediante a investigação realizada nas edições do ENEM/SISU tanto no 

primeiro quanto no segundo semestre dos anos 2013, 2014 e 2015 na UFF, 

constatou-se que o curso de maior procura e por consequência mais concorrido foi o 

bacharelado em Psicologia, contudo o de menor demanda ficou ora em um ano 

variando entre os cursos de Bacharelado em História e Geografia e a Licenciatura 

em Geografia, contudo o de maior predominância, com menor concorrência foi o 

bacharelado em História, que repetiu-se em três das seis edições realizadas no 

lapso temporal analisado. 

Após esse primeiro diagnóstico, por meio do critério adotado na pesquisa de 

análise por meio do curso mais e menos concorrido em cada instituição, algumas 

estratégias foram planejadas como a entrevista com um aluno ingressante por meio 

da cota para negros em cada instituição e em cada um dos anos analisados, 

http://www.coseac.uff.br/2015/CV-2015-2.htm
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totalizando 12 (doze) alunos, sendo seis de cada instituição, três alunos do curso de 

Bacharelado em Engenharia Civil e três alunos do curso de Bacharelado em 

Ciências Sociais da UENF; bem como três alunos do curso de Bacharelado em 

Psicologia e três alunos do curso de Bacharelado em História da UFF, no sentido de 

verificar o porquê da opção pela cota por parte desse aluno, partindo-se do seguinte 

pressuposto: se o curso é de grande demanda, a opção pela cota é uma justificativa 

plausível para o aluno optar por esta modalidade de acesso para ingresso em 

detrimento da opção por ampla concorrência. Contudo, se o curso é de menor 

demanda não haveria a necessidade do ingresso por cota, entretanto essa opção foi 

feita no momento do ingresso. Será que não está de fato ocorrendo uma afirmação 

da identidade de negro no momento da assinatura da autodeclaração para pleitear a 

vaga? Ou há a existência de outros fatores para tal escolha? Se sim, quais são? 

Nesse intento, a fim de ratificar ou refutar a hipótese lançada, foi proposta a 

entrevista e a elaboração do plano de entrevista, composta por 17 (dezessete) 

perguntas, todas em caráter de subjetividade. E, antes da realização da entrevista 

com os discentes dos cursos de cada uma das instituições, foi aplicado o pré-teste 

para um perfil semelhante ao investigado na pesquisa, a fim de validá-la.  

Nessa perspectiva foi aplicado o pré-teste a um aluno negro do curso de 

Bacharelado em Administração Pública da UENF e um aluno negro ingresso no 

curso de Ciências Econômica da UFF. Após a aplicação do pré-teste, verificou-se 

que não seriam necessárias à reformulação de nenhuma das questões presentes no 

roteiro de entrevista, bem como explicação de forma mais clara de algumas 

questões ou modificando a redação de outras.  

Posteriormente, foi realizado um levantamento dos discentes matriculados na 

UENF e na UFF, ingressos pela modalidade cotas étnico-raciais como: nome, 

telefone, e-mail, a fim de que estes pudessem ser contatados para a participação 

nas entrevistas. Estas foram realizadas durante os meses de setembro e novembro 

do ano 2016, no sentido de verificar em que medida, a política de cotas tem 

consistido como eficaz de modo a cumprir os seus reais objetivos para 

implementação? E, será que estes têm sido conhecidos pelo público alvo da 

política? Essas questões foram trabalhadas e refletidas na seção que se iniciará. 
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5  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

Na presente seção analisou-se o corpus da pesquisa. Posteriormente, na 

interpretação analítica dos dados, embasamo-nos na Análise do Discurso (AD) na 

perspectiva da Escola Francesa de Análise do Discurso, com base em Amossy, 

Brandão, Charaudeau, Maingueneau e Orlandi que articula o linguístico com o social 

e o histórico, em que a linguagem pode ser estudada não apenas enquanto forma 

linguística, mas também enquanto forma material da ideologia (CAREGNATO; 

MUTTI, 2006), assim como os construtos identitários de Castell, Goffman, Hall e 

Woodword. 

 Toda atividade comunicativa entre interlocutores denomina-se por discurso. 

Uma atividade produtora de sentidos que se dá na interação entre falantes. O 

falante/ouvinte ou o escritor/leitor, por sua vez, são seres situados em um tempo 

histórico, em um espaço geográfico e pertencem a uma comunidade. Nesse sentido, 

pode-se dialogar com Brandão (2009), quando ressalta que os discursos carregam a 

ideologia do grupo ao qual pertencem. Portanto, não há discurso neutro, todo 

discurso produz sentidos que expressam as posições sociais, culturais, ideológicas 

dos sujeitos da linguagem. 

 Nessa perspectiva, foram investigadas junto aos 12 (doze) discentes 

entrevistados, sendo 6 (seis) da UENF e 6 (seis) da UFF, sujeitos-objeto da presente 

dissertação, alunos ingressos entre os anos de 2013 a 2015 na UENF e na UFF, 

cotistas negros, diversas questões, todas em caráter subjetivas, as quais 

perpassaram por aspectos relacionados à instituição na qual encontravam-se 

matriculados, curso de graduação, período no qual se encontrava matriculado no 

curso até o momento em que a entrevista foi realizada, idade , gênero e cidade de 

origem, os  quais encontram-se dispostos no Quadro 11. 
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Quadro 11 – Perfil dos discentes entrevistados da UENF e da UFF. 

 

 
Discentes 

 
Instituição 

 
Curso 

 
Período 

 
Idade 

 
Gênero 

 
Cidade de 

origem 

E1 UENF Engenharia 
Civil 

7º 22 Masculino Campos dos 
Goytacazes/RJ 

E2 
 

UENF Engenharia 
Civil 

5º 24 Feminino Campos dos 
Goytacazes/RJ 

E3 UENF Engenharia 
Civil 

3º 20 Feminino Campos dos 
Goytacazes/RJ 

E4 
 

UENF Ciências 
Sociais 

7º 21 Masculino Itaperuna/RJ 

E5 
 

UENF Ciências 
Sociais 

5º 21 Feminino Itaocara/RJ 

E6 
 

UENF Ciências 
Sociais 

3º 23 Feminino Rio de Janeiro 

E1 
 

UFF Psicologia 7º 25 Masculino Campo Grande/ 
MS 

E2 UFF Psicologia 5º 20 Feminino Campos dos 
Goytacazes/RJ 

E3 UFF Psicologia 2º 19 Feminino Rio de Janeiro 
 

E4 UFF História 7º 25 Masculino Rio de Janeiro 
 

E5 UFF História 6º 21 Feminino Itaperuna/RJ 
 

E6 UFF História 3º 19 Feminino Castelo/ES 
 

   
Fonte: Elaboração Própria 

 
 

Os entrevistados não tiveram os seus nomes divulgados, mantendo, portanto, o 

sigilo dos mesmos. Assim sendo, estes foram denominados como E1, E2, E3, E4, 

E5 e E6 no presente trabalho, na composição dos dois grupos, os quais foram 

compostos de seis discentes entrevistados da UENF e da UFF, sendo esses seis 

alunos dos cursos de maior e menor demanda no processo seletivo de cada uma 

das instituições, no período de 2013 a 2015. A fim de manter uma padronização, na 

presente pesquisa, a pesquisadora, a autora do trabalho, foi referenciada pela letra 

P. 

Ainda, foi averiguada junto aos entrevistados, qual a cor considerada por eles 

em consonância com as categorias de classificação adotadas pelo IBGE, se 

concordava com essa classificação e o porquê, se era como ele/ela realmente se 
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identificava. As respostas serão melhor explanadas ao longo da presente seção, 

entretanto, de forma sintética, estas encontram-se em exposição no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Posicionamento dos discentes entrevistados da UENF e da UFF sobre a sua cor
22

. 
 
 

 
Discentes 

 
Instituição 

 
Curso 

 
Cor em 

consonância com 
a classificação do 

IBGE 
 

 
Concordância 

com a 
classificação do 

IBGE 

 
Real 

identificação 

E1 UENF Engenharia 
Civil 

Negra 
 

Sim Negra 

E2 
 

UENF Engenharia 
Civil 

Parda 
 

Sim Parda 

E3 UENF Engenharia 
Civil 

Negra 
 

Sim Negra 

E4 
 

UENF Ciências 
Sociais 

Negra Sim Negra 

E5 
 

UENF Ciências 
Sociais 

Negra Sim Negra 

E6 
 

UENF Ciências 
Sociais 

Negra Sim Negra 

E1 
 

UFF Psicologia Negra Sim Negra 

E2 
 

UFF Psicologia Negra Sim Negra 

E3 
 

UFF Psicologia Parda Não se 
posicionou 

Negra 

E4 
 

UFF História Parda Sim Parda 

E5 
 

UFF História Parda Sim Parda 

E6 
 

UFF História Negra Sim Negra 

   
Fonte: Elaboração Própria. 

 

 Averiguaram-se também os posicionamentos dos entrevistados sobre a 

Política de cotas para negros no ensino superior, qual era a opinião dele/dela sobre 

a política e se a mesma era eficaz na sua concepção e em sua opinião, o Porquê da 

opção pelo ingresso na modalidade cotas, se atualmente faria a mesma opção, 

                                                           
22

 Na presente pesquisa, nota-se em alguns dos depoimentos dos entrevistados cotistas negros da 
UENF e da UFF no que concerne a cor, que estes em suas respostas, consideraram a cor negra 
como sinônimo da cor preta. Sendo por tanto, a cor parda para alguns dos depoentes, uma categoria 
de cor diversa da categoria negra. Entretanto, dentro da classificação do IBGE, a cor negra refere-se 
à junção da cor preta com a cor parda. 
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como ele se percebia perante os seus colegas, professores e a universidades como 

um todo, se já havia sido vítima de racismo ou injúria racial no âmbito acadêmico, 

quais personalidades negras influentes, célebres e reconhecidas socialmente por 

seus trabalhos ele/ela conhecia, se ele/ela acreditava que a política de cotas poderia 

ser um caminho para uma sociedade mais justa, no sentido da garantia de direitos a 

todos e se na opinião dele/dela, a política de cotas étnico-raciais atendia as 

demandas dos estudantes negros. Os discursos enunciados em respostas as 

questões propostas na entrevista, constituem o corpus empírico em exposição no 

presente trabalho dissertativo.  

Para a análise no presente trabalho, os depoimentos dos 12 (doze) discentes, 

entrevistados foram divididos em duas seções: análise das entrevistas dos 

estudantes negros cotistas da UENF e análise das entrevistas dos estudantes 

negros cotistas da UFF.  

 
 

5.1 Análise das entrevistas dos estudantes negros cotistas da UENF 

 

A partir da verificação junto aos setores responsáveis pelos dados concernentes 

aos processos seletivos realizados na UENF, foi constatado que entre os anos de 

2013 a 2015, o curso de maior demanda nas seleções foi o de Engenharia Civil e o 

de menor demanda, o de Ciências Sociais. 

No roteiro de entrevista, as seis primeiras perguntas do total de 17 (dezessete) 

perguntas consistiram em respostas mais objetivas pelos entrevistados e a partir da 

sétima pergunta é que foi possível uma explanação maior por parte dos 

entrevistados, quais sejam E1, E2, E3, E4, E5 e E6 em cada um dos cursos 

analisados.  

 

5.1.1 O curso de maior demanda 

 

No curso de Engenharia Civil, a idade dos três entrevistados foi de 22, 24 e 20 

anos. Na época, os mesmos estavam cursando o 7º, o 5º e o 3º período. Ambos os 

entrevistados E1, E2 e E3 são campistas e se consideram negros. 

Quando foi perguntado se eles concordavam com a classificação, sétima 

pergunta no roteiro de entrevista, teve-se como resposta: 
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P – Você concorda com essa classificação? Por quê? 
E1 – Concordo 
P – Por quê? 
E1 – Olha, em relação a pardos eu não sei, porque têm várias linhas 
de ideias, de ideologias, isso eu não entendo muito bem. Mas assim, 
como leigo no assunto, em relação a colorismo, como muitos 
chamam, eu concordo. 
 
E2 – (+) (Silêncio).  
P – Você não concorda? 
E2 – Eu não sou branca, não sou negra. Eu não sei é meio termo, 
acho. Concordo. 
P – Por que você concorda?  
E2 – Porque não tem como identificar se a pessoa é mais negra, 
menos negra. Concordo porque estou no meio termo, o pardo. 

 
E3 – Sim, porque eu não vou mentir por uma coisa que eu não sou. 
Para mim nenhum negro deve ter vergonha da sua cor. E a 
sociedade tem que passar a vê-lo com igualdade.  

 

Nessa pergunta, foi evidenciado nos discursos dos alunos o que Orlandi 

(2015) ressalta ao elencar que, todo dizer é ideologicamente marcado, em que por 

meio da língua, do discurso proferido, nas palavras dos sujeitos que a ideologia se 

materializa. No início do depoimento de E2, mediante o silencio ao responder a 

pergunta, acontece o que Orlandi (2015) ressalta ao afirmar que o silencio consiste 

em uma das formas de trabalhar o não dito, em que este indica que o sentido pode 

ser sempre o outro.  

No depoimento de E3, tem a presença do interdiscurso, da ideologia e da 

formação discursiva, em que é necessário “sempre no dizer um não-dizer 

necessário” (ORLANDI, 2015, p.81). Nessa perspectiva, o dito e o não dito se 

apresenta ao ser ressaltado por E3 que “nenhum negro tem que ter vergonha da sua 

cor”.  Ao ser proferida essa enunciação, parte-se do pressuposto de que há pessoas 

que tem vergonha da sua cor, nesse caso vergonha da cor negra.  

No que concerne à oitava pergunta, sobre se era realmente como eles se 

identificavam, ambos disseram que sim. 

Na nona pergunta, foi indagado acerca do posicionamento deles no que se 

refere à Política de cotas para negros no ensino superior e da eficácia da política na 

opinião deles. A partir das perguntas, foram elencadas as seguintes respostas: 

 

E1 – Olha, eu acho que a política de cotas é importante no atual 
estágio da sociedade brasileira. É importante para poder reduzir a 
desigualdade social. Mas eu penso que ainda é uma medida muito 



135 

 

fraca, entendeu? precisando de políticas de contrapartida. Foi 
instalado um sistema, mas não vejo, por exemplo, metas claras para 
que daqui a cinquenta anos a política não seja mais necessária no 
país, que as questões de desigualdades sociais tenham sido 
reduzidas. Mas acho que é válida sim. 

 
E2 – Depende. Depende, porque ajuda a ingressar, mas eu não acho 
que é uma forma justa. Vou explicar os meus motivos de falar isso: 
porque é como se você estivesse desvalorizando, ao mesmo tempo 
que você tenta ajudar. É como se estivesse dizendo assim: você não 
tem condições de entrar em uma faculdade concorrendo com todo o 
restante que estudou em escola pública, que estudou com você a 
vida inteira, mas por você ser negro, então eu vou te dar uma 
“oportunidadezinha”. Você está se diminuindo. 
P – Então ela não tem sido eficaz? 
E2 – Em termos sim e não. 
P – Em que termos você acha que tem sido eficaz ou não? 
E2 – Nos termos, de que a maioria dos negros se desvaloriza ainda 
com a visão da escravatura, se colocam como menos e 
automaticamente... .  E se eles concorrem juntos, a gente não vê 
tantos negros nas universidades, a gente vê mais um número maior 
de brancos, mesmo que tenham estudado em escolas públicas, 
sejam pobres, entendeu? Mesmo com a política, o número que entra 
é bem pouco. Tem aumentado, mas ainda é pouco.  Ela tem sido 
eficaz para o acesso, ajuda a colocar, mas não ajuda na manutenção 
deles na universidade, entendeu? 

 

E3 – Em parte ela tem sido eficaz, no sentido de possibilitar o acesso 
e a oportunidade para os alunos cursarem o ensino superior. Mas em 
outros quesitos, eu não concordo, como por exemplo, com a 
autodeclaração, porque por mais que você se declare como negra, 
quem vai dizer que você não é. A autodeclaração, na minha opinião, 
não é um sistema eficaz de comprovação da cor. Por isso, há tantas 
fraudes nesse sistema de autodeclaração, porque acaba ocultando a 
finalidade da ação afirmativa. 

 

No que diz respeito a essas explanações, tem-se marcada de forma 

asseverada a presença da formação discursiva no sentido do demérito da política de 

cotas. Os depoimentos de E2 constituem um enredo cultural que reafirma uma 

identidade do ser negro como demérito contribuindo para essa formação discursiva 

que, em consonância com Orlandi (2015), vem a ser historicamente o lugar mais ou 

menos provisório, presente nas expressões “oportunidadezinha”, “a maioria dos 

negros se desvaloriza, ainda com a visão da escravatura”. 

Na décima pergunta, investigou-se o porquê da opção pelo ingresso na 

modalidade cotas. Obtiveram-se como respostas: 

 
E1 – Vou ser sincero. No começo assim, quando eu joguei no 
sistema foi porque minha nota dava, principalmente para passar. E, 
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também assim, acho que eu não iria ter a oportunidade de ficar muito 
tempo tentando, mas ficou confortável, para eu poder entrar, então 
eu consegui. 

P – Por ampla concorrência você acha que não conseguiria? 

E1 – Olha eu só tentei o ENEM somente uma vez, não sei dizer se 
eu tivesse tentado várias vezes pela ampla concorrência eu 
conseguiria, entendeu? Mas naquele momento, minha nota não dava 
para ampla concorrência. 

 
E2 – Pela facilidade. Porque eu achei que seria mais fácil do que por 
ampla concorrência. E, acabei me autodesvalorizando. Achei que 
seria mais fácil entrar. 
P – Por que você vê como desvalorização? 
E2 – Eu não acho que é um direito, eu não acho que a sociedade 
deveria trabalhar com a questão da dívida histórica e social, que eu 
tenho uma dívida por ter maltratado o negro. Eu acho que deveria 
passar por cima de tudo isso e acabou, esquecer que a pessoa é 
negra, que a pessoa é branca e tratar todos de forma igual. 
 
E3 – Porque eu sou negra, e também devido ao curso ser muito 
concorrido e a nota de corte ser menor para cota. 
P – O que pesou mais, a questão do curso ser concorrido ou a sua 
afirmação como negra? 
E3 – Os dois, mas a questão do curso pesou mais. 

 

Novamente tem-se o demérito ao ser enunciada a expressão “acabei me 

autodesvalorizando” , o interdiscurso novamente se apresenta , mediante o dito e o 

não dito e a questão das expectativas e normas sociais de que identidades 

diferentes podem ser construídas como “estranhas” ou “desviantes”, inferiores 

produzidas por intermédio do sistema dominante de representação heteronormativo 

(WOODWORD,2014). 

Na décima primeira questão, foi indagada se atualmente eles fariam a mesma 

opção. Os E1 e E3 disseram apenas que sim, que fariam a mesma escolha. 

Contudo o E2 foi ainda mais profundo na resposta, ressaltando no seu depoimento o 

demérito da política de cotas por meio da expressão “é porque está se considerando 

também, que não tem tanta capacidade por ampla concorrência”, em que há uma 

generalização da sua postura, partindo do pressuposto de que todos que optam pela 

ação afirmativa, se consideram como incapaz de ingressar na universidade por 

ampla concorrência. 

 

E2 – Faria a mesma opção, porque eu acho que por ampla 
concorrência é mais difícil do que por cotas. Até sabe por quê? Estou 
sendo sincera, porque eu acho que quem está concorrendo junto 
comigo e vai colocar por cota também é porque está se considerando 
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também, que não tem tanta capacidade por ampla concorrência. Eu 
achei que havia pessoas com mais capacidade que eu para entrar 
por ampla concorrência, que tenha estudado em melhores escolas 
do que a minha, mesmo sendo escola pública, pois não é por ser 
pública que terá a mesma qualidade de ensino. 

 
 

Na décima segunda questão, foi perguntado se eles se assumiam como 

cotista na universidade. E quando lhes são indagados. Ambos os entrevistados 

disseram que sim. 

A décima terceira pergunta foi com relação à percepção deles perante os 

seus colegas, professores e a universidades como um todo. Obtiveram-se as 

seguintes respostas: 

 
E1 – Eu não sinto muito isso. Eu sinto que o sistema de cotas, ele 
não é bem aceito na universidade. Ainda tem professores, não é algo 
assim claro, ah! tem os cotista e os não cotistas, não há essa divisão 
de segregação na universidade, mas eu entendo, eu vejo que não é 
algo bem aceito, que não foi tão bem debatido na comunidade 
acadêmica. Existem ainda pessoas que são contrárias às cotas.   
 
E2 – Nunca entrei nesse âmbito de prestar atenção quando falo que 
sou cotista. 
 
E3 – Normal. Mas percebo que o ingresso de alunos negros nas 
universidades continua muito pequeno. 

 

A décima quarta pergunta foi com relação se eles já foram vítimas de racismo 

ou injúria racial no âmbito acadêmico. 

 
E1 – Não. Até agora não 
 
E2 – Nunca percebi, não. 
 
E3 – Não.  

 
 Os depoimentos de E1, E2 e E3, constituem-se como contraditórios, à medida 

que ambos são campistas, uma cidade considerada dentro das pesquisas com um 

nível de preconceito bem acentuado. Ao serem enunciados tais discursos, percebe- 

se que essas questões são bastante sutis, chegando ao ponto de tornarem-se 

imperceptíveis, soando ao serem proferidas, como normais, o que evidencia um 

fenômeno de normalização do preconceito. 
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No que se refere às personalidades negras influentes, célebres e 

reconhecidas socialmente por seus trabalhos, referente à décima quinta questão, foi 

ressaltado por eles que: 

 
E1 – Olha tem uma que eu gosto que é a Oprah Winfrey, que é uma 
americana, ela tem uma história bem interessante. Gosto do Obama 
e da Michelle, assim a figura deles é muito interessante. A nível 
nacional tem a campista Zezé Motta, que é um certo expoente como 
pessoa negra que fez sucesso e tal. Tem o casal Taís Araújo e 
Lázaro Ramos que são bem conhecidos. Em questão de pensadores 
deixa eu ver..., Martin Luther King, eu lembro da escola, o geógrafo, 
Milton Santos.  

 
E2 – Lázaro Ramos, Tais Araújo, o presinte Obama, Alcione, 
Martinho da Vila, Thiaguinho... 
                                     
E3 – Barack Obama, Lázaro Ramos, Taís Araújo. 

 
 

Os discursos enunciados destacaram a questão da representação das 

personalidades negras célebres, contudo estes não são muitos, inclusive não foram 

citados jogadores de futebol famosos e cantores de estilos musicais considerados 

cultura de massa. 

Quando foi indagado se eles acreditavam que a Política de cotas pode ser um 

caminho para uma sociedade mais justa, no sentido da garantia de direitos a todos, 

a décima sexta pergunta, os seguintes discursos foram enunciados: 

 
E1 – Sim, acredito que sim. Mas eu acredito que deveriam existir 
políticas bem assim, de metas claras, um trabalho de contra partida, 
que fizesse com que a um determinado ponto a sociedade tenha 
evoluído a tal ponto que nós não teríamos mais sistema de cotas. 
Agora a gente atingiu tal patamar social, que nós não vamos ter mais 
políticas de cotas, agora todos têm os mesmos direitos, o mesmo 
sonho, por causa do sistema igual, entendeu? certa equidade na 
sociedade. Mas ainda ela é muito importante e pertinente na 
sociedade.  
 
E2 – Eu não acredito que seja garantia, mas eu acredito que através 
dos que conseguirem se manter lá dentro e terminar a faculdade as 
coisas começarão a mudar para essas pessoas. O que eu acho que 
por este ponto, colocando entre os prós e contras, ainda o lado 
positivo da política é o que pesa mais, a questão positiva, em 
detrimento da negativa da política, porque está dando uma 
oportunidade, apesar de eu achar que não é a melhor forma, mas é o 
que temos hoje. Enquanto não surgem, enquanto não há uma forma 
mais eficaz ao meu ponto de vista, que seria trabalhar a educação da 
mesma forma para ricos, pobres, negros, brancos, indígenas, deveria 
ter o mesmo nível de educação. Todos terem a mesma qualidade de 
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ensino, porque alguns com boas escolas e outros não, aí é injusto, 
nunca vai ter como concorrer enquanto a educação não for igual para 
todos. Aí todo mundo vai ter a mesma condição, só não vai correr 
atrás quem não quiser. Então todos terão a mesma possibilidade de 
disputar uma vaga. 
 
E3 – Pode ser uma das formas. Eu acredito que a política de cotas 
deve ser trabalhada para alcançar o seu fim pretendido, garantindo 
aos negros os seus direito de cidadão, sendo tratado com igualdade 
na sociedade a qual está inserido. 

 
 

Teve-se nos depoimentos a representação do demérito da política como 

formação discursiva como, por exemplo, na enunciação de E2 ao afirmar que não vê 

a política como direito. Em E3 a presença do dito pelo não dito novamente 

sobressaiu, a partir da seguinte enunciação: “garantindo aos negros os seus direito 

de cidadão, sendo tratado com igualdade na sociedade a qual está inserido”, que 

representa o interdiscurso de que o negro não é tratado com igualdade na sociedade 

brasileira. 

A décima sétima questão foi se na opinião deles, a política de cotas étnico-

raciais atendia as demandas dos estudantes. Os entrevistados disseram que: 

 
E1 – Eu não sei se atende! Por exemplo, no meu caso, quando eu 
entrei aqui na UENF, eram seis vagas. E só entraram dois negros. 
Não sei de alguém, se outra pessoa entrou, cotista racial que eu 
conheço que entrou no mesmo ano que eu na UENF, só eu e um 
outro colega. Eu não sei se isso gera um receio para as pessoas 
para entrar pelo sistema de cotas, de sofrer preconceito dentro da 
universidade, ou desconhecimento de ser um direito dela. 
 
E2 – Não, não atende a demanda dos estudantes de cotas raciais. 
Porque tem muita gente, tem muita gente que precisaria entrar. 
Então deveria haver a quantidade de vagas o suficiente. Para ser 
justo então, precisaria dividir e colocar a mesma quantidade de 
vagas na universidade. Por exemplo, você tem 30 vagas para uma 
turma, mas você não deveria colocar a mesma quantidade de vagas. 
Mas você não deveria tirar cinco 5, 6 vagas para os negros, o que eu 
não acho que é legal por isso, porque você acaba delimitando, 
colocando um limite, somente cinco de vocês vão ingressar na 
faculdade, o resto não, o resto está fora, por isso que eu acho que 
não funciona. A educação igual funciona mais, porque ambos, estão 
em pé de igualdade. 

 

E3 – Atende em partes, porque por mais que você ingresse com a 
bolsa de cota, muitos alunos não conseguem permanecer e se 
manter na universidade devido a sua situação econômica, por isso 
eu acredito que deveria haver uma assistência maior para os 
cotistas.  
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Nesses depoimentos, os enunciadores destacaram que, no que concerne a 

política de cotas, a relação da política aos aspectos educacionais e de renda, 

conforme ressaltado por Souza (2015), em que o racismo brasileiro fica desfocado 

como uma questão secundária, implicando não reconhecimento social da população 

negra no Brasil. Portanto, teve-se a predominância do fator justiça social ou 

distributiva para acesso a um bem por parte dos alunos cotistas negros do curso de 

Engenharia Civil, o curso de maior concorrência na UENF, no qual o argumento de 

justificação pela opção pela cota foi direito do negro ao ensino superior. 

 

5.1.2 O curso de menor demanda 

 

Mediante a análise realizada na UENF, constatou-se que no do curso de 

menor demanda, a saber, Ciências Sociais, a idade dos entrevistados foi de 21 anos 

para o E4 e o E5 e 23 anos para o E6. Na época em que a entrevista foi realizada, 

eles estavam cursando o 7º, 5º e o 3º períodos. Eles não são campistas, residem em 

cidades como Itaperuna, Itaocara e Rio de Janeiro. Ambos os entrevistados E4, E5 e 

E6 se classificaram como negros. 

Quando foi perguntado se eles concordavam com a classificação, sétima 

pergunta no roteiro de entrevista, as seguintes respostas se sucederam: 

E4 – Claro! 
P – Por quê? 
E4 – Porque para além da afirmação da tonalidade de pele né, que já 
diz muita coisa é a afirmação também da minha condição de negro. 
Eu não só sou preto, como me entendo como negro também. Tenho 
a pele preta e me considero negro, me coloco como negro. É uma 
questão de autodeclaração e autoafirmação também, que ajuda na 
afirmação da minha condição na sociedade e de muitos outros, 
porque eu tenho que me posicionar. Eu acho que a política de cotas 
ela é importante por isso, nesse sentido. 
 
E5 – Concordo, porque no Brasil a gente tem a autodeclaração e, 
então, toda a minha família é negra e nada mais justo do que eu me 
autodeclarar como negra, apesar do processo de embranquecimento 
que a gente tem aí que deixa a nossa memória falha, pensando que 
a gente é pardo e enfim, [risos]. 

 

E6 – Aí é que está, eu não tenho opinião assim, sólida sobre isso, 
mas eu concordo, sim ! mas não vou saber explicar porque eu ainda 
não tenho uma base, sabe? É isso! Porque assim, eu penso na 
verdade na representatividade, entendeu? tipo, tem muitas pessoas 
que são negras e elas não se assumem, isso me incomoda, uma 
coisa que eu fico “P” é ter tipo morena sabe, alguma coisa assim 



141 

 

parda! Não, pô! Não vamos por aí! Ou você é negra, ou você não é, 
não começa a inventar cores aí não! Isso me incomoda bastante. 

 

 

No depoimento dos alunos para essa questão, tem-se o que Souza (2015) 

elenca sobre o peso que a cor negra representa para as pessoas como elemento 

fragilizador para a assunção e uma identidade coletiva e a autoafirmação de uma 

identificação étnica diferenciada e positiva, fruto do processo de escravidão dos 

negros. 

Na oitava pergunta, a qual indagou se era realmente como eles se 

identificavam, ambos disseram que sim, conforme no curso de Engenharia Civil. 

Na nona pergunta, sobre o posicionamento deles acerca da Política de Cotas 

para negros no ensino superior e da eficácia da política na opinião deles, foram 

elencadas as seguintes respostas: 

 
E4 – Eu acho que tem uma certa eficácia sim, eu acho que se você 
for considerar assim pelo que eu já sei dentro dos estudos de ação 
afirmativa. Nos períodos iniciais eles não contam na análise de 
permanência, porque tem um período de clivagem que os alunos 
geralmente de 1º e 2º período trocam de faculdade, trocam de curso, 
mas depois que os alunos se fixam acho que, se não me engano é a 
partir do terceiro ou quarto período, os alunos negros e os cotistas 
em geral, não somente os negros, mantem um ritmo igual ou até 
muitas vezes melhor do outros alunos não cotistas, ou seja, é uma 
politica que é eficaz sim, prova que o negro tem capacidade sim de 
cursar a faculdade, acho que é um campo. A única questão da 
politica afirmativa que me torna, é que tem crítica em cima dela, não 
a minha crítica é: Ah, porque você coloca negro para competir só 
com negro, ele não pode competir com branco e tal. A questão não e 
essa ele pode, só que nós temos uma dívida histórica, é um 
processo onde a pobreza no Brasil tem cor, o acesso a qualidade de 
ensino também tem cor, então nada mais justo que você coloque as 
pessoas para competir em condições parecidas, a questão da cota é 
igualdade de oportunidades e não exclusão por mérito. É igualdade 
de oportunidades você está igualando o negro na condição de 
disputa dele, no meio, no caso para disputar uma vaga de 
graduação. Eu super concordo não vejo nada contra, acho que até 
tem que aumentar a quantidade de negros, obviamente que essa 
política de cotas somada a uma política de assistência também, que 
já há de alguma forma, mas acho que ela ainda é incipiente para o 
que ela poderia ser, muitos colegas até não negros, mas cotistas de 
escolas públicas, de baixa renda saem do curso porque não tem 
condições de se manter na faculdade, não porque não tem 
capacidade. Em relação ao negro, acho que isso provavelmente 
acontece e muito, eu mesmo já tive vários problemas na 
universidade, eu nunca pensei em sair porque eu prometi para mim 
mesmo que eu iria me formar no tempo certo e tal, então eu me virei. 
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Trabalhei, arrumei emprego, fiz bico, peguei dinheiro emprestado, fiz 
dívida, mas vou me formar. Mas muitos colegas que não tem essa 
condição, ou se tem problema em casa, os pais que não tem como 
ajudar em nada, vai sair ou vai trancar. Nossa, eu acho que tem que 
ter mais condições de permanência, eu concordo plenamente, acho 
eficaz, só que o carece talvez seja a oferta de vagas, acho que tem 
que ser um pouco maior, 20% acho que, não sei se é um critério 
muito interpretativo, porque se for olhar a quantidade de negros e 
pardos não passa de 51%. 
 
E5 – Acho que a política de cotas ela tem sido bastante eficaz no que 
diz respeito a esses primeiros anos de implementação, mas só a 
política de cotas também não basta, porque para além do ingressar 
na faculdade o negro também tem que permanecer, então tem todo 
um conjunto de assistência estudantil que é falha, o processo de 
bolsa, talvez aqui na UENF é mais fácil do que em outras 
universidades no caso, porque a UFF é mais difícil, na UENF sobra 
bolsa, porque o processo de cotas na universidade é muita 
importante para galera preta mesmo, periférica que não tem acesso 
ao estudo e vê aí uma porta, para entrada no ensino superior, mas 
ainda não é a solução acho que a gente ainda tá caminhando para 
alcançar outras metas. Ajuda no acesso, mas tem outras barreiras 
que é a permanência também. 
 
E6 – Assim, não! Não, porque qualquer um pode entrar porque ela é 
autodeclarativa, deveria mudar alguma coisa aí, como é que se fala, 
na lei sabe? Deveria tipo não, alguma coisa que poderia mudar é não 
ser autodeclarativa, porque qualquer um pode entrar. E o que me dói 
mais é que eu conheço gente, que são pessoas brancas e que tem o 
prazer de dizer isso. Sabe! e me dói muito não saber argumentar ou 
não tipo, sabe, não é nem saber argumentar é tipo me dói muito, 
porque eu falo assim poxa, você está tirando o lugar de uma pessoa 
que precisa muito entrar aí, sabe?  
P – No caso, por exemplo, a pessoa ela é branca e fala assim ah eu 
entrei pela cota! Se vangloriando? 
E6 – Exato, exato. Sim, aqui e no CCT é o que você mais escuta. Ela 
não vai falar direto, mas pô eu sou cotista. Aí você pergunta, ah você 
é de escola pública? Ela fala, não. Entendeu? Aí é pesado sabe, dói, 
dói muito. 
P – Então, em sua opinião, a política não tem sido eficaz por conta 
disso? 
E6 – Isso, não tem sido por conta dessas situações. 

 

 

Perceberam-se os argumentos de insatisfação com a política. Insatisfação 

essa também, com a autodeclaração, algo que também foi ressaltado em outros 

discursos como fator preponderante.  

Na décima pergunta, investigou-se o porquê pela opção pelo ingresso na 

modalidade cotas. Como respostas obtidas: 
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E4 – Por causa de afirmação mesmo, eu quando eu fiz a seleção eu 
passei em primeiro na classificação geral, eu não precisava de cota. 
Eu coloquei a cota por conta da autoafirmação de negro e também 
porque eu preciso de um custeio, de uma ajuda.  
P – Então o que implicou na sua opção foi a bolsa que o cotista 
recebe? 
E4 – Sim, por causa de assistência. 
P – Então você já conhecia a Lei de Cotas? 
E4 – Claro, claro. Li bastante antes, para poder me informar antes. 
Já era a favor antes da política ser implementada, sempre fui a favor.  
P – Então foi a forma de você se manter na universidade? 
E4– Sim, o principal foi isso. Se eu não precisasse de dinheiro, se os 
meus pais tivessem condições eu não precisaria da cota, porque tem 
outros colegas negros aqui, dos veteranos que não são cotistas. 
Porque eles não precisaram da cota, porque eles não precisaram do 
dinheiro da cota, eles passaram por ampla concorrência. Ou seja, eu 
acho que é uma questão também de justiça né, nesse caso, eu acho 
que justiça tem que se fazer, a comprovação de cota racial ela tá 
ligada a um critério de renda, como eu me encaixava nesse critério. 

 

E5 – Na verdade eu entrei optei pelas cotas, mas não tinha o 
discernimento ainda do quão grande era a coisa da cota para 
pessoas negras na universidade. E aí eu falei poxa eu sou preta e 
tem um negócio para preto na universidade que já é difícil pra 
caramba pra eu ter conseguido, porque eu demorei dois anos pra 
entrar porque não né?! Aí eu fui e acabou que me ajudou. E aí Hoje 
eu compreendo a grandeza do que é o mecanismo da cota. 
P – Mas você sabia que tinha a modalidade de ampla concorrência?  
E5 – Sim, sim sabia. 
P – Mas por que você não quis ingressar por ampla concorrência?  
E5 – Já na inscrição a gente já vê. Eu já senti um pouco da diferença 
porque ampla concorrência, eu iria concorrer com outra galera que já 
se preparou muito mais, que já teve o acesso a uma educação tipo 
de nível médio muito melhor do que a minha. Por exemplo, eu me 
formei sem professor de química. 
P – De escola pública? 
E5 – Sim, em escola pública. Eu tive que fazer o ENEM sem 
professor de sociologia, que chegou tive três meses antes da prova 
do ENEM. Então ali logo na inscrição eu falei não posso ir na ampla 
concorrência, porque já vai ser desigual para entrar. 
 
E6 – Primeiro porque é a minha realidade. É a minha realidade. Pô 
eu vim de família pobre, estudei sempre em colégio público, assim 
era uma boa aluna, mas eu não tinha como competir com uma 
pessoa que tinha o mesmo grau de instrução que eu, mas sabe, 
estudou no colégio particular, tendo uma vida melhor do que a 
minha. Então eu ingressei por causa disso, acho que o motivo 
principal foi por causa disso, não tem nem outra explicação, só pela 
desigualdade, esse é o argumento. 
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Nesses enunciados há várias questões que permearam a opção pela cota, 

em que a afirmação da identidade foi a menos associada. Tem-se a questão do 

demérito da política, percebida e ressaltada nos depoimentos anteriores de E4 como 

de afirmação da condição dele como negro, contudo ele ressalta que a opção pela 

cota foi por conta da sua condição social, citando inclusive exemplos de colegas 

negros não cotistas, ratificando o interdiscurso novamente sobressaindo nos 

depoimentos dos cotistas. 

 Também foi evidenciada a questão da justiça social ou distributiva de Rawls 

(2003) em que o fator “benefício” que a política traria foi o que mais motivou o 

ingresso por cota, inclusive a bolsa cota auxílio, sendo esta ressaltada em alguns 

depoimentos, como de grande atrativo para aqueles que são negros e pobres, mas 

também para aqueles que não são negros na concepção do enunciador, mas por ter 

se autodeclarado como tal, tem o benefício concedido.  

Os depoimentos em destaque remeteram a Hall (2005), quando este ressalta 

acerca da categoria “raça”, que em sua concepção alude a uma categoria discursiva 

e não biológica, a qual incide como organizadora dos diversos modelos de discurso, 

dos sistemas de representação e práticas sociais que utilizam um conjunto fraco e 

pouco específico, de diferenças em termos de características físicas, cor da pele, 

textura do cabelo, estruturas corporais, dentre outras, como marcas simbólicas, com 

a finalidade de diferenciar socialmente um grupo do outro. Nessa indagação, 

mediante o discurso proferido pelos entrevistados a associação da Bolsa Cota 

Auxílio como elemento influenciador, tanto de forma positiva quanto negativa da 

política. Em outros depoimentos, em exposição na próxima seção, no caso dos 

alunos da UFF que não tem esse benefício, essa questão encontra-se bem 

acentuada.  

Na décima primeira questão, foi indagada se atualmente eles fariam a mesma 

opção. E5 e E6 responderam apenas que sim, já o discurso de E4 ratificou as 

enunciações anteriores.  

 

E4 – Claro! Se eu estivesse na condição que eu estou, se eu fosse 
reingressar na faculdade, claro que eu iria entrar como cotista. Não 
por causa, novamente das questões de dificuldade ou não 
dificuldade.    
P – Mas o que pesou mais na sua decisão pela forma de ingresso, a 
sua afirmação como negro ou a sua condição social, a sua renda? 
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E4 – Eu acho que no caso da cota aqui, foi mais a minha condição 
de renda. Por quê? Porque apesar de ser negro e pobre eu tive 
condições de estudar em boas escolas. Então, o meu nivelamento 
assim, acho que não é tão discrepante, por exemplo, em relação a 
outros colegas de ampla concorrência. O que acontece muitas vezes 
é que o negro, passa por escola pública e não tem uma..., escolas 
públicas que são muitas vezes é, tem uma qualidade de ensino 
inferior não consegue colocar o aluno para tentar um vestibular, se 
bem que isso é muito relativo também, mas dentro desse parâmetros 
normativos do que é o bom ensino. Quem fala bom ensino é só 
assim: quantas aprovações você teve no vestibular. Mas enfim, a 
partir dessa classificação eu tenho condições de passar, tanto que eu 
fiz ciências sociais, mas fiz outros vestibulares também, passei em 
outras faculdades também. Passei em engenharia elétrica. Eu queria 
fazer engenharia elétrica e passei também. Aí eu não passei por 
cota, passei por ampla concorrência. 
P – Então você já queria fazer ciências sociais? 
E4 – Não eu fiz vários vestibulares, aí eu passei e escolhi o curso de 
ciências sociais. 
P– Mas já era uma opção sua fazer esse curso? 
E4 – Não, a minha opção era Engenharia elétrica. 
P – E Você não foi para engenharia elétrica por quê? 
E4 – Porque eu gosto muito de política. No ensino médio eu tive..., 
eu fui secundarista né, então a gente fundou o grêmio lá. Aí eu 
trabalhei política, me filiei, sai do partido. A gente criou clube de 
debate, então eu sempre participei, sempre tive política ativa, fui 
militante desde os doze anos de idade, doze, treze anos de idade. Aí 
eu abri mão da engenharia e fui para uma coisa que eu sempre quis 
fazer. [risos] 

 

 

Evidenciou-se que todos os entrevistados fariam a mesma opção pela cota na 

UENF, nenhum dos entrevistados discursou que não repetiria a escolha. Mediante o 

fato de a Bolsa Cota Auxílio lhes amparar na universidade. 

Na décima segunda questão, foi perguntada se eles se assumiam como 

cotista na universidade, inclusive quando lhes são indagados. Ambos os 

entrevistados disseram que sim. 

 
E4 – Claro!  Claro, cotista sempre cotista. Não tenho nenhum 
problema. 
 
E5 – Total.  Não vejo resistência me assumo.  
 
E6 – Assumo. Falo sim. Antigamente eu tinha vergonha, depois que 
eu entendi o que a cota significa, o que é realmente a cota, ter pelo 
menos uma noção do que é, do que ela representa, vamos dizer 
assim, não pelo meu povo, mas pela pessoa da mesma cor que eu, 
então eu aceito sim, e falo assim eu sou cotista sim, sabe eu sou 
cotista. 
P – Mesmo quando lhe pergunta?  
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E6 – Mesmo. Não tenho mais vergonha. 

 
 

Nesses depoimentos, assim como em outros de alunos da UFF, apresentados 

na próxima seção, percebeu-se a associação da cota a algo vergonhoso. 

Sentimento que fora cultivado socialmente, culminando no estigma do negro, como 

elemento inferior na sociedade, atentando contra o mérito individual dos sujeitos. E6 

ao ressaltar usando a expressão “aceito”, tem-se o que Orlandi (2015, p.80) designa 

como “não dito mas presente”, em que o subentendido depende do contexto no qual 

foi enunciado. 

A décima terceira pergunta foi com relação à percepção deles perante os 

seus colegas, professores e a universidades como um todo. Obtiveram-se as 

seguintes respostas: 

 
E4 – Olha eu não tive tanta dificuldade de me inserir aqui, talvez 
porque eu tenha vindo um pouco calejado. Porque eu estudei no IFF, 
no ensino médio, escola pública federal, boa assim, tem um 
nivelamento legal. E tinha muita essa afinativa com os professores, 
essa relação mais próxima que é parecida com a que tem aqui, então 
eu não tive muita trava, vamos dizer assim. Eu cheguei e me senti 
mais a vontade. É obvio que em questões materiais a universidade 
tentou me cuspir né, porque não tinha bandejão na época, a bolsa só 
R$ 300,00, então eu poderia ter saído. Mas fora isso, fora o 
econômico, o social assim foi tranquilo, e não me senti excluído, eu 
me interei rápido e me integrei rápido, fiz amizade com facilidade. 
Acho que eu não tive muita dificuldade para me desenvolver aqui, 
tanto que até agora eu não perdi em nenhuma disciplina, não 
reprovei, não me atrasei, consegui levar tudo de boa. 
 
E5 – Ah!  Eu resisto, resisto como a maioria dos alunos negros e 
pobres da universidade. Eu resisto porque não é fácil, estudar é caro. 
Eu falo isso com meus amigos a universidade é publica, mas estudar 
é muito caro, é psicológico, é físico. É a pessoa na universidade, é a 
pessoa na família, é a pessoa financeira. Toda conjuntura que a 
universidade proporciona pra gente, também que não está sendo 
fácil. Então o aluno preto e pobre na universidade, nada mais ele 
resiste, ele resiste para permanecer, para formar e dá continuidade. 
 
E6 – Sim. Mas assim não pela cota. Não pela cota, mas sinto uns 
olhares assim diferentes, sabe tipo alguns comentários a parte que 
você pode interpretar de forma racista ou não, entendeu? Mas que 
dói do mesmo jeito, sabe, alguns olhares de alguns professores, mas 
porque também eu sou uma pessoa medrosa, sabe tipo eu tenho que 
ter conhecimento primeiro para depois ir lá e falar, sabe então as 
vezes eu prefiro sofrer aqui internamente, ler, ler, ler,  depois eu 
chegar lá e ter argumento e falar e jogar na cara, que é bem melhor, 
porque eu não saio como errada na história. 
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No depoimento desses alunos percebe-se claramente a questão do 

preconceito contra o negro no ambiente acadêmico, o qual reflete de forma clara as 

relações de poder que ainda são mantidas socialmente. E a luta denominada como 

“resistência” por E5, ratifica a questão da identidade de resistência fundamentada 

por CASTELL (1999) criada por atores que se encontram em posições ou condições 

de desvalorização ou estigmatização, mediante a lógica da dominação. Nesse 

sentido, esses sujeitos constroem barreira de resistência e sobrevivência a um 

sistema excludente, em que o se formar torna-se uma questão de honra para os 

alunos, conforme foi evidenciado em diversos discursos enunciados acima. 

A décima quarta pergunta foi atinente ao fato de eles já terem sido vítimas de 

racismo ou injúria racial no âmbito acadêmico. 

 
E4 – Olha, assim com os professores não. Com os colegas, de sala? 
acho que também não, com os colegas de classe também não.  Já 
tive assim, em algumas situações do campo, nas festas, mas nem 
sei dizer se a pessoa é da UENF ou se não é.  
P – Mas foi dentro do ambiente da Universidade? 
E4 – Sim! É aquele lance: por você ser negro e por também ocupar 
muitas posições talvez de destaque, seja aqui quando eu fui do DCE, 
seja por tocar em banda, você fica muito exposto, aí também tem a 
parte boa que as pessoas vão reconhecer as suas qualidades, mas 
também vão expor seus preconceitos, assim da parte delas. Eu já 
senti alguns olhares tipo assim: o que você está fazendo aqui negro, 
não era para você está aqui, você está tirando o meu espaço, meu 
holofote, me atrapalhando. Mas eu também não me incomodo com 
isso, sinceramente, muitas vezes eu nem reparo, só reparo quando 
chega àquela situação concreta mesmo, quando a pessoa, quando 
está muito escancarado. Mas nunca com professore e colegas aqui 
do curso, só de fora. De outros cursos da UENF, no bandejão já senti 
isso, nas festas sempre acontecem, em apresentações, enfim. 
 
E5 – Não 
 
E6 – Ai! é complicado! Na minha visão sim! Duas vezes. Uma com 
uma professora, e a outra com um professor. Mas assim, por parte 
da professora, eu não sei se é racismo ou não, eu fico bem na 
dúvida, porque ela lança umas coisas assim meio subjetivas, que 
você pode interpretar como racismo ou não, mas dói do mesmo jeito 
como se fosse racismo. Agora do outro professor, ele sempre falava 
alguma coisa direcionada pra mim, assim sabe, é uma coisa assim, é 
bem complicada. Eu estava até pensando em sair, desistir do curso, 
mas eu falei assim: não! Quer saber, vai acontecer isso em qualquer 
lugar, então vamos embora, vou ficar aqui, não vou desistir, sabe eu 
vou pra outro... Sei lá, mas eu não vou ficar desistindo por causa de 
uns ou outros. Porque racismo sempre vai existir, vou colocar 
sempre, porque não vai acabar essa droga, eu acho que não acaba. 
Pode até sabe amenizar, mesmo com a lei falando que é crime, 
essas coisas, mas acabar não acaba não. Para isso teria que mudar, 
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teria que acontecer, todo mundo teria que morrer, eu tenho umas 
ideias meio loucas assim, meio anarquistas, mas sei lá. É porque 
também... Ah! É por aí [risos]. 
P – Como assim? 
E6 – É porque eu vim do Rio de Janeiro, aí é muito diferente. Eu 
sinto uma diferença enorme entre o Rio de Janeiro e Campos. Aqui 
as pessoas não são receptivas e elas são seletivas, seletivas 
demais. É um ou outro que você consegue conversar. É um ou outro 
que você assim, com calma vai e chega, sabe dói um pouquinho, 
mas com o tempo dá certo. 
 

 

Evidencia-se nestes depoimentos vários aspectos no que tange ao “lugar” de 

ocupação do negro socialmente. Tem-se nessa questão os efeitos da ideologia da 

democracia racial e os “lugares” atribuídos socialmente aos negros, percebidos nos 

depoimentos como um fator de desmobilização do movimento e de impedimento da 

construção da identidade negra e consciência negra, fundamentais para a ação 

política de combate ao racismo e à discriminação, no sentido de culminar em um 

não pertencimento ao espaço acadêmico. Por outro, como influentes nas condições 

sociais, econômicas, desiguais que incidem nos diferentes âmbitos institucionais. 

Outro destaque também foi a percepção de E6 sobre a população campista, a qual 

na sua compreensão não é acolhedora e receptiva. 

No que se refere às personalidades negras influentes, célebres e 

reconhecidas socialmente por seus trabalhos, referente à décima quinta questão, foi 

ressaltado por eles que: 

 

E4 – Poxa! Conheço algumas e gosto muito. Neusa é uma, Abdias 
do Nascimento, Milton Santos. Aí tem os mais antigos: Gama Filho, 
José do Patrocínio, no período da escravidão, enfim tem muitos 
nomes de referências negras para mim. Atualmente, também alguns 
artistas. Acho que tem bastantes referências de negros artistas e 
intelectuais, mas especificamente Neusa, Abdias e Milton Santos são 
os que eu mais gosto, porque acho que vão mais ao encontro das 
minhas concepções ideológicas. 
 
E5 – Ah, tem os mais visto assim, Thais Araújo, Lázaro Ramos. 
Acadêmicos que eu gosto muito tem Sueli Carneiro, tem Jamila 
Ribeiro, Estefani Ribeiro. É muita gente, tem cantores também 
Tássia Reis, personalidades negras Itamar Franco que já faleceu, 
mas é uma série de referências. 
E6 – Bom eu conheço Milton Santos, fora a galera atores e atrizes 
por aí. Tem outro, André Rebouças, que foi um engenheiro que 
construiu o Túnel Rebouças no Rio de Janeiro, lembrei dele não vou 
esquecer e fora outros que sinceramente não me foram 
apresentados. Tem uma escritora, Carolina Maria de Jesus, ela é 
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muito conhecida fora, ela escrevia a realidade, ela vivia em favelas, 
então ela escrevia muito. Ela é muito conhecida lá fora, aqui dentro 
ela não é conhecida, então eu a descobri por acaso, por acaso 
mesmo. É que aqui no Rio de Janeiro não tem, não sei se tem, eu 
não conheço, não tem um museu para negros, coisa que em São 
Paulo tem. Então eu a conheci por acaso. Não conheço muitos 
personalidades assim negras, intelectuais. Somente os famosos, 
essa Carolina Maria e Milton Santos que eu considero como 
intelectuais. Os que se dizem intelectuais que são atores, eu não 
levo em consideração no âmbito acadêmico, só atores mesmo, estão 
representando de outro jeito, mas no meio acadêmico só esses dois. 

 

 

Nessa questão, tem-se a evidencia da representatividade dos sujeitos e a 

crítica à ideologia de ocidentalização do mundo. O padrão heteronormativo e 

“verticalglobal” elencado por Hall (2009) vigente na sociedade ocidental, o qual vem 

sendo questionado pelo Movimento Negro, na busca de uma desconstrução e 

alargamento de conceitos que tentam engessar ou classificar as identificações que 

temos de nós ou principalmente as que direcionamos aos outros de que o negro não 

pode estar em posição de destaque. No meio artístico, mediante o depoimento 

desse grupo de entrevistado eles são conhecidos, contudo, ainda no meio 

acadêmico ou outras áreas de atuação percebe-se uma limitação de representação 

por parte deles. 

Quando foi indagado se eles acreditam que a Política de Cotas pode ser um 

caminho para uma sociedade mais justa, no sentido da garantia de direitos a todos, 

a décima sexta pergunta, os seguintes discursos foram proferidos: 

 

E4 – Claro, claro porque o princípio que rege a afirmação da política 
de cotas no Brasil é muito simples. Se você for parar para pensar, 
tem uma charge na internet que é muito interessante: um muro, um 
futebol passando e várias crianças tentando assistir ao futebol. Você 
tem inicialmente, uma criança baixinha, que ela nem dá altura no 
muro para ver, uma criança que a testa dela fica na linha do muro, ou 
seja, ela tem que ficar na ponta do pé para assistir e uma criança que 
é alta e assiste de boa, mas ainda com um pouco de desconforto 
tendo que ficar com a cabeça esticada. Qual é o lance? Eles colocam 
um degrau maior para a criança mais baixinha para que ela consiga 
assistir com qualidade, um degrau médio para a criança de média 
altura para que ela também consiga assistir com qualidade e um 
degrau bem menorzinho para a criança que é bem alta para que ela 
também consiga assistir com mais conforto. Eu acho que a política 
de cotas é bem exemplificada nesse contexto de realidade. Assim, 
porque você tem que dar condições diferentes para pessoas que tem 
realidades materiais diferentes para poder oportunizar de uma forma 
mais justa e igualitária. Eu acho que a política de cotas é o contrário 
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do que dizem, muita gente critica ela como sendo injusta, desigual e 
que reforça racismo, estereótipos e segregações. Eu acho que ela é 
o contrário, ela a afirmação da condição igualitária de uma sociedade 
que reconhece o quão injusta e o quão ruim ela foi ao longo do 
tempo para com um grupo que ajudou a construir o país. Se for olhar 
aqui, o exemplo de Campos mesmo, o canal de Campos – Macaé 
aqui, você tem lá nos autos de relato da construção do canal, isso já 
no período pós-abolição da escravatura, é registrado lá que teve não 
sei quantos mil trabalhadores e que nenhum foi pago. Então assim, 
como é que essa linha de descendência mesmo, que ela tenha 
condições de brigar com um discurso de mérito com uma outra 
pessoa que sei lá, o pai foi posseiro, que também esse negócio de 
direito de terra aqui é coisa muito relativa, foi posseiro mas 
conseguiu produzir lá no lugar, branco né não sofreu racismo, aí se 
desenvolveu com muito mais facilidade e hoje sei lá ocupa um 
estrato médio na sociedade, classe média,  se mantém na classe 
média aí sei lá quatro, cinco, seis , sete, oito, nove, dez gerações. 
Acho que cota só mostra o que é necessário, e cota ainda é pouco 
para o que a gente ainda precisa. A cota obviamente é um dos 
elementos, mas tem todo um processo de educação básica, pública 
defasada que precisa ser revitalizada, para dar melhores condições 
para o negro e o pobre em geral se desenvolver melhor. 
 
E5 – Eu acho que é um começo, mas muito pequeno. Porque eu vejo 
um caminho muito longo a ser traçado dentro da, por meio da 
academia, que vai desde o ensino médio, saindo do médio até o 
acesso. O acesso já é um longo caminho, aí dentro da academia que 
aí você se descobre como dentro dessa conjuntura doída, dentro 
dessa sociedade que te massacra a todo tempo, é só um pequeno 
passo, mas que é muito importante, de grande importância. 

 

E6 – Sim, se mudar aquilo que eu lhe falei antes. Se mudar a coisa 
da autodeclaração, aí sim, se mudar vai embora. Por enquanto não 
está fazendo muita diferença. Por exemplo, na minha sala de aula só 
tem eu e mais duas colegas negras, mesmo com a cota, não sei se 
elas se consideram como negras. Eu acho muito pouco o número de 
negros no curso. No curso de engenharia também, é a mesma coisa, 
tem bem poucos negros, mesmo com a cota. Tem que mudar, eu 
acho que tem que mudar a coisa da auto declaração, eu estava 
conversando com uma colega que é negra, mas ela não se 
considera, ela diz que ela é morena, ela não se assume. Não bate no 
peito que é negra, parece que tem vergonha, não tem que ter 
vergonha de nada. Estava conversando com ela sobre isso, mas eu 
não vou ficar julgando. É uma coisa que a gente tem que 
desconstruir e essa desconstrução dói muito. 
  

Nesses depoimentos, ficou nítido o quanto a política vem caminhando na 

opinião dos alunos do curso de Bacharelado em Ciências Sociais, para a garantia de 

direitos, contudo ficou claro que tem uma série de questões que a política ainda não 

conseguiu alcançar, em caráter de exemplificação, ressaltou-se que foi a questão da 
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afirmação do negro e o seu lugar socialmente, além da opinião deles elencando a 

questão da permanência.  

Destacou-se o discurso de E6, que reiterou a questão da autodeclaração 

como instrumento de comprovação étnico-racial que em sua opinião, constitui-se 

como ineficaz, inclusive ratificando a hipótese da pesquisa que mesmo nos cursos 

de menor demanda o que acaba sobressaindo é a questão da justiça social em 

detrimento do fator autoafirmação da identidade étnico-racial por parte dos cotistas 

que ingressaram na UENF no período analisado, até mesmo, conforme foi 

evidenciado em diversos depoimentos, que muitos não conhecem a concepção e 

fundamentação da política, revelando um processo de desconstrução de 

preconceitos e valores, ideologias, que para E6 “essa desconstrução dói muito”. 

A décima sétima questão foi se na opinião deles, a política de cotas étnico-

raciais atendia as demandas dos estudantes cotistas negros. Os entrevistados 

disseram que: 

 
E4 – Olha é o que eu comentei anteriormente, eu acho que atende 
em partes sim, facilita sim a entrada dos negros na universidade, 
mas assim, eu não posso dizer isso com muita propriedade, porque 
sinceramente eu não andei lendo muito os últimos estudos sobre, eu 
li mais no começo assim, da política de cotas, até porque os debates 
estavam muito acalorados, então os dados, assim que eu tenho são 
mais antigos, mas de olho eu acredito que sim, a questão é se esses 
negros irão conseguir competir no mercado de trabalho, porque o 
racismo está além da condição do acesso, o racismo é estrutural. Eu 
li algumas coisas sobre isso, por exemplo, que alunos negros 
formados, em universidades de qualidades estão tendo dificuldades 
para arrumar o primeiro emprego, por exemplo, por causa de 
condições estéticas, de QI também “Quem Indica”, porque assim o 
negro por se pobre está em um caminho de ascensão, que ele se faz 
por ele mesmo, ele não tem um empurrãozinho né. Em uma 
sociedade onde essas relações são muito misturadas né, é difícil 
você dizer o que que é mérito, porque o cara fala de mérito, mas ele 
compra vaga na faculdade, o pai dele arruma o primeiro emprego, o 
estágio dele. Isso não vai acontecer comigo, porque o meu pai 
trabalha na empresa de ônibus “Mil e Um” e a minha mãe é faxineira. 
É meio que eu por mim mesmo 
P – Então você acredita que enquanto aluno na universidade a 
política atende mais, mas posteriormente, ao término do curso, os 
egressos já irão encontrar mais um bloqueio, na hora do acesso ao 
mercado de trabalho? 
E4 – É isso, é bem isso mesmo. A dificuldade do acesso que a gente 
encontra na universidade, assim racismo eu vou passar até quando 
for mais velho, enquanto esse estigma, essa chaga não for sendo 
diluída. Eu acho que é um passo, mas assim, cabe muito a mim 
disso tudo, tem hoje aí os coletivos negros, do qual eu faço parte 
inclusive, o Coletivo Negro José do Patrocínio na UFF. Você tem 
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essa necessidade de se afirmar e brigar e juntar um grupo de negro 
porque é uma luta né, então assim, o mercado já é injusto muitas 
vezes, também e desigual, muitas vezes não, na maioria das vezes, 
para não dizer quase sempre. Então assim, na competição mesmo o 
negro tendo condições plenas de ocupar um espaço, vai enfrentar 
dificuldades por racismo, por estética, por ter o cabelo e a barba 
grande. Pode ter um emprego que a pessoa não vai querer me 
aceitar, por não me achar e querer me bater né. Há oito semanas 
atrás, eu fiz um curso de coaching e eles falaram com base nos 
dados deles que boa parte da entrevista de emprego se dá no visual, 
ou seja 50% é composta por imagem, e aí. Eu sou negro e posso 
passar por um processo de discriminação só por causa dessa 
relação. 
 
E5 – Huumm.. em partes sim, tendo em vista os recentes casos de 
fraudes nas cotas, me baseando nisso. Por exemplo, aqui na UENF 
também, eu faço parte do Coletivo Negro José do Patrocínio. 
Chegam pra gente denúncias, que não são denúncias oficiais, mas 
que tem gente fraudando cotas na UENF. Tem gente branca tendo 
cota para negro dentro da UENF, então é uma problemática, porque 
não basta só ter cota, não basta só deixar o aluno entrar. Aqui na 
UENF, por exemplo, a gente não tem uma assessoria para esses 
alunos cotistas, não tem um órgão mais rigoroso para fazer esse filtro 
de pessoas, de quem entra, para acompanhar o aluno cotista, no 
caso. Então é bem complexo. Por haver aqui no Brasil essa paleta de 
cores, por conta da miscigenação, não dá definir quem é o negro no 
Brasil e com a auto declaração quem sou eu para dizer que você não 
é, são questões muito delicadas, que não é só cota ... É muito difícil 
pra gente. 

 

E6 – Não, não atende mesmo. 
P – Mas em questão de acesso aos cursos? 
E6 – Assim, atende um pouquinho. Atende, mas sempre fica na coisa 
da autodeclaração. Porque eu não sei se você realmente é negro ou 
não, é muito complicado. Ela pode dar acesso, mas pode ser tanto 
branco quanto negro. Tinha que ser uma coisa direcionada. Eu acho 
que é a primeira politica pública direcionada para os negros depois 
de mais de trezentos anos de escravidão, eu já chorei muito sobre 
isso, mas é complicado. 

 

Nesses depoimentos têm a questão do atendimento e eficácia da política no 

que se refere ao acesso, contudo na questão de uma mudança e transformação do 

racismo estrutural, a questão é mais tensa, inclusive para aqueles que estão em 

fase de conclusão dos cursos, que não tem uma posição satisfatória sobre o acesso 

ao mercado de trabalho, conforme fora evidenciado por E4. Tem a questão também, 

da ineficiência do sistema no sentido de acompanhar os cotistas e verificar se de 

fato as informações dadas por eles têm procedência, o que de acordo com E5 e E6, 

houve casos de fraudes, informações inverídicas. 
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Nessa perspectiva, mediante as informações coletadas por meio dos 

discursos dos alunos cotistas da UENF, a constatação de que grande parte dos 

discursos dos sujeitos-objeto da pesquisa esteve fundamentada no Mito da 

Democracia Racial, bastante difundido e apresentado como ideal para a composição 

de uma sociedade em progressão, de uma nação evoluída.  

Para Schwarcz (2001), o Brasil no final do século XX, era apontado como um 

caso único e particular de extrema miscigenação racial, pois se caracterizava como 

uma sociedade de raças mistas, composta por grande diversidade de indivíduos 

com características específicas. Em que o “problema negro”, já havia sido resolvido 

com a miscigenação da população, na qual uma grande parte do que se refere às 

questões étnico-raciais, bem como de afirmação de uma identidade negra, são bem 

delicadas de serem solucionadas. 

 O que foi reiterado por Woodward (2014), ao elencar que todo contexto ou 

campo cultural tem seus controles, suas expectativas, e seu “imaginário”, ou seja, 

suas promessas de prazer e realização. Contudo discursos heteronormativos e 

racistas negam a algumas famílias o acesso a esse “imaginário”, o que ilustra a 

relação entre o social e o simbólico. Em que toda prática social é marcada de forma 

simbólica.  

Por isso, as identidades constituem-se como diversas e cambiantes, tanto nos 

contextos sociais, em que as mesmas foram vivenciadas, quanto nos contextos 

simbólicos, por meio dos quais os indivíduos dão sentido as suas próprias posições 

como sujeitos, cujos discursos ao serem enunciados revelaram um ethos, uma 

imagem de si deturpada, contraditória que externaliza uma imagem deturpada de si 

mesmo, conforme evidenciado ao longo dos depoimentos dos alunos cotistas da 

UENF tanto no curso de maior procura, qual seja, o Bacharelado de Engenharia 

Civil, quanto no curso de menor demanda, isto é, o Bacharelado em Ciências 

Sociais.  

 

5.2 Análise das entrevistas dos estudantes negros cotistas da UFF 

 

Por meio da coleta de dados realizada, foi constatado que na UFF, o curso 

mais concorrido no processo seletivo no período de tempo analisado foi o 

Bacharelado em Psicologia e o de menor demanda, o Bacharelado em História. 
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5.2.1 O curso de maior demanda 

 

No do curso de Psicologia, o curso de maior concorrência no processo seletivo 

da UFF, a idade dos entrevistados foi 25, 20 e 19 anos. Estes, no momento da 

realização da entrevista estavam cursando o 7º, o 5º e o 2º período, não são todos 

campistas, residindo em cidades como Campo Grande, no estado do Mato Grosso 

do Sul, Campos dos Goytacazes e Rio de Janeiro. Ambos os entrevistados E1, E2 

se classificaram como negros ou pretos e E3 utilizou a classificação parda. 

Quando foi perguntado se eles concordavam com a classificação, sétima 

pergunta no roteiro de entrevista, as seguintes respostas se sucederam: 

 
E1 – Sim, me autodeclaro assim, porque é realmente como sou. 
 
E2 – Sim, porque eu sou [risos]. Porque meus pais são negros e eu 
também sou. 

 

 E3 – Eu acho que, eu não sei. Eu não tenho uma opinião formada 
sobre, mas eu acredito que... sei lá não tenho um posicionamento 
sobre. 

 

Nos discursos proferidos, ficou evidenciado a questão de um não 

posicionamento sobre a identidade desses sujeitos, o que contradiz a opção de E3 

quando assinou a autodeclaração. 

Na oitava pergunta, a qual indagou se era realmente como eles se 

identificavam, ambos disseram que sim, contudo E3 fez uma ressalva: 

 

E3 – Eu me identifico como negra. Eu respondi que me classifico 
como parda porque está na minha certidão de nascimento. Mas me 
identifico como negra. 

 

Observa-se que na pergunta anterior, foi dito por E3 que não tinha uma 

opinião formada, um posicionamento, contudo fez a ressalva acima elencada.  

Na nona pergunta, sobre posicionamento deles sobre a Política de cotas para 

negros no ensino superior e da eficácia da política na opinião deles, foram 

elencadas as seguintes respostas: 

 
E1 – Concordo com a política de cotas, em virtude da realidade 
social. Porém, ela ainda não é eficaz, no sentido de maior 
representação do negro na universidade. Mas se os governos 
preverem o aumento da porcentagem gradativa será eficaz.  
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E2 – Eu concordo com a política. Eu acho que ela tem sido eficaz 
 
E3 – Eu acho que sim é importante porque através disso nós 
estamos tendo uma oportunidade de entrar nas universidades. Uma 
oportunidade para quem não tinha, para quem já vem com um 
histórico social desde então. Por isso eu acho importante. 

 

A questão da associação da eficácia da política com as condições de 

permanência dos alunos nas universidades foi elencada também, pelos alunos da 

UENF. 

Na décima pergunta, investigou-se o porquê da opção pelo ingresso na 

modalidade cotas. Teve-se como respostas obtidas: 

 
E1 – Porque talvez eu não fosse conseguir ingressar no curso por 
ampla concorrência. 
 
E2 – Porque eu não tive durante o ensino fundamental e o ensino 
médio uma base muito boa para o vestibular. Aí eu percebi que pelas 
cotas eu teria mais chance de entrar do que pela ampla 
concorrência. 
 
E3 – Na real, pela nota mesmo, e pelo fato de eu me identificar como 
negra. E É mais fácil você conseguir por cota, do que por ampla 
concorrência com pessoas que conseguiram notas maiores. Como 
eu não tirei uma nota tão boa, então a cota foi uma entrada para eu 
poder estar aqui. 

 

A questão do direito a cota mediante o histórico familiar e dívida social 

novamente sobressaíram nos discursos enunciados. 

Na décima primeira questão, foi indagada se atualmente fariam a mesma 

opção em caso de um novo processo seletivo. Todos os entrevistados disseram que 

sim, que fariam a mesma escolha.  

A décima segunda questão levantada foi concernente à assunção deles como 

cotista na universidade. E quando lhes são indagados. As respostas foram estas: 

E1 – Sim, me assumo. Também, não tenho problemas quando sou 
indagado por ser cotista. 
 
E2 – Ah, não muito [risos]. Se me perguntarem eu digo sim, mas não 
chego falando fico meio quieta. Por que tem meio um ... não sei se é 
um preconceito, mas as pessoas acham que você é inferior, algo 
assim. 
P – Você percebe isso aqui? 
E2 – Ah muito! Percebo sim, algumas pessoas ainda pensam assim. 
Quando perguntam eu digo que sou cotista. 
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E3 – Sim. Também, falo especificando qual é a cota. 

 

E1 e E3 declararam assumirem-se como cotistas, entretanto E2, não. Isso 

constitui-se como exemplo que ratifica existência de um “lugar” simbólico a ser 

ocupado pelos indivíduos negros, bem como a imagem do grupo social negro na 

sociedade, representado com complexos de inferioridade e negação da diferença 

claramente presente no discurso seu discurso ao proferir que “as pessoas acham 

que você é inferior”. 

A décima terceira pergunta foi com relação à percepção deles perante os 

seus colegas, professores e a universidades como um todo. Foram obtidas as 

seguintes respostas: 

E1 – Como alguém que apesar de ser cotista, se dá muito bem nos 
aspectos de aprendizagem.  
 
E2 – Uma aluna como outra qualquer, igual a todos eles. 
 
E3 – Ah! Normal, acho que não tem essa só porque é cotista, não 
tem essa diferença. Pelo menos aqui não tem essa diferença. A 
gente até brinca, no sentido de que ampla concorrência fez tanta 
questão e nós estamos aqui todos juntos, sentados na mesma 
cadeira. 

 

Conforme evidenciado nos discursos dos alunos da UENF, analisados na 

seção anterior, a questão do demérito também foi ressaltada entre os alunos do 

curso de psicologia quando a locução prepositiva “apesar” foi enunciada, 

expressando uma ideia contrária, em relação à outra parte do enunciado. Isso 

elenca a questão do lugar simbólico do cotista como incapaz de conseguir bons 

rendimentos acadêmicos. Elencando o que Orlandi (2015) destaca como um dizer 

tem relações com outros dizeres realizados, imaginados ou possíveis. Em que a 

ideologia do negro socialmente construída implica no depoimento do sujeito do 

discurso.  

A décima quarta pergunta foi com relação se eles já foram vítimas de racismo 

ou injúria racial no âmbito acadêmico. 

 
E1 – Não, nunca fui. 
 
E2 – Aqui dentro, não diretamente. Já ouvi falar de casos, mas não 
comigo. 
 
E3 – Não. Por enquanto, não. 

 



157 

 

No que se refere às personalidades negras influentes, célebres e 

reconhecidas socialmente por seus trabalhos, referente à décima quinta questão, foi 

ressaltado por eles que: 

 
E1– Conheço o Joaquim Barbosa, o Mandela, Neil Degrasse Tyson 

 
E2– Celebridade, assim, ator atriz, conheço três. Agora no geral, na 
música acho que tem mais. Eu busco muitas referências negras, 
então ter mais referências de artistas negros é bem comum para 
mim. Os principais são: Lázaro Ramos Tais Araújo, Elza Soares, 
Emicida, Karol Conka, Rihanna, Beyonce. 

 
                                     E3– Eu não sei, não sei dizer nenhuma. 

 

Foi percebido no depoimento de E3 o desconhecimento de personalidades 

negras célebres, influenciadoras por seus trabalhos, elencando a baixa 

representação do negro como elemento empoderador da população negra, 

ressaltando que a construção de uma identidade de sujeitos negros em uma 

perspectiva de dominação eurocêntrica, que nega os referenciais negros, e a busca 

pela valorização desses referenciais por esse segmento da população, isto é uma 

concepção que reflete em sentimentos de perda, negação, uma não construção 

auto-imagética positiva e elevada da pessoa negra. Vigorando a imagem negativa 

associada à situação de opressão, escravidão na qual a população negra, 

descendente de africanos escravizados, se encontrou ao longo da história do Brasil. 

Quando foi indagado se eles acreditavam que a Política de Cotas pode ser 

um caminho para uma sociedade mais justa, no sentido da garantia de direitos a 

todos, a décima sexta pergunta, os seguintes respostas foram enunciadas: 

 

E1– Sim, eu acredito. 
 
E2– Eu acredito que sim, mas não sozinha eu acho que deveria 
trabalhar mais a educação básica, né o ensino fundamental e médio 
né para dar base ao público que é onde se concentra a maior parte 
da população negra para garantir direitos e a política de cotas como 
reparação da dívida história. Antes de eu entrar na faculdade eu 
concordava com a política de cotas muito porque eu sabia que era 
pela busca da igualdade de direitos no âmbito acadêmico, mas eu 
não tinha muita noção do contexto histórico que estava relacionado 
às cotas. Depois que eu entrei, eu me informei melhor e aí percebi 
que realmente a população negra foi muito prejudicada ao longo da 
história nesse quesito da educação, dos direitos e tudo mais, e é por 
isso que a política de cotas é necessária também por isso, essa 
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reparação histórica, somada a outros esforços da política de cotas. 
Então, tem sim sido efetiva. 
 
E3 – Sim, eu acredito que é importante mesmo. Só isso. 

 

Foi elencado por E2 a questão dos sentidos da escravidão e seus efeitos 

sociais nos seres humanos. Orlandi (2015, p.36) ressaltou como efeitos entre 

repetição e diferença. “Esses sentidos se constituíram ao longo de uma história a 

que já não temos acesso e que “falam” em nós”. Orlandi ressalta que essa memória 

é o interdiscurso. 

A décima sétima questão foi se na opinião deles, a Política de Cotas étnico-

raciais atende as demandas dos estudantes. Os entrevistados disseram que: 

 

E1: Ainda não atende, mas acredito que possa atender no futuro. 

 

E2: Atende, mas eu acho que poderia ser melhor, na questão, por 
exemplo, de, na UENF normalmente quando você entra por cota, 
você já entra com bolsa e etc. e aqui na UFF não, você entra só com 
a cota, se você quiser bolsa você tem que fazer uma outra inscrição, 
em um outro edital. Eu acho que poderia ser melhor, principalmente 
nas cotas sociais, que muitas vezes está associada a cota racial, 
então poderia se esforçar para atender melhor essas questões 
econômicas, porque geralmente os cotistas são bem,  não tem tantas 
condições de se manter na universidade, e a gente sabe que a 
universidade não é só entrar é se manter. Entrar é fácil, difícil é sair. 
Acho que poderia melhorar nisso, nessa questão de garantir uma 
assistência maior para os cotistas. Na UENF tem bolsa que pode ser 
acumulada, aqui não, só auxílio creche que é muito difícil de 
conseguir são apenas cinco vagas e auxílio moradia, agora outras 
bolsas não podem é só aquela ali e acabou, e ainda tem que passar 
por um outro edital, então é bem difícil. 
 
E3: Depende. Atende, mas não plenamente. Com o passar do tempo 
eu percebo que o número de acesso de cotistas negros aqui só vem 
diminuindo. 

 

A análise do corpus investigado permitiu verificar por meio dos discursos 

proferidos, que a questão da política de cotas necessita atender a demanda dos 

estudantes para além das questões envolvendo o acesso, mas também da 

permanência deles na universidade, sinalizando o empoderamento da existência 

deles como negros.  
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5.2.2 O curso de menor demanda 

 

Na UFF o do curso de menor demanda no processo seletivo referente ao lapso 

temporal analisado foi o Bacharelado em História. Neste, a idade dos entrevistados 

foi de 25, 21 e 19 anos. Estavam cursando o 7º, o 6º e o 3º períodos, não são todos 

campistas, residindo em cidades como Rio de Janeiro, Itaperuna e Castelo, no 

estado do Espírito Santo.  

A sexta pergunta foi concernente à classificação estabelecida pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no que diz respeito à raça/etnia, como 

eles se classificavam. Assim, as seguintes enunciações foram proferidas: 

 

E4– Como pardo. 
 
E5– Eu sou mais clara que a maioria da minha família. Os meus pais 
são pardos. Eu não sou branca, apesar de ser mais clara do que 
eles, acho que sou parda. 
 
E6– Me identifico como negra. 

 

Esses enunciados ressaltaram diversos aspectos no campo semântico 

discursivo. Principalmente no depoimento de E5 que evidenciou como bem aponta 

Amossy (2011), as imagens feitas pelos sujeitos precisam estar assumidas em 

representações partilhadas. A autora explica que a comunidade avalia os indivíduos 

conforme modelos pré-construídos e assim os classifica. Em que na perspectiva do 

argumento, o estereótipo permite designar os modos de raciocínio próprios de um 

grupo e os conteúdos globais no setor no qual ele se situa. 

Quando foi perguntado se eles concordavam com a classificação, sétima 

pergunta no roteiro de entrevista, as seguintes respostas se sucederam: 

 

E4– Sim, concordo. Porque eu me identifico como pardo. 
 
 

E5– Sim, por causa do histórico da minha família. 
 
 

E6– Sim, eu concordo porque eu acho importante a gente reafirmar 
sabe, porque a gente vive em uma sociedade muito preconceituosa. 
Então muitas vezes as pessoas tem vergonha de dizerem, de se 
classificarem como negras devido ao preconceito. Ou também é toda 
uma construção social que está naturalizada, a questão do racismo e 
tudo mais. Então, eu sempre tive muito orgulho de reafirmar a minha 
cor e sempre fiz questão de não esconder isso de ninguém. 
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Nessa questão, demarca-se nos depoimentos dos discentes entrevistados a 

questão da identificação como negro e a justificativa no histórico familiar, inclusive 

cabendo à família a construção dessa identidade. Souza (2015) elenca que os 

negros ficaram com a incumbência de trabalharem sozinhos na “redenção da sua 

raça”. 

A oitava pergunta, a qual indagou se era realmente como eles se 

identificavam, ambos disseram que sim.   

Na nona pergunta, sobre posicionamento deles sobre a Política de cotas para 

negros no ensino superior e da eficácia da política na opinião deles, foram 

elencadas as seguintes respostas: 

 

E4 – Eficaz, acho que nem sempre. Dizer que inclusão social é só 
colocar o aluno nos bancos universitários, está muito longe disso, 
porque a tão idealizada inclusão nem sempre acontece, são muitos 
fatores que interferem na nossa permanência no curso. 
 
E5 – É importante por causa da dívida histórica, mas ela sozinha não 
é suficiente. Em minha opinião, tem sido eficaz, mas ainda precisa 
estar associados a outras questões, políticas e programas de 
assistência aos cotistas na universidade. 
 

E6 – Então eu sou a favor das cotas, porque tem a questão da dívida 
histórica e tudo mais, e eu acho que é muito importante você abrir o 
espaço da universidade que sempre foi muito elitizada para o negro, 
porque mesmo com as cotas infelizmente temos muitos pouco 
negros nas universidades. Mas eu ainda acho que é importante em 
não somente ter as cotas quando você ingressa na universidade, 
mas também promover uma forma para que não haja evasão desses 
alunos negros. Eu acho que deveria haver uma reforma nessa 
questão das cotas, porque eu estou acompanhando vários debates 
sobre as fraudes, que são as pessoas que não são negras, mas que 
se autodeclaram negras, porque no SISU para você ingressar tem a 
questão da autodeclaração e quando eu vim para a universidade eles 
não me pediram nenhum documento, nada assim que provasse, é 
lógico que a minha cor automaticamente iria provar que eu sou 
negra. Mas existem alunos, não aqui na UFF eu nunca ouvi falar, 
mas em outras universidades, pessoas brancas que entram com cota 
de negro e em nenhum momento isso é cobrado, isso é visto, a 
universidade não tem um controle muito grande sobre essa questão. 
Mas eu sou a favor, acho que tem que ter algumas reformas por 
causa disso que eu falei. Eu acho que é eficaz, mas ainda não 
totalmente, porque ainda temos poucos negros nas universidades. 

 

Novamente, assim como foi o caso dos alunos da UENF expostos na seção 

anterior, a questão da formação discursiva com enfoque no histórico do negro na 
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sociedade brasileira, o lugar de representação e ocupação de espaços, ainda bem 

restritos. 

Na décima pergunta, investigou-se o porquê pela opção pelo ingresso na 

modalidade cotas. As seguintes respostas foram obtidas: 

 

E4 – Porque a minha nota até daria para ampla concorrência, mas 
para não correr o risco eu fui pela cota, vi que era um direito meu e 
não quis arriscar, até porque o curso de História sempre foi o meu 
sonho.  

 

E5 – Pela renda familiar, a minha condição socioeconômica que se 
enquadrava e por ser um direito meu, devido ao meu histórico 
familiar de descendente de negros. 

 

E6 – Então, é porque eu acho muito importante eu entrar e ter 
orgulho de dizer que eu estou ocupando um espação que é meu por 
direito, não tinha porque eu entrar por ampla concorrência, sendo 
que eu tenho uma oportunidade de estar aqui, a partir de todas as 
condições da minha cor, da minha questão social, do meu contexto 
social, que é totalmente diferente, além de ser negra, eu venho da 
periferia, então isso implica totalmente no meu ingresso na 
universidade. Eu acho importante eu entrar como cota para negros, 
porque isso vai só reafirmar a minha condição. 

 

 Predominou nesses depoimentos a questão da justiça social para 

acesso a um bem, o fator econômico. Percebe-se, sobretudo no depoimento de E4 a 

representação da preponderância que a questão da falta de justiça cultural, no 

sentido de proporcionar uma autoconfiança, o que foi ratificado no depoimento ao 

enunciar que mesmo a nota sendo suficiente para ingresso no curso por ampla 

concorrência, a opção pela cota sobressaiu para não “correr o risco de perder a 

vaga”. 

Na décima primeira questão, foi indagada se atualmente eles fariam a mesma 

opção. E4 e E5 disseram apenas que sim, que fariam a mesma escolha. Contudo, 

E6 respondeu que: 

 

E6 – Sim, totalmente. Inclusive uma vez na minha sala teve um 
professor, ou alguém que fez uma pergunta sobre isso e eu falei que 
era cotista. Só que eu tenho duas amigas que não são cotistas e são 
negras, e elas falaram que não quiseram entrar por cotas. Aí elas 
ainda disseram que não tem nada contra quem entrou por cota, mas 
elas não quiseram entrar por cota, porque preferiram entrar por 
ampla concorrência e aí começou a fazer todo um discurso, sabe? 
Inclusive, presenciamos aqui na universidade, no curso de História 
diversos colegas negros que conseguem aprovação por ampla 
concorrência fazendo festa, porque não entraram por cota, dizendo 
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que não precisam da cota, como se fosse algo ruim ser cotista. E aí 
fica meio que difícil né, como você vai tentar colocar na cabeça 
dessas pessoas que a cota você não vai está se humilhando, você 
não vai está querendo ser beneficiado, só porque você ingressou por 
cota. Inclusive, bem recentemente, essas duas amigas que são 
negras e falaram que não quiseram entrar por cotas, porque vai 
acontecer a Bienal da UNE em Fortaleza. Aí eu fui anunciar no grupo 
falando sobre a bienal e tudo mais e falei que cotista tem desconto 
de 30% e paga só R$70,00, aí foi que elas falaram eu me arrependo 
muito de não ter entrado como cotista. Só que aí eu parei para 
pensar: cara a pessoa só quer ser cotista na hora do benefício, na 
hora do desconto e aí quando tem que colocar a cara a tapa e falar 
eu sou cotista, eu estou aqui porque eu sou preta e preciso está aqui, 
elas não falam, sabe. Então eu achei muito contraditório da parte 
delas. 

 

Tem-se nesse discurso a questão da identidade ou identidades construídas 

ou negociadas (WOODWORD, 2014), em que até que ponto convém o 

posicionamento por uma ou outra identidade, ocasionando conflitos identitários. 

Na décima segunda questão foi perguntado se eles se  assumiam como 

cotista na universidade. E quando lhes eram indagados. Ambos os entrevistados 

disseram que sim. 

A décima terceira pergunta foi com relação a percepção deles  perante os 

seus colegas, professores e a universidades como um todo. Foram obtidas as 

seguintes respostas: 

 
E4 – Como um aluno como todos os outros, não sou tratado com 
diferença. 
 

E5 – Percebo mais nos aspectos relacionados à formação na 
educação básica, pois a vida toda estudei em escolas públicas e os 
meus colegas, a grande maioria estudou em escolas particulares. 
 

E6 – Então, eu percebo que não só eu, mas como a maioria dos 
negros aqui devem se sentir é que nós somos muito poucos, a 
maioria dos meus professores são brancos, assim eu estou no 3º 
período ainda, mas a maioria dos meus professores é branca. Eu só 
tive um professor negro até agora, eu acho que ele é um dos únicos 
que tem aqui. Então a universidade ainda não está atendendo 
totalmente a nós negros em questão de pertencimento, por ser um 
espaço ainda muito elitizado, por ter apenas professores brancos, 
mas eu acredito que nós os poucos negros que estão aqui, quando 
nos formarmos e formos professores, a gente vai conseguir reverter 
um pouco. Por isso que eu acho importante a cota, porque a cota 
não é só questão econômica, a partir da cota será permitido que 
negros entrem nas universidades, e futuramente terão  professores 
negros para poder dar aulas para os alunos aí vai gerar um ciclo  
porque vai incentivar mais alunos negros para poder entrar nas 
universidades. 
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Essas atitudes, representações e imagens, por sua vez, estão relacionadas 

com a posição social de onde os sujeitos falam ou escrevem, têm a ver com as 

relações de poder que são estabelecidas entre eles e que são expressas quando 

interagem entre si. É nesse sentido que Brandão (2009) sinaliza que pode-se falar 

em uma formação ideológica colonialista, capitalista, neoliberal, socialista, religiosa, 

dentre outras, e essa formação ideológica, mediante o discurso proferido, representa 

um ethos. 

A décima quarta pergunta foi com relação se eles já foram vítimas de racismo 

ou injúria racial no âmbito acadêmico. E4 e E5 disseram apenas não. Não obstante, 

foi elencado por E6 que: 

 

E6 – Não, mas assim eu já ouvi algumas palavras pejorativas, não 
em relação a mim, porque eu sempre tento corrigir. Foi um caso que 
aconteceu no grupo dos estudantes de história, no whatsApp, não foi 
aqui, aconteceu quando um calouro foi me elogiar e ele me chamou 
de mulata. Aí eu fui educada e falei que mulata não é uma palavra 
que você usa como elogio e expliquei a etimologia da palavra. 
Expliquei que ela era usada no período Brasil-Colônia para poder 
ofender os negros e negras. Também, várias vezes eu já vi amigos 
chamando uma pessoa negra de moreninho. Ah! aquele moreninho, 
aí eu falo: não, é negro! porque muitas vezes as pessoas têm medo 
de falar que a pessoa é negra e medo de estar sendo racista. Ah, 
mas fica assim: aquele ali é moreninha! Não ela é negra. As pessoas 
ficam com esse receio, porque o preconceito ainda é muito 
naturalizado, sabe. Então isso fica meio que inconsciente nas 
pessoas e aí tudo o que elas vão falar, elas repensam assim, com 
medo, só que muitas das vezes evitar falar é de certa forma um 
preconceito. 

 

A expressão “preconceito ainda é muito naturalizado” sinalizou o que Benites 

e Moura (2012) ressaltaram sobre o interdiscurso como uma voz originária das 

raízes da cultura brasileira, da visão que a sociedade tem do fenômeno social da 

raça inscrito na história.  

 No que se concerne às personalidades negras influentes, célebres e 

reconhecidas socialmente por seus trabalhos, referente à décima quinta questão, foi 

ressaltado por eles que: 

 
E4 – Milton Santos me influencia bastante na área acadêmica. Têm 
também, os artistas de televisão e da música como Tais Araújo, 
Lázaro Ramos, Thiaguinho.  

 
E5 – Gosto muito do Nelson Mandela, Martin Luther King. 
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E6 – Olha é muito difícil, acho que de cabeça assim, eu não sei 
nenhum. Por exemplo, na universidade, se agente lê os professores 
não falam é muito difícil agente lê autores negros. Eu estou fazendo 
uma disciplina optativa sobre a escravidão na historiografia brasileira, 
mas eu nunca parei para me perguntar quais são os escritores, os 
autores que são negros, inclusive eu vou até me informar sobre isso, 
porque eu fiquei bem curiosa agora. Na verdade, isso é até uma 
crítica contra mim mesma, porque eu nunca parei para me perguntar, 
eu sei que são muitos poucos até agora dos que eu li que são 
negros, mas os que realmente são negros eu não parei para 
pesquisar sobre eles e tudo mais, mas agora eu vou começar a me 
policiar mais sobre isso. 

 
A pergunta envolvendo os famosos foi intencional, no sentido de averiguar as 

possíveis referências negras para esses estudantes, de modo a diagnosticar um 

empoderamento social e identidade nacional de que o negro também pode alcançar 

e conquistar espaços bem visados socialmente.  

Contudo foi notório, mediante os discursos proferidos, que a 

representatividade ainda é baixa nesses grupos, com discursos que ressaltaram 

total desconhecimento de pessoas negras capazes de exercerem, provocarem 

sentimentos de estima, principalmente no âmbito acadêmico, sendo a maioria dos 

nomes citados ligados à arte como: música, televisão, cinema, futebol e teatro.  

Nessa perspectiva, implica pensar que a temática da identidade nacional 

sinaliza o pensamento social brasileiro ainda nos jovens universitários das duas 

instituições analisadas, isto é, a herança que o período escravocrata deixou na 

população egressa da escravidão ainda se perpetua após mais de quatrocentos 

anos de abolição, inclusive configurando como elemento fundante da nação, em que 

a mestiçagem do povo brasileiro continua provocando profundos desconfortos, 

principalmente em uma cultura que ainda impõe a valorização de traços e gostos 

europeus. 

Quando foi indagado se eles acreditavam que a Política de Cotas pode ser 

um caminho para uma sociedade mais justa, no sentido da garantia de direitos a 

todos, a décima sexta pergunta, os seguintes discursos foram enunciados: 

 

E4 – Sim acredito, não é a solução ainda, porque a questão é bem 
maior que a cota, mesmo sendo ainda longo. 
 
E5 – Sim, mas precisa está associada a outras políticas para que 
não seja necessário ter cotas para a vida toda. 

 
E6 – Com certeza! Foi o que eu disse. Possibilitando o acesso vai 
permitir o acesso de muito mais pessoas. Uma vez eu estava 
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discutindo com uma menina e ela disse que cota racial não era a 
solução, porque o certo era ter cota social, mas aí eu expliquei para 
ela que na minha opinião a cota é social tá ela vai garantir que 
pessoas que não tenham boas condições de ensino entrem na 
universidade, mas você ter cota para negro, você ter cota para índio, 
você ter cota para deficientes vai garantir que a universidade seja 
ocupada por cada uma desses grupos que são afetados na 
sociedade, porque  não adianta juntar tudo e fazer uma cota só que 
todo mundo vai poder, porque ter cota para negro os negros estarão 
nas universidades, porque ter cotas para índio, os índios estarão nas 
universidades e assim por diante. Então eu acho que é muito 
importante ter a cota, porque ela vai influenciar mais pessoas a 
entrarem na universidade e vai provocar uma igualdade e a gente 
tem mesmo que aumentar o número de negros na universidade para 
poder eliminar cada vez mais o preconceito e o elitismo, porque a 
gente pensa que a academia é um local totalmente fora de 
preconceitos, mas não é assim, a gente chega aqui e percebe que 
ainda tem um preconceito muito forte e a gente tem que combater 
isso enchendo a universidade de negros, para eles perceberem que 
esse espaço aqui também é nosso. 

 

Partindo do princípio de que a AD trabalha com o sentido e que o discurso é 

heterogêneo, é marcado tanto pela história quanto pela ideologia, a AD não tem 

como proposta o descobrimento de nada novo, apenas faz uma nova interpretação 

ou uma releitura de um dado fato ou realidade. Além disso, a mesma apenas 

evidencia como o discurso funciona e não tem a pretensão de dizer o que é certo, 

porque isso não está em julgamento (CAREGNATO; MUTTI, 2006).  

No entanto, por meio da AD, algumas inferências foram possíveis, como a 

questão da não representação do negro dentro das universidades, exercendo cargos 

ligados à academia, o que constitui-se como algo a ser levado em consideração, no 

que tange ao incômodo para os universitários entrevistados, no qual o combate ao 

preconceito, conforme explanado e que fora enunciado por outros entrevistados, 

tanto da UENF quanto da UFF, ratifica o depoimento de E6 ao enunciar: “a gente 

chega aqui e percebe que ainda tem um preconceito muito forte e a gente tem que 

combater isso enchendo a universidade de negros, para eles perceberem que esse 

espaço aqui também é nosso.”(SIC)(E6) 

A décima sétima questão foi referente ao fato se na opinião deles, a política 

de cotas étnico-raciais atendia as demandas dos estudantes. Os entrevistados 

disseram que: 

 

E4 – Eu acho que ainda não chegou a atender tanto, porque ainda 
tem falhas no sistema, mas é um caminho que pode até ser de 
igualdade de direitos, porque muita coisa já foi modificada. 
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E5 – Atende em partes, porque ainda é muito pequeno o número de 
negros nas universidades, tanto de alunos como de professores, 
funcionários e acadêmicos de forma geral. 
 

E6 – Então, não muito. Porque ainda somos muito poucos aqui na 
universidade e também a questão de bolsas, porque a gente 
concorre as bolsas junto com todo mundo. Eu por exemplo tenho 
uma situação socioeconômica que é muito complicada, então se eu 
não tiver a bolsa aqui eu não consigo me manter aqui. Só que eu já 
vi pessoas brancas que tem dinheiro que anda com Iphone 6 no 
bolso que pedem o mesmo tipo de bolsa que eu. E aí isso fica muito 
desigual. Então eu acho que não é só a questão econômica que 
promove a evasão do aluno, mas a questão também é social, porque 
geralmente querendo ou não a maioria dos negros eles tem 
condições financeiras muito baixas em relação a outros grupos. 
Porque nós somos vindos da periferia, porque tem todo um contexto 
histórico em que os negros foram simplesmente marginalizados e 
jogados pros cantos mais longes das cidades. Não tem muitas 
oportunidades de empregos, porque muitos deles não tiveram a 
oportunidade de estudar. Eu sou a primeira da minha família a cursar 
uma universidade federal, então eu vou ser a única até agora que vai 
ter a oportunidade de ter um bom emprego e de garantir se eu tiver 
futuramente uma educação de qualidade para eles. Nessa questão, 
eu acho que atenderia muito mais se eles fizessem uma análise 
quando nós entramos na universidade juntamente com a observação 
da questão das bolsas porque, por exemplo, teve um casal de 
calouros que vieram de São Paulo, é muito longe eles não tinham 
condições financeiras de permanecer aqui e infelizmente na metade 
do primeiro período eles tiveram que ir embora. Então eu fico me 
perguntando se tivesse alguma política afirmativa quando você 
ingressa, a gente tem a bolsa acolhimento tudo bem, mas se fosse 
uma coisa voltada especialmente para a questão social e racial eu 
acho que eles não teriam problema, se você chegasse aqui e fosse 
na assistente social e provassem, porque eu acho que eles iriam 
conseguir provar que eles não tem boas condições de ficar aqui eu 
acho que seria muito mais eficaz do que concorrer com todo mundo 
junto, sendo que tem a possibilidade da gente não ganhar e uma 
pessoa conseguir passar a nossa frente. 

 

Cabe ressaltar que o depoimento de E6 vai ao encontro do que foi explanado 

por (BRANDÃO, 2009, p. 8), ao ressaltar que um conceito fundamental para a 

Análise do Discurso é o de condições de produção, entendido como “o conjunto dos 

elementos que cerca a produção de um discurso, são eles: “o contexto histórico-

social, os interlocutores, o lugar de onde os sujeitos falam, a imagem que fazem de 

si, do outro e do assunto de que estão tratando”.  

Ratificando a hipótese de que poderia prevalecer nos discursos dos 

estudantes cotistas, a questão da autodeclaração justificada como justiça social ou 

distributiva e não afirmação de identidade. Percebeu-se que a resposta foi 
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praticamente a mesma para todos os entrevistado, nas duas universidades, a UENF 

e a UFF, em que ambos os entrevistados, de forma predominante, consideraram a 

política como uma questão de dívida histórica, justiça social em que o elemento 

afirmação de identidade pouco foi evidenciado e quando ressaltado, não foi capaz 

de superar a questão da justiça social, acesso a um bem, ficando em segundo 

plano, relacionado a outros aspectos (Quadro 13).  

 

Quadro 13 – Posicionamento dos discentes entrevistados sobre a Política de Cotas étnico-raciais 

 

 
Discentes 

 
Instituição 

 
Curso 

 
Posicionamento 
quanto à eficácia 

da Política de 
Cotas étnico-

raciais 
 

 
Motivo da 

opção pela cota 
para ingresso 
na instituição 

 
Atualmente faria 
a mesma opção 

pela cota 

E1 UENF Engenharia 
Civil 

- É importante para 
a redução da 
desigualdade 
social; 
-É uma medida 
muito fraca, 
precisando de 
políticas de 
contrapartida com 
metas claras 
visando a redução 
das desigualdades 
sociais; 
- Mas, considero a 
política como 
válida. 

- No momento a 
nota não dava 
para ampla 
concorrência. 
 

-Sim 

E2 
 

UENF Engenharia 
Civil 

- Ajuda a ingressar 
no ensino superior, 
mas não é uma 
forma justa, pois 
causa a 
desvalorização do 
cotista; 
- Tem sido eficaz 
para o acesso, mas 
não para a 
permanência. 

-Pela facilidade, 
porque achei que 
seria mais fácil 
do que ingressar 
por ampla 
concorrência. 

-Sim 

E3 UENF Engenharia 
Civil 

- Eficaz no sentido 
de possibilitar o 
acesso; 
- Ineficaz no quesito 
autodeclaração, 
que não é um 
sistema eficaz de 

-Porque eu sou 
negra, e também 
pelo curso ser 
muito concorrido 
e a nota de corte 
ser menor para 
cota. 

-Sim 
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comprovação da 
cor, havendo 
fraudes e ocultando 
a finalidade da ação 
afirmativa. 

E4 
 

UENF Ciências 
Sociais 

-A percepção da 
eficácia se dá 
quando há ciência 
dos estudos sobre a 
política; 
- A questão da cota 
é igualdade de 
oportunidade e não 
exclusão por mérito; 
- Tem que 
aumentar a 
quantidade de 
negros no ensino 
superior, somada a 
uma política de 
assistência, que já 
acontece, no 
entanto ainda de 
forma incipiente, no 
sentido de 
possibilitar a 
permanência e 
conclusão do curso. 
 

-Primeiro por 
causa da minha 
afirmação como 
negro, pois na 
seleção passei 
em primeiro 
lugar na 
classificação 
geral, portanto 
não precisava da 
cota para 
ingresso. Mas a 
opção se deu 
também em 
virtude da minha 
condição social e 
como conhecia a 
Lei como cotista 
teria direito a 
Bolsa Cota 
Auxílio, me 
auxiliando nos 
custeios com o 
curso. 

-Sim 

E5 
 

UENF Ciências 
Sociais 

-Tem sido bastante 
eficaz, mas sozinha 
não é suficiente, 
principalmente no 
quesito 
permanência do 
aluno na instituição; 
-É necessário um 
conjunto de 
assistência que 
ainda é falho na 
instituição; 
- A política é uma 
porta de entrada 
para o negro pobre 
na universidade; 
-Ajuda no acesso, 
mas tem outras 
barreiras, como a 
permanência. 

-Porque não quis 
arriscar por 
ampla 
concorrência, 
disputando a 
vaga com alunos 
que tiveram uma 
melhor formação 
na educação 
básica. 

-Sim 

E6 
 

UENF Ciências 
Sociais 

-Não tem sido 
eficaz, por conta da 
autodeclaração, o 
que permite a 
entrada de quem 

-Por causa da 
minha realidade 
de desigualdade 
social, 
colocando-me 

-Sim 
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não poderia ser 
contemplado pela 
política. 

em desvantagem 
com outros 
alunos que 
cursaram a 
educação básica 
em escolas 
privadas. 

E1 
 

UFF Psicologia -Concordo com a 
política por conta da 
realidade social; 
-A política ainda 
não é eficaz no 
sentido de maior 
representatividade 
do negro na 
universidade; 
-Se houver o 
aumento do 
percentual de vagas 
para cotistas por 
parte do governo, a 
política será eficaz. 

-Porque talvez 
não fosse 
conseguir por 
ampla 
concorrência. 

-Sim 

E2 
 

UFF Psicologia - Concordo com a 
política; 
- acho que tem sido 
eficaz. 

-Porque por cota 
a minha chance 
de ingresso seria 
maior do que por 
ampla 
concorrência. 

-Sim 

E3 
 

UFF Psicologia -Acho que é 
importante, porque 
está dando 
oportunidade para 
quem antes não 
tinha, para quem já 
vem com um 
histórico social 
desde então 
desfavorável. 

-Por conta da 
nota obtida no 
ENEM, que não 
foi tão alta e, 
também, pelo 
fato de eu me 
identificar como 
negra. 

-Sim 

E4 
 

UFF História - Eficaz, acho que 
nem sempre; 
- inclusão social vai 
além de colocar o 
aluno nos bancos 
universitários; 
-A tão idealizada 
inclusão social nem 
sempre acontece, 
pois são diversos 
os fatores que 
interferem na nossa 
permanência no 
curso. 

-A minha nota 
até daria por 
ampla 
concorrência, 
mas não quis 
arriscar, porque 
História sempre 
foi o meu sonho. 

-Sim 

E5 
 

UFF História -é importante por 
conta da dívida 
histórica, mas 

-pela renda da 
minha família 
que se 

-Sim 



170 

 

sozinha a política 
não é suficiente; 
-É necessário a 
associação de 
outras questões 
como políticas e 
programas de 
assistência aos 
cotistas na 
universidade. 

enquadrava, pela 
cota ser um 
direito meu, 
devido ao 
histórico familiar 
de descendente 
de negros. 

E6 
 

UFF História -Eu sou a favor das 
cotas porque tem a 
questão da dívida 
histórica e tudo 
mais; 
-Acho que é 
importante a 
abertura de 
espaços da 
universidade que 
sempre foi muito 
elitizada, para o 
negro; 
-Éimportante para o 
ingresso, mas 
precisa haver 
formas de erradicar 
a evasão dos 
alunos negros; 
-Precisa haver uma 
reforma na política 
de cotas para evitar 
as fraudes, 
sobretudo na 
questão da 
autodeclaração; 
-Acho eficaz, mas 
não totalmente, 
porque ainda há um 
número pequeno de 
negros nas 
universidades. 

-Porque eu acho 
importante 
ingressar e ter 
orgulho de 
afirmar que 
estou ocupando 
um lugar que é 
meu por direito. 
Portanto, não 
teria motivos 
para ingressar 
por ampla 
concorrência. 

-Sim 

   
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Conforme ressaltado por Brandão (2011), foi notória na pesquisa uma 

formação ideológica, ou seja, um conjunto de atitudes e representações, que 

consistem em imagens que os depoentes têm sobre si mesmos e o assunto em 

pauta, cujas atitudes, representações, imagens estão relacionadas com a posição 

social de onde os sujeitos se encontram e discursam, sinalizando as relações de 

poder que são estabelecidas entre a sua concepção como sujeito, as quais são 
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expressas quando interagem entre si, evidenciando uma formação ideológica 

escravagista que exerce influencia interna e externa (Quadro 14). 

 

Quadro 14 – Posicionamento e percepção dos discentes entrevistados acerca da sua assunção 

como cotista e negro. 

 

 
Discentes 

 
Instituição 

 
Curso 

 
Assunção como 

cotista na 
universidade 

 

 
Percepção 

como negro/a 
no ambiente 
acadêmico 

 

 
Já foi alvo de 
racismo ou 

injúria racial no 
ambiente 

acadêmico 
 

E1 UENF Engenharia 
Civil 

-Sim - Não percebo 
tratamento 
diferente, mas 
sinto que o 
sistema de cotas 
não é bem aceito 
na universidade. 
  

- Não 

E2 
 

UENF Engenharia 
Civil 

-Sim - Nunca entrei 
nesse âmbito de 
percepção de 
diferenças 

-Não 

E3 UENF Engenharia 
Civil 

-Sim - Como uma 
aluna normal. 
Entretanto, 
percebo que o 
ingresso de 
negros nas 
universidades 
ainda é ínfimo. 

-Não 

E4 
 

UENF Ciências 
Sociais 

-Sim -- Não tive tanta 
dificuldade de 
me inserir, 
porque talvez já 
tenha vindo um 
pouco calejado 
por conta de ter 
estudado no IFF.  

-Sim 

E5 
 

UENF Ciências 
Sociais 

-Sim - Eu resisto aqui 
dentro. Como a 
maioria dos 
alunos negros e 
pobres da 
universidade 

-Não 

E6 
 

UENF Ciências 
Sociais 

-Sim, mas antes de 
conhecer sobre a 

política tinha 
vergonha e não me 

assumia como 

-Sim, mas não 
pela cota. Sinto 
uns olhares, 
alguns 
comentários, que 

- Sim 
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cotista. podem ser 
interpretados 
como racismo. 

E1 
 

UFF Psicologia -Sim - Como alguém 
que apesar de 
ser cotista, se dá 
muito bem nos 
aspectos de 
aprendizagem. 

- Não 

E2 
 

UFF Psicologia -Não - Uma aluna 
como outra 
qualquer, igual a 
todos. 

 

E3 
 

UFF Psicologia -Sim - Normal, como 
os demais 
alunos. 

- Não 

E4 
 

UFF História -Sim - Como todos os 
outros alunos. 
Não sou tratado 
com diferença 

-Não 

E5 
 

UFF História -Sim - percebo 
diferenças com 
relação aos 
conhecimentos 
da educação 
básica, pois a 
maioria dos 
meus colegas 
estudou em 
escolas 
particulares, e 
eu, em públicas. 

-Não 

E6 
 

UFF História -Sim -percebo que 
nós negros, 
somos poucos 
aqui dentro. Não 
há 
representatividad
e aqui dentro, 
nem mesmo de 
professores e 
funcionários 
negros. Até 
agora só tive 
aula com um 
professor negro, 
e acredito que 
ele seja o único 
aqui dentro. 

-Não, mas já ouvi 
alguns termos 
pejorativos, que 
busco sempre 
corrigir. 

   
Fonte: Elaboração Própria. 

 



173 

 

Evidenciou-se também, a questão do assujeitamento ideológico, quando os 

cotistas negros trouxeram para o interdiscurso a voz de que as cotas são eficazes, 

contudo, com ressalvas: “É um processo, uma etapa” (BENITES; MOURA, 2012). No 

assujeitamento ideológico desaparece a autonomia do indivíduo, autor de uma 

enunciação, e prevalece o papel do portador de um enunciado. Os alunos em 

questão foram portadores de vozes que admitiram as cotas, não obstante, estas não 

têm sido eficazes no sentido de promover uma seguridade para os egressos no 

mercado de trabalho, ressaltando a questão da Bolsa Cota Auxílio como elemento 

fundamental para manutenção dos cotistas na universidade (Quadro 15). 

 

Quadro 15 – Posicionamento dos discentes entrevistados sobre personalidades negras influentes e 
acerca da eficácia da Política de Cotas étnico-raciais 

 

 
Discentes 

 
Instituição 

 
Curso 

 
Personalidades 
negras que lhes 

influenciam 
 

 
Opinião sobre a 

política de 
cotas ser um 

caminho à 
promoção de 

direitos a todos 
 

 
Posicionamento 

acerca da 
eficácia da 

política de cotas 
no quesito 

atendimento às 
demandas dos 
cotistas negros 
nas instituições 

de ensino 
superior 

 

E1 UENF Engenharia 
Civil 

- Sim -Acredito que 
pode ser um 
caminho para 
uma sociedade 
mais justa. 
Contudo, 
deveriam existir 
políticas cometas 
mais claras que 
fizesse a 
sociedade 
evoluir de modo 
a não 
precisarmos 
mais de cotas, 
chegássemos ao 
nível de 
equidade social.  

- Eu não sei se 
atende, porque é 
muito pequeno o 
número de 
negros na 
universidade e no 
curso. 

E2 
 

UENF Engenharia 
Civil 

- Sim - Eu não acredito 
que seja a 
garantia, mas 
por meio 

- Não atende, 
porque tem muita 
gente que 
precisaria entrar 
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daqueles que 
conseguirem se 
manter na 
universidade e 
se formarem, as 
coisas 
começarão a 
mudar para 
essas pessoas. 
O que para mim 
colocando os 
prós e contras da 
política, tem o 
fator positivo que 
é a oportunidade 
sendo dada, 
apesar de achar 
que não é a 
melhor forma, é 
o que temos até 
alcançarmos 
uma educação 
de qualidade 
para todos. 

e não há vagas. 

E3 UENF Engenharia 
Civil 

- Sim - Pode ser uma 
das formas de 
alcançar a 
equidade. 

- Atende em 
partes, porque 
por mais que o 
cotista ingresse e 
tenha a bolsa 
cota auxílio, 
muitos não 
conseguem 
permanecer e se 
manter na 
universidade 
devido a sua 
situação 
econômica, 
deveria haver 
uma assistência 
maior para os 
cotistas. 

E4 
 

UENF Ciências 
Sociais 

- Sim - Claro que sim. 
É O principio que 
rege a afirmação 
da política de 
cotas no Brasil, o 
da oportunidade. 

-Atende em 
partes. Facilita no 
acesso, mas o 
racismo vai além 
do acesso, pois 
mesmo depois de 
formado, o negro 
encontra 
barreiras no 
momento da 
disputa uma vaga 
no mercado de 
trabalho. 
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E5 
 

UENF Ciências 
Sociais 

- Sim - Eu acho que é 
um começo, mas 
muito pequeno, 
sendo um 
caminho muito 
longo a ser 
traçado dentro 
da e por meio da 
academia, a 
começar pelo 
acesso. É um 
pequeno passo, 
mas de grande 
importância. 

- Em partes sim, 
mas é algo 
bastante 
complexo que 
perpassa desde 
denúncias com 
relação à 
autodeclaração, 
auxílio aos 
cotistas, 
preconceitos, 
dentre outros. 

E6 
 

UENF Ciências 
Sociais 

- Sim - Sim, mas se 
mudar, por 
exemplo, o 
sistema de 
autodeclaração. 

-Não atende as 
demandas dos 
estudantes. Esta 
contempla um 
pouco a questão 
do acesso. 

E1 
 

UFF Psicologia - Sim - Sim - Ainda não 
atende, mas 
acredito que 
possa atender no 
futuro. 

E2 
 

UFF Psicologia - Sim - Sim, mas não 
sozinha. Deveria 
ser trabalhada 
mais a Educação 
Básica. 

- Atende, mas 
acho que poderia 
ser melhor, no 
sentido de dar 
uma assistência 
maior aos 
cotistas. 

E3 
 

UFF Psicologia - Não -Sim, eu credito 
que é 
importante. 

-Depende. 
Atende, mas não 
plenamente. Com 
o passar do 
tempo eu 
percebo que o 
número de 
cotistas negros 
aqui só vem 
diminuindo. 

E4 
 

UFF História - Sim -Sim, acredito. 
Mas não é a 
solução ainda, 
porque o 
problema é bem 
maior do que 
cota. 

- Eu acho que 
ainda não 
chegou a atender 
tanto, porque 
ainda tem falhas 
no sistema, mas 
é um caminho 
para a igualdade 
de direitos, 
porque muitas 
coisas foram 
modificadas. 
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E5 
 

UFF História - Sim - Sim, mas 
precisa está 
associada a 
outras políticas 
para que não 
seja necessário 
ter cotas para a 
vida toda. 

- Atende em 
partes, porque 
ainda é muito 
pequeno o 
número de 
negros nas 
universidades, 
tanto alunos 
quanto, 
professores, 
funcionários e 
acadêmicos de 
forma geral. 

E6 
 

UFF História -Não - Sim. Com 
certeza! 
Possibilitando o 
acesso, vai 
permitir que mais 
negros possa 
ingressar nas 
universidades. 

- Não atende 
muito, porque 
ainda somos 
muito poucos 
aqui na 
universidade.  
-Tem também a 
questão das 
bolsas para 
assistência aos 
cotistas e 
promoção da 
permanência na 
instituição, cuja 
seleção não leva 
em consideração 
apenas os 
carentes. 

   
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Ao longo dos depoimentos dos cotistas entrevistados, sobretudo nas três 

últimas questões sintetizadas no Quadro 15, a questão do acesso encontra-se em 

desenvolvimento satisfatório, o que representa, na opinião dos cotistas, a eficácia da 

Política de Cotas. Entretanto a política ainda não conseguiu alcançar a permanência 

dos cotistas na instituição e possibilitando a conclusão do curso de graduação, o que 

demanda uma ação conjunta, visando estratégias que culminem na permanência 

dos cotistas na instituição, dentre estas, encontram-se a Bolsa Cota Auxílio na 

UENF e as bolsas de apoio aos estudantes carentes na UFF.  

No concerne à Bolsa Cota Auxílio na UENF, verificou-se mediante os 

depoimentos dos entrevistados, que estas atuam como um elemento atrativo para os 

sujeitos contrários à Política de Cotas e que não têm o perfil para serem cotistas. 

Entretanto, estes estão conseguindo ingressar por para negros na instituição e 

recebendo o benefício da Bolsa Cota Auxílio, o que na concepção dos cotistas 
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entrevistados, vagas estão sendo ocupadas por quem de fato, não teria direito a 

elas. 

Já na UFF, de acordo com os cotistas entrevistados, discentes da instituição, o 

processo de seleção deveria ser da forma como acontece nas universidades 

estaduais, onde os estudantes cotistas têm a Bolsa Cota Auxílio assim que 

ingressam na universidade, logo no ato da matrícula, prosseguindo com esta até a 

conclusão do curso de graduação.  

Mediante os depoimentos dos discentes entrevistados da UFF, as bolsas são 

disputadas de forma conjunta com todos os alunos da instituição, o que para eles, 

este processo de concessão de bolsas deveria ser mais criterioso, em perspectiva 

de amparar os alunos carentes, principalmente os ingressantes por cotas, trazendo 

como consequências desse processo para a UFF, desigualdades e casos de evasão 

de cotistas, sobretudo daqueles que vêm de outras cidades, estados e regiões para 

estudar em Campos dos Goytacazes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

CONCLUSÃO 

 

A problemática suscitada pela temática das Políticas de Ação Afirmativa, 

especificamente as cotas étnico-raciais em nosso País, compromete tanto a noção 

moderna de igualdade e justiça social quanto a tradicional construção identitária 

brasileira da mestiçagem, considerada como constitutiva da unidade nacional, 

implicando modelos de identidade ou identidades socialmente construídos e 

simultaneamente cambiantes.   

Em paralelo à implementação de Políticas de Cotas que visam à inclusão de 

minorias sociais, em especial, negros na Educação Superior, bem como de 

legislação que as têm aperfeiçoado, o último Censo Demográfico, realizado pelo 

IBGE no ano de 2010, evidenciou um crescimento bem significativo da população 

brasileira se afirmando negra. Em virtude de tal afirmação, discursos concernentes a 

essa questão emergiram e um deles foi: “É por causa das cotas no ENEM". O que 

motivou a investigação de que tal afirmação se sucedeu em virtude de que fatores? 

Será por causa das cotas, ou está de fato acontecendo um auto- reconhecimento e 

assunção da identidade negra por parte da população universitária brasileira, ou isso 

acontecia somente no momento da assinatura da autodeclaração para pleitear a 

vaga no ensino superior?  

Refletindo acerca dessas questões, o interesse da presente pesquisa foi 

justamente investigar de que modo a política de cotas com base na “raça” vem 

sendo percebida e avaliada pelo seu potencial público-alvo: os alunos cotistas. 

Mediante a questão problema atrelada à conjuntura social brasileira, partiu-se 

do pressuposto de que poderia estar havendo sim um auto-reconhecimento como 

negro por parte dos estudantes universitários sujeito-objeto da pesquisa, contudo 

nos aspectos relacionados à justiça social, o direito negado por causa da 

escravidão, a dívida histórica com a população negra, em detrimento do fator 

autoafirmação da identidade negra e sua valorização, sendo, portanto o discurso da 

justiça social que mais iria sobressair no depoimento dos entrevistados, como 

motivação no momento da opção pela cota étnico-racial para acesso aos cursos de 

graduação nas universidades pesquisadas.  

Neste intento, a presente pesquisa contemplou como objetivo geral descobrir 

se os estudantes cotistas têm utilizado sem resistências a identificação “racial” da 

forma que tem sido proposta pelo Estado e segundo a lei vigente no Estado do Rio 
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de Janeiro e em âmbito nacional. Na busca pelo alcance do objetivo geral, os 

seguintes objetivos específicos foram propostos: mapear o curso de maior e menor 

demanda para ingresso de estudantes na UENF e na UFF, a partir de seus registros 

acadêmicos, levando em consideração os ingressantes de 2013 a 2015; Investigar a 

extensão das possíveis interferências da utilização do ENEM/SISU na política de 

cotas para negros e carentes na UENF e UFF, como medida de inclusão social no 

que tange ao acesso em relação aos anos de 2013, 2014 e 2015; verificar se os 

estudantes se autodeclaram negros somente na assinatura da autodeclaração ou se 

de fato essa identidade é assumida, por meio dos discursos empregados pelos 

grupos investigados; descobrir se os estudantes têm utilizado sem resistências a 

identificação “racial” da forma que tem sido proposta pelo Estado e segundo a lei 

vigente no Estado do Rio de Janeiro e em âmbito nacional; averiguar se a tensão 

existente entre o direito de uns, implícito na Lei das Cotas, e o direito de todos, 

conforme a concepção universalista presente na Constituição Brasileira refletia nos 

espaços universitários e como se apresentava na demanda dos estudantes; e, 

conferir se existia afinidade entre as demandas dos estudantes e as propostas da 

política focalizada para os autodeclarados negros carentes.  

Buscando responder tal indagação a presente pesquisa visou prosseguir na 

proposta de um estudo sobre a Política de Cotas, em especial acerca da 

investigação do discurso empregado por tais estudantes na construção da sua 

identidade étnico-racial: como se sucedia a sua percepção enquanto cotistas junto à 

universidade, aos seus colegas e professores, se eram alvos de preconceitos ou 

discriminações, dentre outros; bem como qual o seu posicionamento acerca da 

Política de Cotas étnico-raciais e sua eficácia. Tal averiguação se sucedeu por meio 

de alguns dos pressupostos teóricos do campo da Análise do Discurso (AD), como 

instrumento metodológico para apreciação dos depoimentos dos discentes 

entrevistados. 

A pesquisa teve como base empírica alunos cotistas negros que estavam 

cursando o ensino superior em duas universidades públicas do município de 

Campos dos Goytacazes, uma estadual e a outra federal, a UENF e a UFF, 

ingressos nos anos de 2013 a 2015, e assim estar traçando um paralelo de análise 

entre os grupos pesquisados, cujos critérios estabelecidos consistiram em 

entrevistar alunos do curso mais concorrido e menos concorrido de ambas as 

universidades. 
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Por um desenho da metodologia da pesquisa de campo, a priori, foi realizada 

a coleta de dados das informações junto às Secretarias Acadêmicas da UENF e da 

UFF, sites oficiais da instituição e contato junto ao setor de serviço social e, 

posteriormente, entrevista semiestruturada com os estudantes em virtude de esta 

caracterizar-se pela possibilidade de permitir a abertura do entrevistado em se 

colocar mais à vontade frente às questões que estavam sendo investigadas na 

entrevista, a qual compôs-se por 17 (dezessete) perguntas abertas e discorrer com 

maior liberdade sobre o assunto, sem perder o enfoque na temática proposta, 

guiada por roteiro aplicado. 

Os depoimentos coletados foram transcritos e analisados, construindo-se 

assim o corpus da pesquisa, em que foram depreendidos dos discursos dos 

estudantes universitários alguns elementos da AD, tais como: o ethos do aluno 

cotista que ao assumir-se como negro, legitima a opção pela cota para ingresso na 

universidade, e ao não assumir-se como negro, não legitima essa opção como 

cotista; e, as formações discursivas, mediante o interdiscurso presente no 

depoimento dos sujeitos-objeto da pesquisa sobre as questões propostas na 

investigação, o qual foi examinado na sua relação com outros discursos, se tornando 

fundamental, haja vista do espaço de legitimidade no foi proferido, sendo importante 

à medida que permitiu a entrada de outros discursos na sua composição 

evidenciando as respostas para as questões propostas.  

Mediante a análise realizada, foi possível a constatação da desregionalização 

do município de Campos dos Goytacazes com o ENEM/SISU, em virtude do número 

grande de alunos de outras cidades, estados e regiões nas universidades campistas, 

o que antes do ENEM/SISU com os vestibulares específicos de cada instituição 

consistia como característica predominante da cidade de Campos dos Goytacazes e 

seu entorno, a região Norte Fluminense, o que foi ratificado por meio da pesquisa 

realizada. 

Verificou-se, também, a tensão existente entre o direito de uns e o direito de 

todos, na demanda dos estudantes no sentido de que há um conflito fortemente 

presente no depoimento deles que, mesmo supostamente vivendo em harmonia, a 

política de cotas ainda não angariou aceitação no ambiente acadêmico, o que 

contribuiu para colocar em evidência as relações simbólicas de poder e o lugar a ser 

ocupado pelo negro, que tem sido construído no imaginário social desde a abolição 

e o pós-abolição da escravidão no Brasil, principalmente com a pouca 
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representatividade da população negra dentro dos ambientes acadêmicos, 

ocupando os cargos mais visados em grandes empresas, como pessoas célebres e 

intelectuais socialmente reconhecidos, exercendo influência positiva na mídia, sendo 

ressaltado nos depoimentos dos entrevistados que eles são bem poucos.  

Foi pretensão, ainda, analisar se existia afinidade entre as demandas dos 

estudantes e as propostas da política focalizada para os autodeclarados negros 

carentes. Para essa questão, evidenciou-se em algumas situações que sobressaiu o 

demérito da política de cotas por meio das formações discursivas dos sujeitos da 

pesquisa, sobressaindo um ethos culturalmente construído da identidade do ser 

negro no Brasil como demérito, fortalecendo a formação discursiva de não querer 

ser parte desse grupo, algo que foi bem demarcado no interdiscurso de alguns dos 

entrevistados ao não se assumir como negro, presente em enunciações como, por 

exemplo, “essa desconstrução dói muito”. Além, de ser ressaltado também, o poder 

simbólico e social que ainda tem imperado acerca do lugar do negro na sociedade 

ratificado em alguns trechos dos depoimentos dos entrevistados como: “esse lugar 

não é seu negro”; “o que você está fazendo aqui? Está tirando o meu holofote”; “A 

gente resiste aqui dentro”; “Eu sou mais branca do que a maioria da minha família”, 

dentre outras. 

Outro fator de evidência foi no que concerne à Bolsa Cota Auxílio. 

Depreendeu-se que esta tem grande importância para os alunos da UENF, inclusive 

como motivadora para os discentes dos cursos de menor demanda, que em 

consonância com alguns dos depoentes, não precisariam da cota, justificando o seu 

depoimento com a citação de casos de alunos negros que ingressaram no curso por 

ampla concorrência, ressaltando também a questão da nota obtida no processo 

seletivo, como além da demarcada como nota de corte para ingresso no curso, 

contudo mesmo se considerando e afirmando como negro, a sua condição social, de 

pobreza pesou mais na opção, então a bolsa consistiu como elemento fundamental 

para ingresso na universidade como cotista, sendo, inclusive visada por muitos.  

Já na UFF, a questão social e econômica também esteve em destaque, 

sendo inclusive comparada na enunciação dos alunos que deveria ter uma bolsa 

cota auxílio como a que os alunos cotistas das universidades estaduais têm, a partir 

do momento em que ingressam na universidade, pois foi constatado que os alunos 

precisam lutar e muito para se manterem na universidade e que o critério de pobreza 

não é levado em consideração na hora da seleção para as bolsas de auxílio na 
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instituição, o que implica grande evasão dos alunos na instituição, sobretudo dos 

não residentes em Campos dos Goytacazes.  

Destarte, pôde-se concluir por meio desta e dos critérios propostos como 

investigação, que a questão do social e do econômico da Política de Cotas 

sobressaiu-se nos depoimentos dos entrevistados, contudo a questão da 

autoafirmação do negro, no sentido de proporcionar um empoderamento da sua 

identidade e do seu lugar social ainda não foi bem trabalhada pela política, 

ratificando a questão cultural de uma identidade positivada ainda carente de 

promoção por justiça cultural.  

Permite refletir: que identidade é essa proposta pelas Políticas Afirmativas e 

como ela se constrói? Isto é, pensar a composição dessa identidade contemporânea 

da categorização do ser negro para os alunos cotistas se remete a um histórico 

passado, que constantemente vem dialogando com o presente. Trata-se de conciliar 

fins: à medida que a política almeja uma inclusão social, são necessárias novas 

estratégias para alterar as estruturas socialmente construídas para alcançar tal 

intento, mais também, é preciso mais, a busca por justiça cultural, o que se espera a 

partir de um processo de ações, e poder encontrar novos resultados em um campo 

amplo e fértil, em futuras pesquisas. 
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APÊNDICE – Roteiro da entrevista realizada com os discentes da UENF e da 

UFF 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 
RIBEIRO – UENF 

CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM – CCH 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM 

– PPGCL 
 

O presente roteiro de entrevista é parte do rol de instrumentos para a coleta de 
dados da presente dissertação de Mestrado e como tal, as análises dos resultados têm 
finalidades exclusivamente acadêmicas. 
Público alvo: discentes dos cursos de graduação da Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) e da Universidade Federal Fluminense (UFF) na cidade 
de Campos dos Goytacazes. 
 
 

Roteiro de Entrevista  

1. Qual a sua idade? 

2. Qual é o seu curso de graduação? 

3. Qual é a sua cidade de origem? 

4. Em que ano em que você ingressou na universidade? 

5. Em qual período do curso você se encontra atualmente? 

6. Em consonância com a classificação estabelecida pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), no que concerne a raça/etnia, como você se 

classifica? 

7. Você concorda com essa classificação? Por quê? 

8. Realmente é como você se identifica? 

9. Qual o seu posicionamento sobre a Política de cotas para negros no ensino 

superior? Em sua opinião, a mesma tem sido eficaz? 

10. Por que você optou pelo ingresso na modalidade cotas? 

11. Atualmente você faria a mesma opção? 

12. Você se assume como cotista na universidade? E quando lhe é indagado? 

13. Como você se percebe perante os seus colegas, professores e a universidades 

como um todo? 

14. Você já foi vítima de racismo ou injúria racial no âmbito acadêmico? 

15. Quais personalidades negras influentes, célebres e reconhecidas socialmente 

por seus trabalhos você conhece? 

16. Você acredita que a Política de cotas pode ser um caminho para uma sociedade 

mais justa, no sentido da garantia de direitos a todos? 

17. Em sua opinião, a política de cotas étnico-raciais atende as demandas dos 

estudantes?  


