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RESUMO 

 

A reserva de vagas nas Universidades públicas ou privadas brasileiras para grupos étnicorraciais 

atende uma ideia específica de um conjunto de ações denominadas políticas públicas sociais ações 

afirmativas e,  estão voltadas para a correção ou reparação da desigualdade social existente em nosso 

país. Desde meados de 2003, com a implantação do sistema de reserva de vagas para candidatos que 

se autodeclaram afrodescendentes, a Universidade do Estado da Bahia – UNEB vem se tornando 

pioneira na adoção dessa política pública voltada para a inserção de pessoas que se considerem negra. 

As reflexões sobre a temática do sistema de cotas nas Universidades para afrodescendentes e o fato 

das autoras deste trabalho, terem utilizado este sistema como forma de inserção no ensino superior, 

nos instigou a buscar a opinião dos estudantes sobre seu ingresso, permanência e desenvolvimento. 

Considerando que é um tema da atualidade e que poderá contribuir para a qualidade dos cursos que 

estão sendo oferecidos no Campus XII. Nossa pesquisa foi desenvolvida no Campus XII, da UNEB e 

o objetivo principal é compreender a organização do sistema de cotas para afrodescendentes nesta 

instituição e as contribuições para os alunos que ingressaram por esse sistema na referida 

Universidade. Este estudo tratou-se de uma investigação no cunho de uma pesquisa participante, onde 

o pesquisador tem plena participação na pesquisa ( MARQUES, 2006),  com abordagem qualitativa e 

elementos quantitativos. Como instrumento de coleta de dados, realizou-se um questionário e 

entrevista com perguntas não estruturadas, previamente preparadas. Realizou-se o tratamento dos 

dados por meio de análise estatística para conhecer o perfil dos alunos e análise de conteúdo para 

compreender os discursos dos sujeitos, conforme orienta Bardin (1977). Com esse estudo pode-se 

perceber que o sistema de cotas nas universidades surgiu como algo para reverter o racismo histórico 

contra determinadas classes étnico/raciais, uma proposta para atenuação de desigualdades que 

mantêm, em condições díspares, o segmento negro na sociedade em geral. Esse sistema visaria a 

acelerar um processo de inclusão social grupos (recortes sociais) à margem da sociedade.  

 

 

Palavras-chave: Ação Afirmativa. Cotas Raciais. Racismo. Preconceito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

The reservation of vacancies in universities public or private Brazilian étnicorraciais groups to 

answer a specific idea of a set of actions called public social policies affirmative action and 

are focused on the correction or repair of existing social inequality in our country. Since mid-

2003, with the implementation of the system of quotas for candidates who declare themselves 

African descent, the State University of Bahia - UNEB has become a pioneer in the adoption 

of public policy for the integration of people who consider themselves black. The reflections 

on the theme of the quota system in universities for African Americans and the fact that the 

authors of this work have used this system as a form of participation in higher education, 

prompted us to seek the opinion of students on their entry, stay and development. Considering 

it is a topical issue and that can contribute to the quality of the courses being offered at the 

Campus XII. Our research was conducted at Campus XII, the UNEB and the main objective is 

to understand the organization of the system of quotas for Afro-descendants in this institution 

and contributions to students who enrolled for this system at the EHU. This study was treated 

in the nature of an investigation of a participatory research, where the researcher has full 

participation in the research (Marques, 2006), with qualitative and quantitative elements 

approach. As an instrument of data collection, carried out a questionnaire and interview with 

previously prepared unstructured questions. We carried out the processing of data by means of 

statistical analysis to know the profile of the students and content analysis to understand 

subjects' speech as guides Bardin (1977). With this study we can see that the quota system in 

universities emerged as something to reverse the historical racism against certain a proposal 

for mitigation of inequalities that hold in different conditions, the black segment in society in 

general ethnic / racial classes. This system would aim to accelerate the process of social 

inclusion groups (social clippings) on the margins of society.  

 

Keywords: Affirmative Action. Racial quotas. Racism. Prejudice. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A reserva de vagas nas Universidades públicas ou privadas brasileiras para grupos 

étnicorraciais atende uma idéia específica de um conjunto de ações denominadas políticas 

pública sociais de ações afirmativas voltadas para a correção ou reparação da desigualdade 

social existente no país. A política de cotas como ação afirmativa é um tema atual, porém os 

debates vieram desde meados do ano de 1941, quando surgiu a ideia de ações afirmativas 

nos Estados Unidos, em que o presidente Franklin proibiu, por decreto, a discriminação 

racial contra negros durante a seleção de pessoas para trabalharem no governo. 

 

A questão da reserva de vagas para segmentos específicos da população com ingresso às 

universidades públicas está na ordem do dia das discussões sobre educação no Brasil. São 

políticas públicas destinadas a efetivar o princípio da igualdade, no entanto, questionado 

por alguns segmentos. O sistema de cotas é a maneira pela qual o Estado se propõe a 

compensar as pessoas da raça negra, mediante a reserva de vagas em concursos públicos, 

para provimento de cargos e empregos públicos e, ainda, para o preenchimento do corpo 

discente as faculdades públicas.  

 

Essa atitude do Estado brasileiro foi importante no ponto de vista da inserção de pessoas 

das camadas menos favorecidas no Ensino Superior, uma vez que, trouxe a cena sujeitos 

antes privados desse direito. Na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), o sistema de 

cotas foi implantado em 2003 e serviu de referência para ser adotado em outras instituições 

e governos incluindo contingente significativo de afrodescendentes. No nosso caso, o que 

chamou atenção para o desenvolvimento desta pesquisa foi o fato de termos adentrado 

através do sistema de cotas, como veremos na seção seguinte.  

 

As reflexões sobre a temática do sistema de cotas nas Universidades para afrodescendentes 

e o fato de alguns graduandos/ autores terem utilizado este sistema como forma de inserção 

no ensino superior nos instigou a buscar a opinião de estudantes sobre essa temática. 

Considera-se que é um tema atual e que poderá contribuir para a qualidade dos cursos que 

estão sendo oferecidos no Campus XII. Este estudo será importante, uma vez que 
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possibilitará à comunidade acadêmica do Departamento de Educação de Guanambi - Bahia 

Campus XII conhecer o perfil dos alunos que ingressaram nesta instituição. Optou-se por 

fazer um recorte histórico compreendido entre os anos de 2010 a 2013. Como suporte 

teórico tomou-se os autores: Ianni (2004), Brandão (2005), Guimarães (1999), Roque 

(2008) entre outros.  

 

Como questão de pesquisa buscou-se saber quais as contribuições que a permanência e 

desenvolvimento de estudantes afrodescendentes que ingressaram através do sistema de 

cotas para negros na Universidade do Estado da Bahia no Departamento de Educação do 

Campus XII, na cidade de Guanambi – Bahia traz para esses alunos no meio social em que 

vivem?  

 

Para tanto, traçou-se como objetivo compreender a organização do sistema de cotas para 

afrodescendentes e as contribuições para os alunos ingressantes por esse sistema na referida 

universidade. Ainda, conhecer o perfil dos estudantes que utilizam este sistema de seleção 

para ingressarem no Ensino Superior, identificar a percepção dos estudantes cotistas do 

DEDC/Campus XII sobre o sistema de cotas para afrodescendentes, bem como as 

contribuições que o acesso ao Ensino Superior tem possibilitado a esses estudantes. 

 

Por condições reais e tendo em vista as dificuldades do momento ao se fazer uma pesquisa 

mais ampla, descritiva e analítica, optou-se por uma pesquisa de caráter exploratório para 

conhecer o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes que adentraram por meio do 

sistema de cotas.  

 

Na primeira seção, apresentaremos, a introdução, o problema, os objetivos do trabalho, os 

caminhos metodológicos, universo da pesquisa e o instrumento da pesquisa, na segunda 

seção, dialogaremos com os autores sobre conceito, importância e discussões a respeito do 

sistema de cotas, na terceira seção, apresentaremos a discussão e analise dos dados das 

pesquisadoras e na ultima seção a conclusão. 
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2. CAMINHOS METODOLÓGICOS  

 

Este estudo tratou-se de uma investigação com  cunho de uma pesquisa participante. Como 

orienta Marques (2006) 

 

A pesquisa participante, é um tipo de pesquisa qualitativa, nas 

investigações etnográfica e sócio-educacionais, com plena participação do 

pesquisador na comunidade pesquisada (objeto de pesquisa), inclusive no 

que concerne a análise e ao encaminhamento de soluções para seus 

problemas fundamentais. (MARQUES, 2006. p. 54) 

 

Consistirá numa pesquisa de abordagem qualitativa com elementos quantitativos, pois o 

uso das abordagens qualitativas na pesquisa suscita, primeiramente, uma série de questões 

éticas decorrentes da interação do pesquisador com os sujeitos pesquisados. (LUDKE; 

ANDRÈ, 1986). 

 

 Segundo Ludke e André (1986), a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua 

fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento. Essa pesquisa supõe 

o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 

investigada. 

 

Ao lado da abordagem qualitativa, fez-se uso da abordagem quantitativa, com a finalidade 

de traçar um breve perfil dos alunos cotistas do Campus XII e definir elementos para 

seleção da amostra. Nesse sentido, Richardson (2011) fala que essa abordagem se 

caracteriza pelo emprego da qualificação tanto nas modalidades de coleta de informação, 

quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas.  

 

Para compreender as relações estabelecidas entre pesquisa quantitativa e qualitativa, 

Goldemberg (2004) relata que a integração de ambas as modalidades de pesquisa permite 

que o pesquisador faça um cruzamento de suas conclusões de modo a ter maior confiança. 

Seus dados não são produtos de procedimento específico ou de alguma situação particular. 

Ele não se limita ao que pode ser coletado em uma entrevista repetidamente, poder ampliar 
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questionários, investigar diferentes questões em diferentes ocasiões, pode utilizar fontes 

documentais e dados estatísticos. 

 

A amostra foi composta por 36 estudantes do curso de Pedagogia que adentraram por meio 

do sistema de cotas.  A partir do levantamento do perfil foram selecionados 8 estudantes 

para serem entrevistados. Ou seja, nossa amostra foi do tipo não probalística intencional, 

onde os sujeitos escolhidos forão determinados por critérios, nesse caso, os alunos cotista 

do Campus XII. Para seleção foi considerado os seguintes critérios: cotista,  sexo, etnia,  

renda familiar e instituição escolar proveniente. 

 

Como instrumento de coleta de dados foi realizado questionário e entrevista com perguntas 

não estruturadas, previamente preparadas. Sendo assim, o questioário é um instrumento de 

coleta de dados  constituido por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença  do entrevistador. ( MARCONI; LAKATOS, 

2010, p. 184). 

 

Optou-se pela entrevista por ela possuir uma grande vantagem sobre as outras técnicas, pois 

permite a captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer 

tipo de informante e sobre os mais variados tópicos. (LUDKE,  ANDRÉ, 1986).    

 

Dentro desta pespectiva Lakatos e Marconi (2010) dizem  que a entrevista não estruturada é 

uma forma de poder explorar mais amplamente uma questão. E, em geral, as perguntas são 

abertas e podem ser respondidas dentro de uma conservação informal e o entrevistador tem 

liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere 

adequada.(2010. p. 180) 

 

O tratamento dos dados foi realizado  por meio de análise estatística a fim de conhecer o 

perfil dos alunos e análisar o conteúdo para compreender os discursos dos sujeitos, 

conforme orienta Bardin (1977). 
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Ainda, Bardim diz que a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas das comunicações, 

visando por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

dasmensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitam a inferência de 

conhecimento relativo às condições de produção/recepção das mensagens em três etapas 

básicas: pré-análise, descrição analítica e interpretação inferencial. 

 

No desenvolvimento deste estudo tomaram-se todos os cuidades éticos,  conforme orienta a 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Ministério da 

Sáude.  Inicialmente fez-se o cadastro do projeto na Plataforma Brasil, e após a autorização, 

desenvolveu-se o processo de coleta de dados por meio da aplicação de questionário e 

entrevista não estruturada. Os sujeitos foram informados sobre os cuidados e riscos da 

pesquisa, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e o termo de 

consentimento para gravar a entrevista. Depois da transcrição das entrevistas, os 

participantes receberam cópia para análise e validação. 
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2.1. Breve Contexto Histórico da cidade de Guanambi E do Campus XII da 

Universidade Do Estado Da Bahia 

 

O universo da pesquisa foi a cidade de Guanambi, que localiza-se no Sudoeste Bahiano. É a 

segunda maior cidade da região sudoeste, ficando atrás de Vitória da Conquista, é sede do 

pólo do comércio regional com um clima basicamente semi-árido, na agricultura predomina 

o cultivo de algodão, feijão, milho, mandioca, etc. Apresenta aproximadamente uma 

população de 85.237 habitantes. No final dos anos 80 foi se destacando no rol das cidades 

conhecidas como pólos educacionais devido à chegada de várias instituições de ensino 

superior com diversos cursos de graduação e pós-graduação. 

 

A UNEB - Universidade do Estado da Bahia, maior instituição pública de ensino superior 

da Bahia, fundada em 1983, é mantida pelo governo do Estado. Está presente 

geograficamente em todas as regiões do Estado, estruturada no sistema multicampi, possui 

29 departamentos em 24 campi. 

 

O Departamento de Educação – Campus XII, da UNEB, foi criado em agosto de 1989, 

tendo realizado seu primeiro vestibular em julho de 1991, oferecendo oitenta vagas para o 

curso de Pedagogia com habilidades em Magistério para classes de Alfabetização e 

Magistério das Matérias Pedagógicas do segundo grau. Inicialmente era chamado de 

Faculdade de Educação de Guanambi, mudando essa nomenclatura após a Lei 7.176/96 e 

do Decreto 7.223/98, que reestruturou as Universidades Estaduais da Bahia. De acordo com 

a referida legislação, a antiga FAEG passou a denominar-se Departamento de Educação – 

Campus XII, gozando de autonomia didática - científica, disciplinar e administrativa, 

definida em seu Regimento Interno. Além dos cursos de Graduação, o Departamento de 

Educação – Campus XII tem se destacado pelos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu nas 

áreas de Pedagogia e Educação Física, além de apresentar à comunidade da micro-região de 

Guanambi, uma série de alternativas no campo da pesquisa e extensão, tendo como 

finalidades principais a formação da cidadania, o desenvolvimento sócio-econômico e o 

estímulo à arte e à cultura como elementos fundamentais para a humanização do nosso 

povo.  
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3. DIALOGANDO COM OS AUTORES SOBRE CONCEITO, IMPORTÂNCIA E 

DISCUSSÕES A RESPEITO DO SISTEMA DE COTAS 

 

No Brasil, pesquisadores têm se preocupado com a situação das condutas sociais e 

perceberam que a diversidade racial é a grande causa das desigualdades e, por 

consequência, começou a se tratar de políticas públicas que, segundo debate luta entre si, 

ora entre brancos e negros, homens e mulheres, condições de gênero e raça. É importante 

destacar que as políticas públicas de cunho democrático e de inclusão social, bem como as 

de ações afirmativas, pautam-se pelas leis nacionais. 

 

Partindo das colocações acima, Macedo (2012) diz: 

 

A abertura pelas políticas de ações afirmativas no Brasil se deu não apenas pela 

visão sociológica do então presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, mas 

pela força do movimento negro, como também pelo insustentável “mito da 

democracia racial” em fóruns internacionais freqüentados pelas ONGS negras, que 

lembravam constantemente das desigualdades raciais existentes na sociedade 

brasileira, especificamente na Conferência de Durban, na África do Sul, em 2001 

 

Dentro desta perspectiva, Roque (2008) fala: 

 
As políticas que apenas começam a ser implementadas nas universidades 

brasileiras adotam modelos diversos, combinam cotas sociais e raciais e 

promovem a diversidade em um ambiente universitário em que pretos e pardos 

estiveram quase sempre ausentes. Cerca de metade das experiências vigentes em 

universidades públicas, segundo avaliação recente do Instituto de pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), adotam cotas raciais e sociais sobrepostas, 

operando, assim, com dois critérios complementares que devem ser observados 
simultaneamente para o preenchimento das vagas destinadas aos negros 

(ROQUE, 2008 p.45). 

 

Neste sentido, Miranda (2010, p. 28) conceitua que,  

 

 As ações afirmativas podem ser entendidas como medidas públicas e privadas, coercitivas 

ou voluntárias, implementadas na promoção/integração de indivíduos e grupos sociais 

tradicionalmente discriminados em função de sua origem, raça, sexo, opção sexual, idade, 

religião e  patogenia física/psicológica. O autor expõe que, 

 

As ações afirmativas, sobretudo na forma de cotas, recebem criticas que se 

concentraram na reiteração das políticas universalistas como forma de combater 

as disparidades. O limite dessa perspectiva é sua incapacidade de abalar a 
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configuração estrutural que transpõe a diferença em desigualdade. (MIRANDA, 

2010, p. 30) 

 

Existem ações afirmativas que vão de encontro às demandas anteriores dizendo que são 

necessárias sim as políticas públicas de cotas para negros, como reparo das situações 

submetidas desde a colonização do Brasil, além de destacar também alguns grupos sociais 

que são banidos de seus direitos sociais. 

 

Além do ideal de concretização de igualdade de oportunidades, figuraria entre os 

objetivos almejados com as políticas afirmativas, o de induzir transformações de 

ordem cultural, pedagógica e psicológica, aptas a subtrair do imaginário coletivo 
a idéia de supremacia e de subordinação de uma raça em relação à outra, do 

homem em relação à mulher (BRANDÃO, em fala de GOMES, 2005 p.38). 

 

Ainda, na ideia de Brandão (2005), Gomes (2002) fala que as políticas de ação afirmativa 

se justificam por ser um tipo de política social que estaria apta atingir uma série de 

objetivos se a estratégia de combate à discriminação se limitasse à adoção de regras 

proibitivas de discriminação. Para o autor não basta proibir, é preciso promover os 

princípios da diversidade e do pluralismo, para que se opere uma transformação no 

comportamento e na mentalidade coletiva, moldados pelos costumes e tradições da história. 

 

As cotas são medidas significativas, pois elas se traduzem em uma efetiva ação 

política de cunho estatal que visa constituir um novo pacto social, mas com 

recorde étnicorracial, a fim de minimizar a enorme distancia social e econômica 

que separa os negros dos brancos. Assim as cotas seriam medida focal para 

promover, em médio e longo prazo, melhor distribuição de renda, mas também 

para democratizar o acesso a espaços sociais e culturais antes impossíveis para 

negros como a universidade pública, cargos de maior prestígio e bons salários 

(FONSECA, 2009. p 111).  

 

Fonseca (2009) nos fala que as cotas são importantes, pois é no nível superior que 

promovemos a mobilidade social, na medida em que há troca de experiências e de 

conhecimentos científicos, econômicos e sociais entre aqueles que irão governar o país e a 

presença negra nas universidades brasileiras provocariam um enorme impacto social, 

cultural simbólico e político ao país. 

 

O ingresso de mais negros em boas universidades tem produzido ótimos 

profissionais para o mercado de trabalho. Diante desse quadro, podemos estimar 

que em médio e longo prazo haja impacto econômico positivo nos municípios e 
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na própria arrecadação tributária, posto que aumente o poder de compra dos 

beneficiários dos sistemas de cotas (FONSECA, 2009, p 112). 

 

 

Fonseca (2009) mostra ainda que com a inserção de mais negros nas universidades através 

do sistema de cotas haverá maior diversidade de opinião, novas abordagens e inúmeros 

temas sociais, bem como a ampliação de programas didático-pedagógicos e dos projetos 

acadêmico-científicos das instituições de ensino superior e dos seus departamentos, além de 

uma melhor preparação de docentes na área de ciências humanas. 

 
Com o objetivo de colocar todos os membros da sociedade em condições de 
igualdade, isto é, de competição no processo da obtenção dos bens da vida para a 

satisfação de suas necessidades, considerou-se necessário favorecer uns em 

detrimento de outros (ATCHABAHIAN. 2006 p 160).  

 

Atchabahian (2006) mostra que a abrangência desse conceito vai além do princípio de 

vedação da desigualdade ou proibição da discriminação, que por si só não garante o seu 

cumprimento e afasta-se a ideia de que a igualdade seria um conceito estanque devendo 

atuar dinamicamente na sociedade através de mecanismos legais específicos. 

 

De acordo com as ideias de Brandão (2005), o sistema de cotas poderá gerar aos negros 

ingressantes o sentimento de incapacidade no sentido de que esse grupo adentrou a 

universidade através de um privilégio específico. 

 

Dessa forma, os afrodescendentes passariam a ser ainda mais discriminados, não 

só por terem tirado vagas de outros estudantes, mas, principalmente, por serem 
vistos como menos capazes já que foram favorecidos por uma medida formal a 

(lei), e não por demonstrarem competência. Não sendo, portanto merecedores 

dessas vagas, desse espaço social, ou seja, os afrodescendentes teriam direito 

legal às suas vagas, mas não teriam direito moral às mesmas por não terem 

demonstrado competência para alcançá-la pelo sistema tradicional (BRANDÃO, 

2005.p 80). 

 

Outro detalhe questionado por Brandão (2005) é que o sistema de cotas causa a 

discriminação invertida, pois antes os negros eram objetos de toda fonte de discriminação e 

ao adotar este sistema de cotas para o acesso ao Ensino Superior os brancos é que serão 

discriminados, daí a idéia de discriminação invertida. 
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Diante de todo esse debate, entendo que a adoção do sistema de cotas para o 

ingresso das populações afrodescendentes nas universidades públicas brasileiras 

é, se vista como uma providência isolada do contexto socioeconômico brasileiro, 

uma medida paternalista, paliativa e artificial, visto que a maior discriminação é 

primeiramente social e depois racial. O estabelecimento de cotas ataca uma das 

conseqüências da vergonhosa distribuição de renda existente em nossa sociedade, 

mas não ataca nenhuma das causas desse problema, social, político e econômico. 

(BRANDÃO, 2005, p 94). 

 

Brandão (2005) discute ainda a questão da inserção de pessoas menos favorecidas 

economicamente ao Ensino Superior, por um lado permite que grupos étnicos prejudicados 

tenham acesso ao ensino superior, por outro não resolve totalmente a questão. 

 
Assim quando se implanta um sistema de acesso ao ensino superior público 

baseado unicamente no critério da cor da pele, conseqüentemente outros critérios 

importantes são postos de lado, tais como a condição econômica e, especialmente 

no caso do acesso às universidades, o critério do mérito. Ainda que se considere o 

mérito um valor específico das sociedades liberais e capitalistas, ou o adotamos 

ou, se queremos mesmo ser igualitários- e por que não dizer socialistas? – o, 
abandonamos, elegendo como critério único para ingresso no ensino superior 

público o critério da condição socioeconômica dos candidatos. (BRANDÃO 

2005, p. 90). 

 
 

Guimarães (1999) argumenta como fazer uma diferenciação de raças num país onde a 

miscigenação impera e, basicamente somos preconceituosos apenas por ser, já que somos 

de uma mesma raça. Obrigatoriamente o único recurso que daria direito à seleção de negros 

para o ingresso nas universidades brasileiras seria o exame de DNA, pois somente este 

exame pode detectar o quanto material genético negro possui cada cidadão que queira 

adentrar ao ensino superior no país. 

 

Seria bastante complicado adotar cotas para negros no país, uma vez que o Brasil 

é um país mestiço. Como definir quem é negro no Brasil? O que se percebe, em 

tais argumentos, é a presença, ainda marcante, do mito da democracia racial que 

pretende afirmar o eufemismo brasileiro de que somos todos morenos, e que, 

portanto, seria impossível definir quem é branco e quem é negro no Brasil. Em 

um país onde as pessoas têm preconceito por ter preconceito, a adoção de cotas, 

segundo esse argumento “significariam o reconhecimento de raças e distinções de 

raças no Brasil e isso contraria o credo dos brasileiros de que somos um só povo, 

uma só nação (GUIMARÃES, 1999. P 176). 

 

Partindo da premissa que esta discussão não se finda com os questionamentos acima 

citados, entendemos ser de grande importância esse debate, pois acarretará em 
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conhecimentos futuros acerca da opinião daqueles que mais interessam essas discussões, os 

próprios estudantes.  

 

Caberá aos educadores, sejam pedagogos ou não, o desafio de debater perante a sociedade e 

principalmente nos círculos acadêmicos, as possibilidades de mudanças das chamadas 

políticas de ações afirmativas e a discussão sobre as cotas raciais para negros nas 

universidades brasileiras, de forma que tragam resultados positivos a fim de melhorar o 

acesso ao ensino superior no Brasil, tanto dos grupos étnico-raciais específicos ou todos os 

que, de forma direta e indireta, foram ou são discriminados socialmente. 

 

3.1. Conceitos e características sobre Racismo, Preconceito e Discriminação 

 

Não podemos tratar de sistemas de cotas nas universidades públicas brasileiras sem antes 

entendermos biologicamente sobre as raças, que são chamadas subespécies definidas como 

grupos de pessoas ou animais que são fidiológica e geneticamente distintos de outros 

grupos. São da mesma raça os indivíduos que podem cruzar entre si e produzir 

descendentes férteis. Esse é o conceito que existia a décadas, porém, recentemente, por 

haver variação genética entre as pessoas de uma mesma raça do que em indivíduos de raças 

diferentes. 

 

Para que o conceito de raça tivesse validade científica as diferenças teriam que ser maiores, 

ou seja, não importa a cor da pele, as feições do rosto, a estatura ou mesmo a origem 

geográfica de qualquer ser humano, geneticamente somos todos muito semelhantes. Para 

promover o bem de todos sem preconceito, seja de origem moral, social ou simplesmente 

pessoal é tarefa um tanto inusitada, assim como ocorre no famigerado sistema de cotas nas 

universidades públicas que, apesar de ser considerado um resgate da dívida do Estado 

brasileiro com relação aos negros e pardos, entende-se como forma de introdução desses 

grupos ao ensino superior. (SANTOS, SILVA 2005) 

 

A raça, a racialização e o racismo são produzidos na dinâmica das 

relações sociais, compreendo as suas implicações políticas, econômicas, 

culturais. A raça não é uma condição biológica como etnia, mas uma 
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condição social, psicosocial e cultural, criada, reiterada e desenvolvida na 

trama das relações sociais, envolvendo jogos de forças sociais e processos 

de dominação e apropriação (IANNI, 2004, p.03). 

 

Assim sendo, foi-se  em busca de esclarecer algumas dúvidas, na história da inclusão do 

negro em vários segmentos da sociedade, torna-se necessário deixar claro alguns conceitos 

acerca do que venha ser o racismo, o preconceito e a discriminação, sob a reflexão de 

alguns autores como Bernd (1994), que discuti a temática.  

 

O racismo em geral, é um comportamento social e está presente desde o primórdio da 

existência humana, e se manifesta de várias formas na sociedade. (GOMES 2005) 

 

Neste sentido, Mulanga (2001) o define como, 

 

Um sistema de idéias que se baseia na raça, uma ideologia que postula de 

hierarquia entre grupos humanos. É também uma teoria e efeito de que 
existe uma relação de causa e efeito entre características físicas herdada 

por uma pessoa e certos traços de sua personalidade, inteligência ou 

cultura. (p.52) 

 

A sociedade de modo geral, sempre negou a existência do racismo, mas basta olharmos ao 

nosso redor e lá está, seja no mercado de trabalho, na educação básica e ainda nas 

universidades, onde negros estão em uma posição desfavorável em relação ao branco. 

(GOMES, 2005) 

 

Bernad (1994), “a princípio, define o racismo como a teoria que sustenta a superioridade de 

certas raças em relação à outras, preconizando ou não a segregação racial ou até mesmo a 

extinção de determinadas minorias.” (p. 11) 

 

Já o preconceito pode-se observar em várias situações. Exposto em propaganda de televisão 

e novelas de forma indevida, o preconceito é uma opinião preestabelecida que é imposta 

pelo meio, época ou educação. Bernad (1994) “ainda define o preconceito como o conceito 

ou opinião formada antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos, 

julgamentos ou opinião formada sem levar em conta os fatos que contestem.” (p. 09) 
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Quanto à discriminação é uma ação ou efeito contra uma pessoa, ou determinado grupo. Ela 

manifesta-se, na medida em que um racista põe em prática o seu racismo para prejudicar 

determinada pessoa. “A discriminação racial corresponde ao ato de apartar, separar, 

segregar pessoas de origens raciais diferentes. Partindo do principio de que existem raças 

inferiores a outras.” (BERNAD, 1994, p. 10)  

 

Assim sendo, pode-se observar que o racismo, o preconceito e a discriminação são gerados 

de diversas maneiras na sociedade. E falar sobre esses temas no ambiente escolar preparar 

os alunos para a vida na sociedade em geral.  

 

3.2. MATRIZES AFRODESCENDENTE NO BRASIL 

 

Segundo Costa (2012), após a segunda grande guerra estabeleceu-se um consenso entre os 

cientistas sociais de que a raça não possui evidência científica, que diferenças fenotípicas, 

étnicas ou genéticas são insuficientes para julgar a distinção e hierarquização de “natureza 

racial”. No caso do Brasil, o autor diz que raça não faz parte nem do vocabulário erudito 

nem da boa linguagem. Diante disso, o autor se posiciona ao lado daqueles que são vitimas 

do racismo e da discriminação racial, defende o uso crítico do conceito “raça” de modo que 

se possa explicar e analisar o caráter ideológico de uma noção que não corresponde a 

nenhuma realidade natural, porém denota uma atitude social negativa e inferiorizam frente 

às informações bibliográficas e culturais de certos grupos sociais.  

 

A argumentação deste autor deixa claro que o problema do negro não é ser simplesmente 

negro, é ser negro para o homem branco. Assumir-se negro no Brasil sempre é muito difícil, 

por todo o histórico social que se desenvolveu no país, onde ainda hoje impera a ideologia 

do branqueamento.  Com isso, no Brasil, apenas as pessoas de pele preta são consideradas 

negras, sendo que o mulato já é pardo e, portanto, se acha meio-branco e, se tiver a pele um 

pouco mais clara, passa a ser visto como branco. No passado, era raro o mulato se afastar 

do negro que vivia na miséria para não ser confundido com um deles. 
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Os negros chegaram ao Brasil na época colonial, eles foram trazidos como mercadorias 

pelos portugueses que escravizavam africanos nas ilhas do Atlântico: Madeira, São Tomé, 

Cabo Verde, Açores. A mão de obra era utilizada nos canaviais e, como o açúcar estava em 

alta, cultivou-se a cana-de-açúcar na colônia, o que gerou bastante lucro, uma vez que a 

mão-de-obra era barata.  

 

Santos (2013) afirma que a participação dos negros no Brasil Colonial aconteceu a partir do 

momento em que a experiência colonial portuguesa estabeleceu a necessidade de um 

grande número de trabalhadores para ocuparem, de início, as grandes fazendas produtoras 

de cana-de-açúcar. A força de trabalho dos negros foi sistematicamente empregada pela 

lógica do abuso e da violência. As longas jornadas de trabalho estabeleciam uma condição 

de vida extrema, capaz de encurtar radicalmente os anos vividos pelos escravos. Ao mesmo 

tempo, as forças das armas e da violência transformavam os castigos físicos em um 

elemento eficaz na dominação. Tendo já realizada a exploração e dominação do continente 

africano, os portugueses buscaram nos negros a mão de obra escrava para ocupar tais 

postos de trabalho.  

 

Foi daí que se estabeleceu o tráfico negreiro, uma prática que atravessou séculos e forçou 

diversos negros a saírem de seus locais de origem para terem seus corpos escravizados. 

Nesta mesma linha o autor nos diz que o transporte dos negros africanos se fazia por meio 

dos navios negreiros e as condições precárias resultavam na morte de vários escravos. Eles 

ficavam amontoados e no mesmo lugar em que dormiam, faziam as necessidades 

fisiológicas. Fezes e urina em local fechado e em contato com crianças, jovens e adultos, 

gerava contaminações e conseqüentemente a morte. (SANTOS, 2013) 

 

Os negros eram os principais movimentadores da economia do Brasil, pois eles eram 

comercializados para desenvolver os trabalhos nas áreas de agricultura, pecuária e serviços 

domésticos. Por causa dos maus tratos e a péssima condição de vida, fugiam dos engenhos, 

assim as rebeliões eram realizadas a partir das articulações dos escravos e, em diversos 

relatos, aparecem como uma preocupação constante dos senhores de escravo. 

Paralelamente, as fugas e a formação de quilombos também se tornaram práticas que 
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rompiam ativamente com o universo que definia o sistema colonial. De tal forma, vemos a 

presença de uma resposta a essa prática que cristalizou o abuso e a discriminação dos 

negros em nossa sociedade, formando, assim, comunidades e se tornavam livres. Esses 

buscavam a liberdade e o quilombo era a esperança de todos. 

 

Somente depois do século XIX, a Inglaterra questionou a escravidão brasileira. Assim, foi 

publicada a lei Bill Aberdeen, em 1845, que proibia o tráfico negreiro. Com a pressão 

imposta pelos ingleses, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiróz (1850), que baniu com o 

tráfico negreiro. Mais tarde, em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, dando a 

liberdade aos filhos de escravos que nasceriam após a aprovação da lei. Já em 1885, foi 

aceita a Lei dos Sexagenários para libertar os escravos maiores de 60 anos. E, finalmente, 

os negros só foram ter a liberdade em todo o mundo através da Lei Áurea, um documento 

assinado pela Princesa Isabel, em 13 de maio de 1888. Mesmo com a liberdade, muitos 

tiveram que aceitar trabalhos ruins como meio de sobrevivência. 

 

O colaborador Rainer afirma que vários aspectos da cultura brasileira são heranças deixadas 

pelos escravos negros africanos no Brasil. A maior parte desta cultura foi trazida no período 

do tráfico de escravos. Além dessa, o Brasil também é fortemente influenciado pela cultura 

européia, americana e indígena.  Deixando legado da sua cultura como a dança, a culinária 

e a religião.Os negros criaram manifestações e movimentos. Estes movimentos foram 

aumentando, principalmente nos países africanos colonizados pelos portugueses.  Alguns 

deles, Guiné Bissau, Moçambique e Angola. (RESVISTA MUNDO EDUCAÇÃO, 2010) 

 

Em 1978, em manifestação no Teatro Municipal de São Paulo, o Movimento Negro 

Unificado (MNU) se estabeleceu no Brasil com o intuito de combater todo e qualquer tipo 

de preconceito e discriminação praticada contra o negro. Essa saga dos negros se dividiu 

em três etapas: a primeira deu-se no Estado Novo, de Getúlio Vargas, no período inicial da 

República, de 1889, até o ano de 1937. Nessa época houve a criação de movimentos negros 

de combate ao racismo no Brasil, desenvolveu-se a imprensa negra que, voltada para esse 

público, tratava dessas questões de discriminação, e também houve a criação da Frente 

Negra Brasileira (FNB). Na segunda etapa criou-se a União dos Homens de Cor (UHC) e 
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outras também com mesmos ideais. A partir disso, na época do governo militar, as 

manifestações dos “homens de cor” diminuíram. A terceira fase se deu na redemocratização 

do país, quando aconteceu uma crise com os movimentos negros do Brasil. A discussão 

sobre o problema da discriminação foi tirada das pautas de discussão e o movimento só 

voltou em meados da década de 1970. (RESVISTA MUNDO EDUCAÇÃO, 2010) 

 

Até hoje existem alguns resquícios de dificuldade em relação étnico-racial. No entanto, os 

movimentos e manifestações da cultura negra têm crescido juntamente com a população 

que se considera da raça negra. Num momento inicial, devido à adaptação da sociedade 

brasileira aos padrões europeus, a cultura negra foi rejeitada pela sociedade, assim como as 

pessoas da cor.  

 

3.3. O QUE SE ENTENDE POR SISTEMAS DE COTAS. 

 

O século XVIII foi proficiente no reconhecimento de direitos pertencentes aos homens. É a 

partir daí que começa a ser firmada uma melhor compreensão dessa essência baseada em 

princípios que vão, necessariamente, compor os discursos de ordem política, filosófica, 

social e jurídica. A proclamação dos direitos básicos do homem não tem propiciado no 

decorrer do tempo a efetiva garantia de uma sociedade mais livre, igualitária e fraterna, apta 

para garantir os direitos humanos. 

 

A superação das desigualdades socioeconômicas impõe-se como uma maior igualdade 

social. Em face aos problemas igualitários, algumas alternativas são propostas para 

atenuação dessas desigualdades que mantém em condições díspares cidadãos de estratos 

distintos. Uma das alternativas propostas é o sistema de cotas raciais que visariam acelerar 

um processo de inclusão social de grupos à margem da sociedade. 

 

Entende-se por cotas raciais uma reserva de vagas em instituições públicas ou privadas para 

as chamadas classes menos favorecidas. Esse sistema de cotas visa a inclusão social mais 

rápida e, segundo os seus criadores, mais democrática. O sistema de cotização abrange mais 
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amplamente os grupos étnicos e raciais, e tomaram como justificativa a idéia que esses 

grupos têm certa dificuldade em ingressar nas universidades do país.  

 

Várias têm sido as dificuldades dos negros no decorrer da história do Brasil em relação ao 

sistema educacional de ensino, e, sobretudo ao ensino superior, uma vez que a participação 

dessa população negra ainda é a minoria nos cursos de graduação mais valorizados pela 

sociedade. 

 

Neste sentido, Queiroz (2004) “afirma que a cor é uma variável importante para o acesso a 

universidade, ao revelar que os negros (pardos e pretos) são minoritários, e estão quase 

ausentes nos cursos de mais prestigio social [...]” (p.48) 

 

É notório que cada vez mais pessoas estão ingressando no ensino superior, uma vez que 

essa educação traz importantes benefícios para as pessoas. Não é justo que estes benefícios 

fiquem restritos a determinados grupos sociais. (SHWARTZAM, 2008). 

 

Sendo assim, as cotas raciais, também chamadas de ações afirmativas é uma forma de 

reservar vagas para determinados grupos. A política de cotas nas universidades é o melhor 

exemplo desse sistema no Brasil. O sistema de cotas foi criado para dar acesso os negros às 

universidades públicas. Tais medidas de cotas raciais foram implantadas pelo governo para 

ajudar no acesso de negros às universidades na concorrência com o restante da população e 

para amenizar as desigualdades sociais, econômicas e educacionais entre raças. É um 

caminho visto por alguns como a redução da exclusão, para outros como uma segunda 

forma de discriminação e para alguns autores como Brandão (2005) e Fonseca (2009), é 

uma forma de reparação às injustiças sofridas num passado histórico.  

 

Esses autores ressaltam que a adoção das cotas para os negros seria um reconhecimento 

histórico do Estado brasileiro e das instituições que se beneficiaram da escravidão e do 

tráfico no passado e continuam a fazê-lo no presente. Essa interpretação da história é 

importante, mas faz entender-se que as ações afirmativas só podem ser estabelecidas em 

função da minoria, da mentalidade e da prática escravista. 
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Sendo assim, Fonseca (2013) expõe que 

 

Essas ações são medidas compensatórias usadas para promover a igualdade de 

oportunidades e tratamento entre s cidadão de um determinado estado ou país. E 

consistem na concessão de algum incentivo a integrante de um ou mais grupos 
desfavorecidos, de modo a suprir parcialmente a perda historicamente sofrida. 

(p.65) 

 

A ideia de ação afirmativa surgiu nos Estados Unidos da América. Brandão (2005) afirma 

que isso acontece no bojo da história e da permanente luta dos negros contra o racismo de 

que eram, e ainda são as principais vítimas. No ano de 1941, o presidente Franklin 

Roosevelt proibiu, por decreto, a discriminação racial contra negros durante a seleção e o 

recrutamento de pessoas para trabalharem no governo dos EUA, prática comum até aquele 

momento. No âmbito da iniciativa provada americana, a discriminação racial contra negros 

somente foi abolida em 1964 pelo então presidente Lyndon Johnson. 

 

Segundo Brandão (2005), em discurso ocorrido em 1965, Johnson, ao defender esta lei, 

usou a seguinte metáfora: “Não seria possível colocar dois homens competindo numa 

mesma corrida de velocidade se um deles tivesse ficado acorrentado durante anos e ainda 

acreditar que ambos teriam as mesmas chances de vencer a prova”. 

 

Assim, nota-se que as condições iniciais das minorias raciais presentes na sociedade 

americana não eram iguais às da minoria branca.   É importante saber que o termo “ação 

afirmativa” foi criado pelo presidente John F. Kennedy, em 1961, quando instalou a 

Comissão por Oportunidades Iguais de Emprego. Os conceitos envolvidos em tal comissão 

só foram adotados alguns anos mais tarde em função da liderança de Martin Luther King. 

Em 1972, o presidente Richard Nixon incorporou a ação afirmativa como política através 

da Lei da Oportunidade Igual no Emprego, sancionada como emenda à Lei dos Direitos 

Civis, de 1964. Essa legislação determinou que todos os órgãos públicos, todas as empresas 

que prestavam serviço para o governo federal e todas as instituições que recebiam de 

alguma forma auxílio do governo federal deveriam estabelecer metas e prazos para admitir 

pessoas de minorias raciais e mulheres (BRANDÃO, 2005).  
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Brandão (2005) cita Silva (2002), dizendo que os programas de ação afirmativa se 

desenvolveram em quatro principais vertentes. A primeira é constituída pelas ações de 

conscientização da sociedade americana, em 1960; a segunda é composta pela concessão de 

apoio financeiro do governo federal americano aos estados, municípios e distritos 

educacionais, além de  empresas que adotaram programas de promoção social da população 

negra; a terceira, baseada no estabelecimento de percentuais proporcionais à 

representatividade das minorias para empregos, escolas e universidades, a quarta é 

explicitada pela concessão de financiamento aos empresários negros e de outras minorias, a 

fim de formar uma classe média negra ponderável, econômica e social. 

 

Assim, em 1978, a Suprema Corte dos EUA proibiu a adoção de cotas para minorias no 

ensino superior, mantendo somente os quesitos de cor e sexo na seleção de alunos que 

pretendiam ingressar nas universidades americanas. No período de 1980 a 1990, os 

programas de ação afirmativa permaneceram, mesmo sob a gestão do Partido Republicano, 

que era contrário a tais programas (BRANDÃO, 2005).  

 

Em 1995, o então presidente que fazia parte do partido democrata, Bill Clinton, ordenou a 

revisão de toda a legislação federal sobre o tema. Bill Clinton acreditava que havia um 

excesso de programas de ação afirmativa. Dois meses depois, a Suprema Corte norte 

americana excluiu os programas do governo federal destinados às minorias raciais.  

 

No ano de 1996 houve um debate sobre a legalidade da ação afirmativa que se concentrou 

em um projeto de lei do estado da Califórnia. Este projeto, denominado Preposição 209, 

proibia a discriminação ou tratamento preferencial baseados em raça, sexo, cor, etnia ou 

origem nacional no funcionalismo, educação e contratações públicas. Como se observa, os 

autores desta preposição desejavam o fim da política de ação afirmativa. O resultado da 

votação foi sua aprovação em 1997 pela Suprema Corte (BRANDÃO, 2005). 

 

Só então, em 2003, a Suprema Corte decidiu que as políticas de ação afirmativa são 

constitucionais, inclusive o programa para as minorias raciais, levando a uma contribuição 
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significativa para a diminuição da xenofobia e do preconceito racial nos Estados Unidos da 

América (BRANDÃO, 2005). 

 

3.4. AS POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS NO BRASIL 

 

A nova lei estadual de cotas foi sancionada em 09 de novembro de 2001, sob o número 

3.708/01, destinando 40% das vagas à alunos negros ou pardos. As pessoas ainda se 

assustam quando se fala sobre o sistema de cotas para a inclusão de negros e pardos nas 

universidades brasileiras. Em 2003 foi sancionada a Lei Estadual do Rio de Janeiro, de N.º 

4.151, que revogou o disposto das leis anteriores e estabeleceu as seguintes cotas: 

 Art. 1º - Com vistas à redução das desigualdades étnicas, sociais e econômicas, deverão as 

universidades públicas estaduais estabelecer cotas para ingresso nos seus cursos de 

graduação aos seguintes estudantes carentes: 

I – oriundos da rede pública de ensino; 

II – negros; 

III – pessoas com deficiência, nos termos da legislação em vigor, e integrante de minorias 

étnicas. 

 

No intuito de democratizar o ensino superior, e possibilitar o acesso à indivíduos 

humilhados e discriminados ao longo da história, a Universidade do Estado da Bahia 

instituiu o sistema de cotas para negros.  

 

O Art. 1º Estabelecer a quota mínima de 40% (quarenta por cento) de suas vagas para a 

população afro-descendente, oriunda de escolas públicas no preenchimento das vagas 

relativas aos cursos oferecidos pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB, em julho de 

2002, aprovado no Conselho Universitário – CONSU. A decisão da UNEB repercutiu 

intensamente nas comunidades acadêmicas em todo o Brasil e abriu caminho para uma 

agressiva disputa política e filosófica quanto à pertinência de tais políticas fora dos muros 

das universidades, inclusive dentro do Congresso Nacional. (SILVA, 2010) 
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A Presidenta da República, Dilma Roussef, sancionou a Lei Nº 12.711 de 29 de agosto de 

2012, lei essa que disponibiliza 50% por cento das vagas em universidades e instituições 

federais de ensino superior.  

 

3.5. A LEI nº 12.711. De 29 de agosto de 2012: 

 

Art. 1º As instituições de educação superior vinculadas ao Ministério da educação 

reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e 

turno, no mínimo 50% (cinqüenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham 

cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

 

Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o capítulo deste artigo, 50% 

(cinqüenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda 

igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário mínimo e meio) per capita.  

 

Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1º desta 

Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas na 

população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último 

censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (IBGE). 

 

O Brasil reconhece que o sistema de cotas é mais uma vitória que foi alcançada, mas é 

preciso avançar ainda mais para romper com o mito da democracia racial no Brasil. Sabe-se 

que o racismo se faz presente nas relações sociais e a única forma de erradicá-lo é colocar 

toda a sociedade em condição de igualdade econômica, cultural e educacional, já que os 

negros têm sofrido discriminação e marginalização desde o período colonial. 
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4. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS DAS 

PESQUISADORAS 

 

4.1. AS INTERPRETAÇÕES DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ALUNOS DO 

CURSO DE PEDAGOGIA QUE ADENTRARAM NA UNEB/CAMPUS 

XII/GUANAMBI ATRAVÉS DO SISTEMA DE COTAS 

 

O objetivo deste capítulo é a apresentação dos resultados coletados, o que gerou dados de 

perfil socioeconômico dos alunos, objeto de estudo desta monografia, sendo 01 alunos e 7 

alunas, dentre uma amostra intencional de 36 estudantes do Curso de Pedagogia da 

UNEB/Campus XII/Guanambi, turnos matutino e noturno. Estes foram escolhidos a partir 

de critérios de seleção pré-estabelecido, como sexo, etnia, renda familiar, e instituição 

escolar. O questionário divide-se em categorias, aspectos pessoais, familiares 

socioeconômicos, e trajetória escolar.  

 

Assim sendo, observou-se que em relação ao perfil do aluno ingressante no Campus XII da 

UNEB por meio do sistema de cotas, entre os que concordaram em participar do estudo 

33,32% ingressaram em 2010, 22,2% em 2011, 8,37% 2012 e 36,1%  ingressaram em 2013. 

Nesse sentido, 69% são estudantes do turno noturno e os demais do matutino. 

 

Quanto ao sexo e etnia, a maioria se identifica como negro, do sexo feminino, 

correspondendo 44,44%, 8,33% negro, do sexo masculino, 22,20% pardo, do sexo 

feminino, 5,60% branco, do sexo feminino, 16,66% se declararam pretos, do sexo feminino 

e 2,77% preto, do sexo masculino. Nessa linha, 88,9% dos alunos que responderam os 

questionários são do sexo feminino e 11,10% do sexo masculino. 

 

Quanto à religião foi possível observar que a maioria é católica representando 72,21%. Os 

evangélicos representam 11,11%, os não praticantes representaram 5,6% e demais religiões 

apresentaram porcentagens abaixo de 5,0%. Quanto à prática observa-se que a maioria, 

com 41,6%, freqüenta “de vez em quando”, enquanto 38,88% frequentam semanalmente, 

13,88% diariamente e ainda 5,6% que não freqüentam. 
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Em relação ao estado civil a maioria é considerada solteiro (a), com o percentual de 70,0%, 

22,23% em união estável e 2,77% são divorciados. Quanto às experiências em movimentos 

sociais a grande maioria não pratica nenhuma atividade, com 97,23, enquanto 2,77% dizem 

praticarem trabalhos comunitários. 

 

Observa-se que quanto à moradia, a maioria mora em casa própria na zona urbana, 

representando 61,12%, enquanto 19,44% por cento moram em casa alugada na zona urbana 

e 11,11% em casa cedida na zona urbana. Dos que moram na zona rural, o percentual 

apresentando é de 8,33% em casa própria. 

 

Em relação aos membros da família e renda familiar, a maioria vive com 1 (um) salário 

mínimo, equivalente a 11,11%, sendo a família composta de 3 a 5 membros, representando 

assim 66,71%. Apenas 2,77% vivem com renda superior a 1 (um) salário mínimo e 2,77% 

tem família composta de 6 a 8 membros.  Notou-se, ainda, que todos os alunos ingressos na 

UNEB/ Campus XII por meio de cotas vieram de escolas públicas, totalizando assim 100% 

por cento dos alunos, sendo 44,44% cursaram o ensino médio no turno matutino, 30,56% 

no turno vespertino e 25% destes estudaram no turno noturno. Sendo assim, um dos 

indicadores que os ajudaram no ingresso à Universidade através das cotas, foi o fato de 

serem oriundos de escolas públicas e possuir renda bruta igual ou inferior a 1(um) salário 

mínimo. 

 

Quando perguntados sobre o que os levou a optar pelo curso de Pedagogia, a maioria, com 

27,77%, respondeu que optaram por vocação pessoal, também pela perspectiva profissional 

e mercado de trabalho. Os 8,33% responderam que foi por incentivo de alguns professores 

que tiveram, falta de opção por não encontrarem o curso pretendido e pela relação 

candidato/vaga que apresentava baixa concorrência no ano em que prestaram o vestibular. 

O percentual de 5,59% disseram que a escolha pelo curso se deu pela conciliação entre o 

trabalho e estudo. Outros 13,88% disseram optar pelo curso apenas para ter um diploma em 

nível superior. 
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Com relação à perspectiva profissional para aos próximos anos, a maioria, com 77,22%, 

respondeu que pretende fazer pós-graduação e dar andamento aos estudos. 11,11% 

pretendem fazer cursos de capacitação profissional, 8,33% pretendem fazer concurso para a 

docência, 5,57% pretendem trabalhar dentro da escola exercendo outras atividades e 2,77% 

tem outros planos profissionais que não souberam responder.  

 

4.2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Na questão inicial procurou-se saber a compreensão dos alunos sobre o sistema de cotas 

como instrumento de ingresso na Universidade do Estado da Bahia, Campus XII. A maioria 

compreende que o sistema de cotas é uma forma de amenizar os sofrimentos e humilhações 

vividas pelos negros, por um grande período da história do Brasil. O sistema foi importante 

por ajudá-los de maneira positiva a adentrarem à Universidade, conforme ilustra a fala de 

Bruna, Eva e Douglas 

 

Bruna, “Pra mim o sistema de cotas é um tipo de ação afirmativa e vem como uma 

compensação de todo o preconceito que os negros sofreram desde quando chegaram ao país 

até hoje”. 

 

Para Douglas, 

 

Falando assim do contexto universitário, que é o nosso foco aqui, a discussão 

sobre o sistema de cotas eu vejo [...], como uma forma de corrigir uma dívida 

histórica que o Brasil tem para com determinados grupos sociais principalmente a 

questão negra no Brasil. Digamos assim, uma dívida histórica com as pessoas da 

pele negra, por conta da escravidão que houve anteriormente. Isso de certa forma 

ficou marcado na história do país. Então,  na minha compreensão, o sistema de 

cotas é uma das formas, embora tenha outras, [...] de corrigir esse problema 

histórico que a sociedade carrega. 

 

Para Eva, “O sistema de cotas, além de ser um benefício é também uma forma de reparação 

aos grupos sociais que foram marginalizados no passado e tentar neutralizar essa 

desigualdade.” 

 

Neste sentido, Miranda (2010, p. 28) esboça o seguinte conceito: 

 



 37 

 

As ações afirmativas podem ser entendidas como medidas públicas e privadas, 

coercitivas ou voluntárias, implementadas na promoção/integração de indivíduos 

e grupos sociais tradicionalmente discriminados em função de sua origem, raça, 

sexo [...] 

 

A compreensão do autor tem íntima relação com as compreensões dos alunos, pois 

traduzem em políticas que buscam reparar a exploração dos negros por meio do processo de 

escravidão. Mesmo depois do término da escravização dos negros, no final do século XIX, 

não houve políticas de reparação racial ou integração dos negros no mercado de trabalho e 

na escola. Assim, as cotas na concepção de Fonseca (2009) são medidas significativas, pois 

traduzem uma efetiva ação política de cunho estatal, com o objetivo de constituir um novo 

pacto social para diminuir as desigualdades sociais e educacionais entre as raças.  

 

Em relação aos conhecimentos desenvolvidos na UNEB, se o curso de Pedagogia foi/é 

importante para vida deles, se eles são utilizados no meio social dos sujeitos e de que 

forma, foram unânimes em dizer que sim, que esses conhecimentos preparam para além da 

vida universitária, prepara para as relações sociais no geral. Como observa-se na fala de 

Aline e Camila, Fabiana e Eva. 

 

Fabiana, “O curso foi muito importante para mim [...], pois ele me ajudou e contribuiu 

bastante nas minhas relações sociais, além dos conhecimentos teóricos.” 

 

Eva, 

 

Sim, muito importante, como eu disse anteriormente, quanto à questão de, das 

minhas relações sociais, ele contribuiu bastante, além dos conhecimentos 

teóricos, né muita teoria, e talvez seja uma pouco difícil, mas eu consegui unir 

essa questão teoria e prática, tanto no meio acadêmico, né , no meio escolar, 

quando no momento dos estágios, do outro projeto de extensão que eu fiz e 

também na minha vida social, em geral.  A universidade contribuiu de fato, sim, 
pra mim. 

 

Aline relata: “Sim, eles são utilizados, porque uma boa parte dos conhecimentos adquiridos 

dentro da academia não é simplesmente voltada pra vida profissional, mas sim pro dia a 

dia, pro desenvolvimento social da gente, pro relacionamento entre as pessoas.” 
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Camila; 

Sim, são utilizados sim, e o curso de pedagogia ele prepara a gente para atuar nas 

relações sociais, embora com foco na educação infantil, mas isso vai servir para 

todos os grupos, desde lá na escola mesmo para atuar, e tanto para qualquer 

outros meios sociais, tanto trabalho, é em outras áreas a questão da empresarial, 

as amizades, a família em si tudo usa os conhecimentos, que são as melhores, 

digamos assim, as boas formas de relacionamentos, como isso contribui sim de 

fato os conhecimentos lá da universidade. 

 

Neste sentido, Freire afirma: 

 

 
[...] toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que, 

ensinando,aprende, outro que, aprendendo, ensina daí o seu cunho gnosiológico; 

a existência de objetos, conteúdos a serem ensinados e aprendidos; envolve o uso 

de métodos, de técnicas, de materiais; implica, em função de seu caráter diretivo, 

objetivo, sonhos, utopias, ideais. Daí a sua politicidade, qualidade que tem a 

prática educativa de ser política, de não poder ser neutra (FREIRE, 2002, p. 77-

78). 

 

A fala dos sujeitos tem íntima ligação com a do autor, percebe-se nas falas que a 

universidade prepara os alunos para os diferentes tipos de situação que irão enfrentar no 

decorrer da vida. Que esses conhecimentos são incontáveis articula saberes e forma 

profissionais capazes de desenvolver ações que visam a melhoria, o respeito e a diversidade 

pessoal e social do ser humano. 

 

Achou-se interessante saber dos alunos se o seu ingresso na UNEB, através do sistema de 

cotas, foi justo, e todos disseram que sim, uma vez que as cotas seriam uma forma de 

amenizar anos de sofrimento e desigualdade social.  

 

Fabiana, “essas reservas não diferenciam pessoas, é preciso está preparado para a seleção, 

já que as provas são iguais para cotistas e não cotistas.” 

 

 

Douglas, 

 

Eu acredito que sim, porque, como eu diz anteriormente, dá, digamos, da dívida 
histórica, né, que o Brasil tem com a sociedade, quanto a questão racial, social, da 

cor negra, né. E como eu sou negro é, não é que facilitou, digamos o meio de 

seleção, né, a prova em si, mas digamos que foi um número de vagas de alma, 
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coisa assim que eu fui inserido naquele quantitativo, então de certa forma eu 

acredito que foi justo sim o sistema de cotas. 

 

Fonseca (2009) nos diz que cada um tem suas particularidades e são capazes de ir além, 

pois as universidades estão formando excelentes profissionais para o mercado de trabalho 

com isso a estranheza em relação às cotas vão absorvendo a cada dia. (...) “O fato é que o 

ingresso de mais negros em boas universidades tem produzido ótimos profissionais para o 

mercado de trabalho” (FONSECA 2009, p.112)  

 

Ao serem questionados se há algumas dificuldades no desenvolvimento do curso e quais 

seriam elas, a maioria dos alunos disse que tiveram muitas dificuldades, e essas 

dificuldades estão relacionadas em conciliar os estudos com o trabalho e a família, como 

nos revelam Aline e Bruna. 

 

Aline, 

 

Sim, é uma das grandes dificuldades é conciliar trabalho, o trabalho que 

principalmente no meu caso, que eu trabalho em outra área, empresarial (...) 

conciliação de tempo, arranjar tempo para o trabalho, tempo para a universidade, 

que a gente sabe que na universidade não é só na sala de aula, ela vai muito além 

da sala de aula, tem estágios, trabalhos, curso de extensão, essa questão, essa 

coisa toda, então o tempo é uma das dificuldades muito grande que eu tenho (...). 

Também outra dificuldade muito grande que eu tinha, ainda tem, mas já consegui 

melhorar, é a questão da timidez, que tem muito essa questão de ir pra frente, de 

falar, essa coisa toda, ainda tou um pouco assim, sabe, tenho que melhorar já, 

conseguir melhorar bastante. 

 

A aluna Bruna, “Minha maior dificuldade foi no início do curso, nos primeiros semestres, 

pelo fato de já ter muito tempo que eu já havia concluído o ensino médio, então eu sentir 

um pouco de dificuldade nos textos e nos livros.” 

 

Dentro do contexto social encontrado hoje, a educação vem proporcionando várias formas 

para atingir os grupos de indivíduos de acordo com as reais necessidades, sendo que a 

atuação de um pedagogo é primordial nesta educação. Para isso, há na formação do 

pedagogo disciplinas que os levam às reflexões exteriores aos muros de uma escola, como 

família, trabalho e o meio social em que vivem. Nesta mesma linha, Fonseca (2009) nos 
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traz que as universidades estão formando excelentes profissionais para o mercado de 

trabalho e para relações sociais fora da universidade. 

 

Nem todos os alunos têm uma ideia clara das dificuldades e do esforço que são exigidos nas 

universidades. O tão esperado e desejado ingresso à universidade pode representar um 

período delicado de mudanças. No curso de graduação é importante a dedicação do aluno, 

que muitas vezes deixam seu esposo (a) e filhos, saindo do conforto de suas casas para 

assumirem novas responsabilidades; outros trabalham o dia todo e ainda dividem o seu 

tempo com os estudos. Outros ainda mudam de cidades, assumem um novo dia a dia que 

exigem certa maturidade como administrar seu dinheiro e seu novo lar. 

 

Quando foram perguntados sobre quais as disciplinas que mais lhes chamaram atenção ao 

longo do curso houve varias respostas, mas uma disciplina foi citada por todos, que foi a 

Educação do Campo, como relata Camila e Fabiana 

 

Camila: “Sem dúvida foi Educação do Campo e Gestão Escolar. Educação do Campo 

porque como eu sou proveniente da zona rural e a outra pelo fato de trabalhar na área.”  

 

Fabiana: 

Olha, toda disciplina tem uma contribuição muito grande pra mim, tanto na vida 

social quanto na vida profissional, elas têm uma grande contribuição, e talvez 

algumas nos chamasse mais atenção, por exemplo, a disciplina educação no 

campo, pelo fato de eu ser oriundo da área rural, entendeu, de fato essa disciplina 
ela me chamou mais atenção por conta disso. E as disciplinas também políticas 

sociais, que falam sobre as políticas de afirmações, do poder, publicam, entendeu, 

em si, as leis de tanto na educação, como tanto no meio social também, é uma das 

disciplinas também que me chamou atenção, e outras disciplinas.   

 

Nesse sentido, Miranda (2010) nos revela que o campo congrega movimentos sindicais de 

trabalhadores rurais assalariados e da agricultura familiar, e estudá-lo nos traz grande 

conhecimento. 

 

Outra questão levantada permitiu saber como os alunos avaliam o sistema de cotas na 

UNEB. Alguns disseram que o vê de forma positiva, pois a adoção das cotas traz 

oportunidade à alunos negros e discriminados socialmente. Houve alunos que disseram não 
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saber avaliar, mas afirmam que de forma geral, que trazem muitos benefícios aos cotistas,  

como nos diz Eva e Fabiana. 

 

Eva, “É positivo esse benefício, porque aqueles que não tiveram oportunidade de adentrar 

normalmente então ele têm a chance de entrar pelas cotas”.  

 

Fabiana, “Eu acho que é positivo, não sei como avaliar aqui na UNEB, mas, de forma geral, 

eu avalio como uma coisa muito boa.” 

 

Os relatos acima parecem justificar o que Kamel (2006) diz ao enfatizar que o sistema de 

cotas é um benefício que valeu a pena acreditar, pois quando surgiu na Índia, em 1949, seus 

defensores diziam que durariam apenas dez anos e está em vigor até hoje, e de forma 

ampliada. 

 

Procurou-se saber dos alunos quais os conhecimentos adquiridos no curso que mais estão 

ligados à sua atuação profissional, a maioria deles responderam que esses conhecimentos 

estão relacionados como atuar dentro da sala de aula mesmo, como ilustra a fala de 

Douglas, Eva e Bruna. 

 

Douglas, “Bem, como eu trabalho na área empresarial, eu acho que é a questão da gestão, 

[...] E esse conhecimento tem trazido muitas contribuição na minha área profissional, pelo 

fato de eu ter certo cargo de gestor, e isso de fato traz algumas contribuições pra mim.” 

 

Eva, 

Eu trabalho num projeto que Tatiana tem no colégio Rômulo Almeida, no 

São Francisco, que é um espaço que as crianças tem para brincar e 

interagir com outras crianças, e a gente pode está observando o 

desenvolvimento de cada criança e o curso me ajudou a atuar na 

brinquedoteca, que é o nome do projeto, desse projeto que eu tô falando. 

 

 

Bruna, “Eu como bolsista do PIBID, eu acredito que seja só simplesmente voltado para 

educação, né, a questão de sala de aula, de desenvolvimento de aluno.” 
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[...] considerar a educação, como uma entre outras práticas sociais, cujo efeito 

sobre as pessoas, cria condições necessárias para a realização de transformações 

indispensáveis. Nada se faz entre os homens sem a consciência e o trabalho dos 

homens, e tudo que tem o poder de alterar a qualidade da consciência e do 

trabalho, tem o poder de participar de sua práxis e de ser parte dela. (Brandão, 

2011, p.82) 

 

Percebe-se, com a fala dos sujeitos, que a universidade tem o papel de ensinar, preparar e 

educar os alunos para a vida, tornando-os bons profissionais e boas pessoas.  E que os 

conhecimentos compartilhados possam ultrapassar barreiras. 
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de compreender a organização do sistema de 

cotas para afrodescendentes e as contribuições para os alunos ingressantes por esse sistema 

no DEDC/Campus XII. E ainda, conhecer o perfil dos estudantes que utilizam esse sistema 

de seleção para ingressarem no Ensino Superior, identificar a percepção dos estudantes 

cotistas da referida universidade sobre o sistema de cotas para afrodescendentes, bem como 

as contribuições que o acesso ao Ensino Superior tem possibilitado a esses estudantes. 

 

Para analisar o perfil dos alunos foi utilizado questionário socioeconômico, afim de 

conhecer os sujeitos, seus hábitos, sua família, moradia e visão de futura em relação ao 

curso de Pedagogia. Trabalhou-se com entrevista composta por perguntas não-estruturadas 

e gravadas para permitir a interpretação e conhecer o perfil dos alunos que ingressaram na 

Universidade do Estado da Bahia/Campus XII por meio de cotas raciais. 

 

Diante da complexidade dos dados, optou-se por avaliar as respostas dos cotistas através de 

tabelas de porcentagens e, em seguida, analisá-las e interpretá-las de forma sistematizada. 

Através do embasamento teórico e de análise de conteúdo pode-se perceber um avanço 

muito grande na história social do negro, mas temos muito ainda para alcançar e poder 

romper com o mito da democracia racial no Brasil, pois a desigualdade ainda se faz 

presente na sociedade. 

 

Foi possível levantar uma série de questionamentos, causando inquietações e estimulando a 

busca maior de conhecimentos no que se refere ao sistema de cotas, além do histórico 

social do negro, possibilitando amplas reflexões. 

 

Pode-se observar com a construção desse trabalho que a maioria dos alunos do Curso de 

Pedagogia/UNEB/Guanambi/Bahia ingressantes por meio do sistema de cotas, são negros, 

oriundos de escolas publicas, que vivem com renda mínima de 1 (um) salário mínimo, 

sendo esses uns dos indicadores que os ajudaram no ingresso à Universidade. 
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Outra questão significativa deste estudo constata-se que nos discursos dos alunos da 

amostra sobre o sistema de cotas, eles compreendem que o sistema de cotas é uma forma de 

amenizar os sofrimentos e humilhações vividas pelos negros, por um longo período da 

história do Brasil. 

 

Em outros achados desta pesquisa, constata-se que os alunos do curso de pedagogia, 

reconhecem que o curso foi/é muito importante para vida deles, e que os conhecimentos 

desenvolvidos na universidade são utilizados no meio social em geral. 

 

É visível que a luta por uma educação de qualidade seja ampliada para todas as camadas 

sociais e não fique somente para uma parcela da população. Educação transformadora que 

visa o desenvolvimento integral do indivíduo não envolve apenas a ressignificação de 

conceitos, e sim torná-la mais social, democrática e menos excludente. 

 

Sendo assim, chegamos à conclusão que o sistema de cotas nas universidades surgiu como 

algo para reverter o racismo histórico contra determinadas classes étnico/raciais, uma 

proposta para atenuação de desigualdades que mantêm, em condições díspares, o segmento 

negro na sociedade em geral. Esse sistema visaria a acelerar um processo de inclusão social 

grupos (recortes sociais) à margem da sociedade.  
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APÊNDICES 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/CAMPUS XII- GUANAMBI 

COLEGIADO DE PEDAGOGIA  

 

TERMO DE ANUÊNCIA  

 

De: Prof.Josias Benevides da Silva, Núbia Miranda da Silva e Marta Cléia  Gomes 

Souza Santana 

 

Para: Prof.Osaná Macedo Reis  

 M.D.Diretor do Campus XII 

 

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO QUE FAZ 

 

Prezado Diretor, 

Vimos por meio deste solicitar de V.Sª., autorização para desenvolvermos a pesquisa 

intitulada O SISTEMA DE COTAS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA: 

UM RECORTE HISTÓRICO SOBRE O PERFIL, PERMANÊNCIA, E 

CONTRIBUIÇÃO AOS ESTUDANTES , por meio da aplicação de um questionário e 

entrevista semiestruturada aos alunos que ingressaram por meio do sistema de cotas neste 

Campus. Esse procedimento está de acordo ao que determina a Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONSEP) do Ministério da Saúde, que trata de 

pesquisa envolvendo seres humanos. Por isto, estamos apresentando o presente termo de 

anuência para que possa autorizar a realização deste trabalho nessa instituição entre os dias 

10 e 28 de maio de 2014.  

 

Esclarecemos que todo material coletado será utilizado única e exclusivamente para fins 

desta pesquisa. O nome da instituição e as identidades pessoais dos (as) entrevistados (as) 

serão mantidas em sigilo, não sendo reveladas em momento algum, inclusive, nos 
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documentos de divulgação dos resultados da pesquisa. Além disso, o trabalho será realizado 

se o participante aceitar o nosso convite e concordar por meio da assinatura de um Termo 

de Consentimento livre e esclarecido.  

 

Na expectativa de contar com seu consentimento para o desenvolvimento desta pesquisa 

nesta instituição, agradecemos antecipadamente. 

 

Guanambi-Bahia, 08 de maio de 2014. 

 

________________________________           _______________________________ 

               Assinatura do Diretor                                     Assinatura do pesquisador                                                                  
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/CAMPUS XII- GUANAMBI 

COLEGIADO DE PEDAGOGIA  

 

TERMO DE CONCESSÃO DE ENTREVISTA 

 

Eu _____________________________________________, aluno(a) do curso de pedagogia, 

da Uneb Campus XII de Guanambi, residente e domiciliada na rua/avenida 

_______________________________________________________________, declaro 

suficientemente esclarecida sobre os objetivos, as características e possíveis benefícios 

provenientes da pesquisa realizada pelas pesquisadoras Núbia Miranda da Silva e Marta Cléia 

Gomes Souza Santana, sob a orientação do prof.Ms.Josias Benevides da Silva, intitulada “O 

SISTEMA DE COTAS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA: UM RECORTE HISTÓRICO SOBRE O 

PERFIL, PERMANÊNCIA, E CONTRIBUIÇÃO AOS ESTUDANTES ”, no curso de Pedagogia da 

Universidade do Estado da Bahia, Campus XII/Guanambi. Fui informada e estou ciente, dos 

cuidados que o pesquisador irá tomar para a garantia do sigilo que assegure a minha privacidade, e 

decido, por livre e espontânea vontade, participar dessa investigação acadêmica, por meio da 

concessão de uma entrevista. 

 

Guanambi,  ______de ________________ de ________. 

 

Assinatura do(a) participante: ______________________________________ 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a): ___________________________________ 

 

Assinatura do(a) testemunha(a): ____________________________________ 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/CAMPUS XII- GUANAMBI 

COLEGIADO DE PEDAGOGIA  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Nós, Núbia Miranda da Silva e Marta Cléia Souza Gomes Santana, sob a 

orientação do Prof.Ms.Josias Benevides da Silva, do curso de Pedagogia da Universidade 

do Estado da Bahia, Campus XII/Guanambi da Linha de Pesquisa Avaliação, Gestão e 

Políticas Educacionais ligada ao Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão Educacional Paulo 

Freire (NEPE). Em respeito ao que determina a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde, que trata de pesquisa envolvendo seres 

humanos, vimos convidá-lo/a a participar da pesquisa “O SISTEMA DE COTAS NA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA: UM RECORTE HISTÓRICO SOBRE 

O PERFIL, PERMANÊNCIA, E CONTRIBUIÇÃO AOS ESTUDANTES”.  

 

 O objetivo do presente trabalho é Compreender a organização do sistema de cotas 

para afrodescendentes da Universidade do Estado da Bahia, em especial (DEDC - Campus 

XII- Guanambi) e quais as contribuições para os alunos que ingressaram por esse sistema 

na referida universidade. A coleta de dados será realizada através de questionário e 

entrevista individual. As entrevistas serão gravadas para manter a fidedignidade do 

conteúdo.  

Se você concordar em participar, voluntariamente, do estudo, sua contribuição será de 

grande importância, assegurado o respeito aos seus direitos, abaixo relacionados: 

a) garantia de receber informações sobre o objetivo e os procedimentos adotados na 

pesquisa bem como sobre os riscos e benefícios a ela relacionados; 

b) liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e/ou deixar de  
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c) Garantia de anonimato, do sigilo e do caráter confidencial das informações, e, 

garantia da não existência de danos e riscos à sua pessoa; 

Este termo de consentimento livre e esclarecido será feito em duas vias sendo que 

uma ficará com você e a outra arquivada na universidade. Após a conclusão do trabalho, ele 

será divulgado através de publicações e apresentações em eventos.  

Caso você tenha alguma dúvida, estaremos à disposição para esclarecimentos pelos 

telefones (77)9942-9360, (77)9846-3629 ou do Campus XII/UNEB (77)3451-1535, ou pelo 

e-mail miranadanubia2011@hotmail.com  

 

 

 

Guanambi-Bahia, _____ de ____________________ de 2014. 

 

 

___________________________________________ 

Pesquisadora 

___________________________________________ 

Autorização do participante pesquisadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:miranadanubia2011@hotmail.com
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/CAMPUS XII- GUANAMBI 
COLEGIADO DE PEDAGOGIA  

 

TERMO DE CONCESSÃO DE ENTREVISTA 

 

Eu _____________________________________________, aluno (a) do curso de pedagogia, 

da UNEB Campus XII de Guanambi, residente e domiciliada na rua/avenida 

_______________________________________________________________, declaro 

suficientemente esclarecida sobre os objetivos, as características e possíveis benefícios 

provenientes da pesquisa realizada pelas pesquisadoras Núbia Miranda da Silvae Marta Cléia 

Gomes Souza Santana, sob a orientação do Prof.Ms.Josias Benevides da Silva, intitulada “O 

SISTEMA DE COTAS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA: UM RECORTE HISTÓRICO SOBRE O 

PERFIL, PERMANÊNCIA, E CONTRIBUIÇÃO AOS ESTUDANTES”, no curso de Pedagogia da 

Universidade do Estado da Bahia, Campus XII/Guanambi. Fui informada e estou ciente, dos 

cuidados que o pesquisador irá tomar para a garantia do sigilo que assegure a minha privacidade, e 

decido, por livre e espontânea vontade, participar dessa investigação acadêmica, por meio da 

concessão de uma entrevista. 

 

Guanambi, ______de ________________ de ________. 

 

Assinatura do (a) participante: ______________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisadora: ___________________________________ 

Assinatura do (a) testemunha (a): ____________________________________ 
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Universidade do Estado da Bahia – UNEB 

Discentes: Marta Cléia Gomes Souza Santana e Núbia Miranda da Silva 

Professor orientador: Josias Benevides 

 

QUESTIONÁRIO SÓCIOECONÔMICO, CULTURAL E PROFISSIONAL. 

 

Este questionário é composto de 26 questões, com objetivo de levantar o perfil sócio 

econômico dos estudantes - iniciantes e concluintes - do Curso de Pedagogia da 

Universidade do Estado da Bahia, Campus XII/Guanambi. Para desenvolvimento do 

Projeto de Pesquisa intitulado: O SISTEMA DE COTAS NA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DA BAHIA: Um recorte histórico sobre o perfil, permanência e 

contribuições aos estudantes. Este trabalho está de acordo às orientações da Resolução 

466/12 que garante o sigilo dos participantes da pesquisa.  

 

Orientações na resolução das questões: 

 

Pedimos, por gentileza, que seja atencioso sincero e sublinhe ou marque com um (X) o 

número da opção desejada. Nas outras questões, queira completar as lacunas.  

Muito agradecido pela sua relevante contribuição.  

As pesquisadoras  

 

 

 

A. Semestre que cursa: ________________________________  

B. Ano de ingresso: _______________________   

Fone de contato (__)___________ 

C. Turno: (  ) Mat. (  ) Not 

1 DADOS PESSOAIS 
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1.1 - Sexo: (   ) Masculino                                      (   )Feminino 

1.2 - Dia, mês e ano do nascimento; ____/____/______ 

1.3 – Pertencimento étnico. Qual a sua cor? 

(   ) Amarelo 

(   ) Preto 

(   ) Pardo 

(   ) Negro 

(   ) Branco 

(   ) Indígena 

(   ) Não deseja declarar 

(   ) Outros 

1.4 – Qual é sua religião? 

(   ) Adventista 

(   ) Testemunha de Jeová 

(   ) Protestante 

(   ) Católico 

(   ) Espírita 

(   ) Presbiteriana 

(   ) Evangélico 

(   ) Não pratico

(   ) Outros 

1.4.1 – Com que freqüência pratica sua religião? 

(   ) Diariamente 

(   ) Semanalmente 

(   ) De vez em quando 

(   ) Não pratico 

1.5 – Qual o seu estado civil? 

(   ) Solteiro/a 

(   ) Casado/a 

(   ) Separado/a 

(   ) Desquitado/a 

(   ) Divorciado/a 

(   ) Viúvo/a 

1.6 – Tem experiências em movimentos sociais? (Estudantil, sindicato, associações, 

trabalhos comunitários, partido políticos, etc) 

    (  ) Sim                                   (   ) Não 

Qual/is________________________________________________________ 
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2 - FAMILIARES 

2.1 – Em relação a seu Pai, mesmo que falecido, responda: 

2.1.1 – Grau de instrução: 

(   ) Nunca foi a escola 

(   ) Analfabeto 

(   ) Primário incompleto 

(  ) Primário completo 

(   ) 5° a 8° série incompleta 

(   ) 5° a 8° série completa 

(   ) Segundo grau incompleto 

(   ) Segundo grau completo 

(   ) Superior incompleto 

(   ) Superior completo 

(   ) Pós-graduação 

 

2.1.2 – Ocupação profissional que exerceu por mais tempo: 

(   ) Comerciante 

(   ) Trabalhador da produção industrial 

(   )Servidor civil e militar 

(   ) Serviços de transporte  

(   ) Trabalhador da produção industrial 

(   ) Serviços de transporte 

(   ) Atividade agropecuárias  

(   )Professores e assemelhados 

( )Trabalhador do comercio assemelhados 

(  ) Outros 

 

2.2 – Em relação a sua MÃE, mesmo que falecida, responda: 

2.1.1 – Grau de instrução: 

(   ) Nunca foi a escola 

(   ) Analfabeto 

(   ) Primário incompleto 

(  ) Primário completo 

(   ) 5° a 8° série incompleta 

(   ) 5° a 8° série completa 

(   ) Segundo grau incompleto 

(   ) Segundo grau completo 

(   ) Superior incompleto 

(   ) Superior completo 

(   ) Pós-graduação 

2.2.2 – Ocupação profissional que exerceu por mais tempo: 

(   ) Comerciante 

(   ) Vendedora autônoma 

(   ) Atividade de escritório  

( ) Prestação de serviços em órgãos 

públicos  

(   ) Costureira, confeiteira 

(   ) Atividades domésticas  

(   ) Atividade agropecuárias  

(   ) Magistério regular 

(  ) Outros 
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3 SÓCIOECONÔMICO 

3.1 - A casa onde você mora é:  

(  ) Alugada              (  ) Própria              (  ) Cedida  

3.2 – É zona rural ou zona urbana: 

(  ) Zona rural            (  ) Zona urbana 

3.3 - Renda Familiar (soma da renda de todos os membros. Obs.: um salário mínimo 

corresponde a R$ 724; 00):  

(  ) 1 salários mínimos              (  ) 2 salários mínimos     (  )3 a 5 salários mínimos  

(  ) 6 a 10 salários mínimos    (  )11 a 20 salários mínimos (  ) Acima de 20 salários 

mínimos  

3.4 – Números de pessoas que vivem da renda mensal da família  

(  )1 a 2 pessoas   (  )3 a 5 pessoas   (  )6 a 7 pessoas    (  )8 a 9 pessoas  

(  ) 10 ou mais pessoas  

4 TRAJETÓRIA ESCOLAR 

4.1 - FORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR  

4.1.1 - A sua formação no Ensino Fundamental foi:  

(  ) Escola Pública  (  ) Escola Privada  ()Ambas 

4.1.2 - A sua formação no Ensino Médio foi:  

(  ) Escola Pública  

( ) Escola Privada  

(  ) Ambas - Qual o curso_______________________________________  

4.1.3 - Em que período e ano você cursou o Ensino Médio?  

(   ) Matutino               (   )Vespertino (   )Noturno 

4.1.5 - Qual o principal motivo que o levou a optar pelo curso de Pedagogia?  

(   ) Área de atuação profissional dos pais  

(  ) Incentivo de professor(es) que teve  

(  ) A relação candidato/vaga no vestibular (concorrência)  

(  ) Perspectiva profissional/mercado de trabalho  

(  ) Para ter um diploma em nível superior  

(  ) Vocação pessoal  

(  ) Permite conciliar aula-trabalho  
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(  ) Inexistência de curso preferido  

(  ) Pouca exigência e de fácil conclusão  

4.1.6 – Dentre as opções abaixo, quais são seus PLANOS (ligados à vida profissional) 

para os próximos anos?  

(   ) Fazer curso de pós-graduação 

(   ) Fazer concurso para docência 

(   ) Fazer cursos de capacitação e aprimoramento profissional 

(   ) Trabalhar em outra atividade dentro da escola 

(   ) Continuar em dois turnos para aumentar a renda 

(   ) Trabalhar em dois turnos para aumentar a renda 

(   ) Deixar o magistério e abrir o próprio negocio 

(   ) Obter apenas o título  

(   ) Outros 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/CAMPUS XII- GUANAMBI 

COLEGIADO DE PEDAGOGIA 

 

PESQUISADORAS: Núbia Miranda da Silva e Marta Cléia Gomes Santana 

PROFESSOR ORIENTADOR: Josias Benevides 

 

O presente trabalho tem como objetivo compreender a organização do sistema de cotas para 

afrodescendente da Universidade do estado da Bahia, em especial (DEDC – Campus XII - 

Guanambi) e quais as contribuições para os alunos que ingressaram por esse sistema na 

referida universidade. 

 

QUESTÕES SEMIESTRUTURADA  

 

1.Qual a sua compreensão sobre o sistema de cotas? 

2.O conhecimento desenvolvidos na UNEB são utilizados no seu meio social? De que 

forma? Explique. 

3.O seu ingresso por meio do sistema de cotas foi justo? Por quê? 

4.Há alguma dificuldade no desenvolvimento do curso? Se sim, quais? 

5.Quais as disciplinas que mais chamou sua atenção ao longo do curso? 

6.Como você avalia o sistema de cotas na UNEB?  

7.O curso foi importante pra você? De que forma? 

8.Quais os conhecimentos adquiridos no curso que mais estão ligados à sua atuação 

profissional? 

 

 

 

Anteciosamente agradecemos por participarem dessa entrevista. 
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TABELAS 

 

1. TABELA 1: Ano do ingresso e turno que estuda. 

 

Ano do ingresso 

 

Turno que estuda 

 

2010 

(%) 

 

2011 

(%) 

 

2012 

(%) 

 

2023 

(%) 

 

Total 

(%) 

Matutino 2,77 8,33 2,77 16,66 30,53 

Vespertino 30,55 13,88 5,60 19,44 69,47 

Total 33,32 22,21 8.37 36,10 100 

 

2. TABELA 2 – Religião e freqüência que pratica. 

 

Freqüência  

que pratica  

Religião 

Diariamente 

(%) 

Semanalmente 

(%) 

De vez em 

quando 

(%) 

Não pratico 

(%) 

Total 

(%) 

Adventista  2,77   2,77 

Testemunha de 

Jeová 

     

Protestante      

Católico 11,11 25,00 36,10  72,21 

Espírita   2,77  2,77 

Presbiteriana 2,77    2,77 

Evangélica  11,11   11,11 

Não pratico    5,60 5,60 

Outros    2,77  2,77 

Total 13,88 38,88 41,64  100 
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3. TABELA 3 – Experiência em movimentos sociais. 

 

Movimentos Sociais Sim (%) Não pratico (%) Total (%) 

Estudantil    

Sindicato    

Associações    

Trabalhos 

comunitários 

2,77  2,77 

Partido político     

Não pratico  97,23 97,23 

Total 2,77 97,23 100 

 

4. TABELA 4 – Membros da família e renda familiar. 

 

Pessoas da 

Família 

 

Renda 

Familiar 

De 1 a 2 

pessoas 

(%) 

De 3 a 25 

pessoas 

(%) 

De 6 a 8 

pessoas 

(%) 

De 9 a 10 

pessoas 

(%) 

Total 

(%) 

1 salário 

mínimo 

11,11 30,58 2,77  44,46 

Ate 2 salários 

Mínimos 

2,77 30,58 2,77  36,12 

De 3 a 5 

salários 

mínimos 

2,77 5,55 2,77  11,09 

De 6 a 10 

salários 

mínimos 

2,77  5,57  8,34 

Acima de 20 

salários 

mínimos 

     

Total 19,42 66,7 13,88  100 
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5. TABELA 5 – Turno que estudou o Ensino Médio. 

 

Turno Total (%) 

Matutino 44,44 

Vespertino 30,56 

Noturno 25 

Total 100 

 

 

6. TABELA 6 – Motivo que levou a optar pelo curso de Pedagogia. 

 

Por que optou por Pedagogia Total (%) 

Área de atuação profissional dos pais  

Incentivo de professor (es) que teve 8,33 

A relação candidato/vaga no vestibular 

(concorrência) 

8,33 

Perspectiva profissional/mercado de 

trabalho 

27,77 

Para ter um diploma em nível superior 13,88 

Vocação pessoal 27,77 

Permite conciliar aula-trabalho 5,59 

Inexistência de curso preferido 8,33 

Pouca exigência e de fácil conclusão  

Outro motivo  

Total 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

 

7. TABELA 7– Planos ligados a vida profissional para os próximos anos. 

 

Planos Total (%) 

Fazer curso de pós-graduação 72,22 

Fazer concurso para docência 8,33 

Fazer curso de capacitação e 

aprimoramento profissional 

11,11 

Trabalhar em outras atividades dentro da 

escola 

5,57 

Continuar trabalhando no magistério  

Trabalhar em dois turnos para aumentar a 

renda 

 

Deixar o magistério e abrir o próprio 

negocio 

 

 

Obter apenas o titulo  

Outros  2,77 

Total 

 

100 
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FIGURAS 

 

1 - FIGURA 1 - Sexo dos sujeitos.   

 

 

 

 

FIGURA 2 - Pertencimento étnico dos sujeitos. 
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FIGURA 3 - Casa e localidade onde mora 

 

 

 

 

FIGURA 4 - Estado civil. 
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FIGURA 5 - Tipo de instituição escolar que estudou. 
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