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Introdução 

O presente texto é fruto de um estudo acerca do processo de inclusão de 

estudantes negros na educação superior por meio da política de cotas raciais. Com 

base em estudos, sabe-se que as políticas de ações afirmativas no Brasil surgiram com 

o objetivo de reverter um quadro de desigualdades sociais e educacionais que se 

estruturaram no país sucedido de um passado opressor e desigual que foi o período 

escravocrata brasileiro. 

Nesse sentido, intervenções foram ponderadas para democratizar o acesso e a 

permanência de sujeitos pertencentes a grupos socialmente vulneráveis e com sub-

representação no ensino superior, pois os ambientes universitários caracterizam-se 

como um espaço de prestígio onde é possível constatar as desigualdades sociais. Dessa 
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maneira, se buscou meios para solucionar esse e outros problemas correlacionados a 

desigualdade social e educacional. 

Passou a discutir no Brasil as ações afirmativas na perspectiva de cota racial, 

conforme Munanga (2016, p.191-192), 

ação afirmativa e, ao serem implementadas, revelam a existência de um processo 

histórico e estrutural de discriminação que assola determinados grupos sociais e 

 

Do mesmo modo, ainda conforme o supracitado autor, as ações afirmativas são 

muito atuais na história da luta antirracista e objetivam proporcionar aos grupos 

discriminados e excluídos um processo distinto visando corrigir as desvantagens 

condicionadas as vítimas do racismo e diversas formas de discriminação. 

(MUNANGA, 2001, p. 31). 

Some-se a isto, Passos (2015), em seus estudos aponta os desequilíbrios sociais 

entre branco e negros na sociedade brasileira na última década. Comenta-se que tais 

diferenças foram por muito tempo denunciadas pelo movimento negro brasileiro 

passando ser apontada nos indicantes educacionais, bem como na saúde, moradia, 

mercado de trabalho e pobreza, sendo dessa maneira impossível não verificar o racismo 

estrutural que intensifica as desigualdades sociais no Brasil. 

Com isso, o racismo e as desigualdades raciais deixaram de ser marginais para 

receber atenção sistemática de intelectuais, governantes, lideranças sociais e 

políticas, entre outros. Quanto a isso, a lógica de funcionamento do Estado 

brasileiro é tensionada principalmente pelo movimento negro, que instiga a 

construção de uma nova agenda forçando atitudes políticas e debates públicos 

sobre as desigualdades raciais na sociedade brasileira, em especial na educação. 

Ao mesmo tempo em que as desigualdades raciais vêm ganhando espaço nos 

debates públicos e na divulgação de indicadores sociais, as políticas educacionais, 

consideradas universalistas, são questionadas, uma vez que não conseguem 

atingira maioria da população negra. (PASSOS, 2015, p. 156) 

Dessa maneira, no que se refere ao processo escolar a pesquisadora Passos 

(2012, 2015), mostra que as dessemelhanças entre brancos e negros podem ser 

constatadas no acesso, na permanência e na conclusão das trajetórias educacionais 

formais apontando em seus estudos que elementos externos também interferem no 

percurso escolar da população negra.  
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reprovação, evasão, 

distorção idade-série; currículo escolar desenvolvido; expectativas em relação ao 

desempenho dos estudantes; reprodução do racismo nos livros didáticos  se 

apresentam como variáveis significativas que podem ser usadas nas análises que 

objetivem compreender as desvantagens raciais, sociais e educacionais que recaem 

majoritariamente sobre a população negra, legitimando assim a importância da 

existência da cotas raciais na perspectiva de ações afirmativas nas universidades 

públicas. 

Some-se a isto, tendo conhecimento que a Universidade Estadual do Maranhão 

reserva 10% de suas vagas para estudantes auto declarados pretos e pardos, tornou-se 

necessário desenvolver um estudo para verificar e analisar as impressões dos estudantes 

cotistas quanto ao acesso à universidade e o sistema de cotas raciais na perspectiva de 

ação afirmativa.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi necessário debruçar-se sobre fontes 

bibliográficas e documentais, que fundamentaram e corroboraram para a construção 

deste trabalho, tonificando assim a necessidade de discussão sobre o sistema de cotas 

raciais. Os autores que fundamentaram essa pesquisa foram: Munanga (2001,2016), 

Passos (2012,2015) e Lopes e Braga (2007) e dentre outros.  

Esta pesquisa está dividida em seções. Inicia-se pela introdução, seguida da 

metodologia e os resultados e discussão. Por fim, a conclusão apresentando 

impressões, recomendações e sugestões para a ampliação da discussão das ações 

afirmativas para a população negra na educação superior.  

Metodologia: percursos da pesquisa  

O estudo trata-se de uma abordagem qualitativa com estratégia exploratória. 

Foi conduzido a partir dos discursos dos sujeitos entrevistados, referindo-se as 

percepções simbólicas sobre o acesso à universidade como também a política de ação 

afirmativa.  Conforme, Prodanov e Freitas 

procedimento ou caminho para alcançar determinado fim e que a finalidade da ciência 

é a busca do conhecimento . 

Esta pesquisa desenvolveu-se a partir de uma perspectiva exploratória pois, 

conforme Gil (2010), 
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a torná-

é o aperfeiçoamento de conceitos ou o descobrimento de intuições.  

Também se utilizou a técnica de análise de conteúdo, recorrendo aos estudos 

da Bardin (1977), que reforça a necessidade de interpretar as mensagens confusas, que, 

por sua vez, exigem interpretações discursivas, as quais escondem significados que 

devem ser revelados.  

Ainda nesse sentido, trabalhar-se-á neste artigo com duas unidades de conteúdo 

sobre o acesso à universidade, bem como as impressões dos alunos e alunas sobre o 

sistema de cotas raciais para acesso à UEMA, que será explorada e problematizada com 

os autores que sustentam este estudo. 

Resultados e Discussão 

Participaram deste estudo doze (12), estudantes de cursos diferentes 

regularmente matriculados nos cursos de graduação da UEMA, conforme o quadro 1. 

Quadro 1  Idade, curso, fase do curso e autoclassificação racial 

Estudante Curso 
Período 

correspondente à 
época da entrevista 

Idade 
Autoclassificação 

racial 

A Pedagogia Sim 19 Negra 

B Pedagogia Sim 22 Negra 

C Pedagogia Sim 20 Negra 

D Química Sim 20 Negra 

E Administração Sim 19 Negra 

F Administração Sim 21 Negro 

G Administração Sim 19 Negro 

H Med. Veterinária Sim 18 Negra 

I Med. Veterinária Sim 20 Negro 

J Computação Sim 20 Negra 

L Computação Sim 29 Negro 

M Eng. da Produção Sim 26 Negro 
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As narrativas dos estudantes revelam concepções divergentes a respeito do 

acesso e das cotas raciais para estudantes negros em universidades públicas. Nesse 

sentido é indispensável salientar que tais concepções estão relacionadas a construção 

ou não da identidade destes estudantes enquanto negros, o que será trabalhado e 

discutido a seguir em duas unidades temáticas.  

O acesso à Universidade  

Analisando as respostas acerca dos seletivos de acesso à Universidade, 

perguntou-se aos estudantes quantas vezes eles fizeram o seletivo e se foi sempre pelo 

sistema de cotas raciais. Sobre essa temática destaca-se as seguintes falas: 

Eu só fiz uma vez e passei, mas foi só pra testar [...] como foi a primeira vez que 

eu fiz, foi a primeira vez que coloquei por cota, foi até uma amiga que me falou, 

amiga talvez seja mais fácil [...] (Entrevistado A) 

 

[...] foram duas vezes, e todas as duas por cotas [...] (Entrevistado B) 

 

Eu já prestei duas vezes, na primeira vez não foi por cotas. Mas foi por 

influencias, tipo não eu não preciso disso, o que criou uma certa barreira em 

relação as cotas. Na segunda vez mudei totalmente meu pensamento e coloquei 

por cotas. (Entrevistado C) 

 

Não, foi só uma vez e foi essa por cota. (Entrevistado D) 

 

Eu prestei o vestibular uma vez, e pelo sistema de cotas e passei logo. 

(Entrevistado E) 

 

Só uma vez que prestei o vestibular e foi pelo sistema de cotas. (Entrevistado F) 

 

Foi a primeira vez e foi pelo sistema de cotas. (Entrevistado G) 

 

Foi a primeira vez que eu fiz o vestibular e passei logo. (Entrevistado H) 

 

Eu já prestei pela universal em 2015, pra cá para UEMA. (Entrevistado I) 

 

Duas vezes e sempre pelo sistema de cotas. (Entrevistado J) 

 

Duas vezes e uma pelo sistema universal. (Entrevistado L) 

 

Duas vezes pelo sistema de cotas. (Entrevistado M) 
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Com essas falas pode-se perceber que a maioria dos estudantes prestou 

vestibular mais de uma vez. Porém, torna-se necessário destacar as falas dos estudantes 

A e C, em particular a fala do estudante A, quando é notável a concepção deste ao 

referir-se as cotas como facilitadora de acesso ao ensino superior, o que, nesse sentido, 

corrobora para o enfraquecimento desta política pública voltada para uma população 

subalternizada. 

Em verdade essa concepção de facilidade encontra-se também no ideário 

daqueles que são contra as cotas para estudantes negros em universidades públicas, por 

conceberem que as cotas privilegiaram uma determinada população, facilitando o 

acesso para uns, o que seria desigual para os demais partícipes do processo. No entanto, 

como aponta Munanga (2001), o sistema de cotas funciona da seguinte maneira: 

Os alunos que pleitearem o ingresso na universidade pública por cotas submeter-

se-ão às mesmas provas de vestibular que os outros candidatos e serão avaliados 

como qualquer outro, de acordo com a nota de aprovação prevista. [...] pois a 

competitividade continuará a ser respeitada como sempre. A única diferença está 

no fato de que os candidatos aspirantes ao benefício da cota se identificarão como 

negros ou afrodescendentes no ato da inscrição. Suas provas corrigidas, eles serão 

classificados separadamente, e serão retidos os que obtiveram as notas de 

aprovação para ocupar as vagas previstas. Deste fato, serão respeitados os méritos 

e garantida a excelência no seio de um universo específico. (MUNANGA, 2001, 

p.42) 

O que se reserva a estes estudantes é o direito à vaga. Logo, torna-se necessário 

evidenciar que as cotas foram idealizadas e constituídas para reverter um quadro de 

desigualdades que alcança uma maioria da população brasileira, que, nesse caso, não 

seriam maioria, mas sim minoria, aqui tratada na dimensão das garantias dos direitos 

sociais e equidade que, por tempos, ficou fora da universidade. 

Analisando a fala do estudante C, pode-se perceber um receio enquanto 

estudante negro não fazer uso das cotas por conta de um preconceito em fazer uso de 

uma ação afirmativa que lhe é de direito. Decerto, alguns estudantes ainda se sentem 

inseguros de assumirem sua identidade enquanto negros descendentes de uma 

população outrora escravizada, que ingressou na universidade por uma via diferente. 

Nesse sentido, cabe aqui refletir sobre todo o processo escolar perpassado por 

estes sujeitos, que em sua caminhada não receberam estímulos e conhecimentos, os 

quais fortaleceram uma história real comprometida com a luta antirracista, logo, é 
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indispensável que os sujeitos pertencentes à população negra sejam apresentados como 

protagonistas de sua história. Desse modo, acredita-se que os ambientes educacionais 

podem desenvolver um trabalho educativo emancipatório, que fortifique para uma 

educação transformadora e sensível às injustiças, que se apresentam para os estudantes 

negros. 

Assim, percebe-se que esse receio por parte dos estudantes é condicionado pelo 

preconceito racial, pois como comenta Munanga (2001), os estudantes negros sempre 

serão: 

[...] acusados de ter entrado por uma porta diferente. Ou seja, no momento das 

grandes concorrências, as cotas poderiam perigosamente estimular os 

preconceitos. Pior ainda, sob o pretexto de favorecer materialmente uma 

população desfavorecida, essa política pode prejudicar os valores mais 

respeitáveis: o orgulho e a dignidade da população negra. (MUNANGA, 2001, 

p. 40) 

Nesse sentido, é notório que os estudantes negros sempre estarão predispostos 

a sofrerem preconceitos raciais por serem cotistas, o que, nesse sentido, é levado em 

consideração por muitos estudantes negros ao se inscreverem no vestibular por cotas 

raciais sem deixar de considerar a questão da própria identidade. 

Impressões dos alunos quanto ao sistema de cotas raciais 

Quando perguntado aos estudantes qual a impressão deles sobre as cotas raciais 

para estudantes negros em universidades públicas, obteve-se as seguintes respostas:  

Assim eu nunca parei para pensar sobre isso, mas eu acho que é uma forma de 

também pedir desculpas por tudo que já passou, por tudo que nós passamos. 

(Entrevistado A) 

Bom ajuda pelo fato da gente ter mais oportunidades de ingressar em uma 

universidade e também é um incentivo a mais para aquelas pessoas que são afro 

descendentes, que são como eu quilombolas. (Entrevistado B) 

É essencial, é algo que jamais deve ser tirado só deve aumentar o quantitativo de 

vagas, porque é um direito nosso, é uma coisa que foi tirado da gente e tem que 

ser devolvido tem que ser nosso e quanto mais fizer por nós melhor ainda. 

(Entrevistado C) 

Que parece que a pessoa não tem capacidade para entrar na Faculdade[...]. 

(Entrevistado D) 
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Eu acho que foi a melhor coisa que eles criaram, porque nem todo mundo pode 

passar com a quantidade de pontos que a universal exige e o de cotas é bem 

melhor. (Entrevistado E) 

É, eu acredito que nem deveria existir cotas pois se somos todos iguais não deveria 

existir cotas. (Entrevistado F) 

Eu acho interessante, ajuda bastante. (Entrevistado G) 

Eu acho bom, e que deveria ter mais vagas e oportunidades para essas pessoas. 

(Entrevistado H) 

Minha impressão é que ainda são poucas vagas para cotas. (Entrevistado I) 

Facilitador para a entrada na Universidade. (Entrevistado J) 

Interessante. (Entrevistado L) 

Acho muito válido. Entretanto acredito que deveriam haver mais diálogos e 

debates sobre tal assunto dentro da Instituição. (Entrevistado M) 

Considerou-se apresentar todas as falas nesta temática pois, nela evidenciam-se 

concepções divergentes a respeito de cotas raciais para estudantes negros em 

universidades públicas. Alguns estudantes enfatizam em suas falas um posicionamento 

negativo a respeito das cotas, como se pode perceber na impressão dos estudantes D e 

F. Nota-se que estes, embora sejam cotistas e tenham ingressado por meio das cotas, 

não reconhecem que no Brasil existem populações excluídas historicamente e privadas 

de direitos e oportunidades.  

Este não reconhecimento se estabelece por meio de um processo apresentado 

na sociedade brasileira por uma elite considerada branca, conforme Petrônio 

Domingues (2001), de acordo com o mito da democracia racial os negros e brancos 

convivem em perfeita harmonia, sem problemas raciais, gozando de iguais 

oportunidades de existência. 

Acrescenta-se que as cotas não se estabelecem pela falta de capacidade do 

indivíduo, mas sim por compreender que esse indivíduo não teve as mesmas 

oportunidades educacionais para com os estudantes das classes abastadas.      

Meira (2011), comenta que: 

[...] os candidatos aprovados em um vestibular serão aqueles mais bem 

preparados para o exame, isto é, os que estudaram mais, frequentaram as 

melhores escolas e contaram com uma estrutura melhor para aprender aquilo que 

lhes é cobrado nas provas de conhecimento colocados como instrumento de 

seleção pelas universidades (MEIRA, 2011, p.22). 
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Nota-se que nem todos os estudantes têm a mesma oportunidade educacional, 

de preparação justa e adequada para o vestibular. Notadamente, os estudantes 

pertencentes às famílias abastadas e de classe média possuem maiores condicionantes 

de realizar um seletivo do que aqueles provenientes de famílias pobres. Logo, reafirma-

se que as cotas não se estabelecem pela falta de capacidade do estudante.  

Ainda nessa perspectiva de análise, refletindo sobre a fala do estudante F se, de 

fato o princípio da igualdade previsto na Constituição Federal Brasileira prevê no 

bem comentado pelo estudante já mencionado, no entanto parte-se de um pressuposto 

que mesmo diante de tal artigo, nem todos os grupos sociais obtiveram a oportunidade 

histórica de evoluir dentro da sociedade brasileira. 

Por outro lado, constatou-se que alguns estudantes enfatizaram impressões 

positivas a respeito das cotas raciais, como se pode perceber nas falas dos estudantes 

A, B, C, E, G, H, I, J, L e M. Observa-se posicionamentos que retratam as cotas como 

reparação de um passado opressor, como também enxergada como motivação positiva 

para a população afrodescendente, como apontado pelo estudante B. Evidencia-se 

ainda uma temática importante que precisa ser mais discutida dentro da universidade. 

No mais, como apontado pelos entrevistados, tal impressão revela o desejo para 

expansão de quantitativos de vagas, bem como a continuação das cotas para estudantes 

negros como apontado pelo entrevistado C, é um direito da população negra.  

Embora como colocado acima, um direito da população negra, existem 

opiniões de que as cotas para negros sem o critério do mérito vão causar uma baixa 

estima nos candidatos que se reconhecem como tais. Entretanto, segundo Munanga 

(2001): 

[...] ninguém perde seu orgulho e sua dignidade ao reivindicar uma política 

compensatória numa sociedade que, por mais de quatrocentos anos, atrasou seu 

desenvolvimento e prejudicou o exercício de sua plena cidadania. Desde quando 

a reparação dos danos causados por séculos de discriminação prejudica a 

dignidade e o orgulho de uma população? Os judeus têm vergonha em 

reivindicar a indenização das vítimas do Holocausto? Onde estão o orgulho e a 

dignidade de uma sociedade que continua a manter em condições de 

desigualdade gritante um segmento importante de sua população e que durante 

muitos anos continuou a se esconder atrás do manto da democracia racial? As 

cotas não vão estimular os preconceitos raciais, pois estes são presentes no tecido 

social e na cultura brasileira. (MUNANGA, 2001, p. 40-41) 
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Nesse sentindo, é imprescindível se refletir acerca da presença negra na 

universidade, bem como aproveitar o potencial destes estudantes como 

transformadores de uma instância, que antes constituía-se em um espaço de formação 

de profissionais da esmagadora maioria não negra. (LOPES e BRAGA, 2007) 

Considerações Finais 

Concluída a apresentação dos resultados e sua análise, cabe tecer algumas 

considerações sobre o que se constituiu o estudo realizado. Pensar na inserção da 

população negra na educação superior é falar que a educação é direito de todos e, 

partindo desta perspectiva de educação, pensa-se que essa população tem por direito 

receber uma educação de qualidade desde a educação básica até o ensino superior.  

Para garantir-se, de fato, a igualdade educacional para todas as camadas da 

sociedade brasileira, é preciso rever as gritantes desigualdades que se encontram 

enraizadas na sociedade contemporânea, a qual convive com os frutos de uma 

sociedade segregadora que por muito tempo excluiu a população negra dos direitos 

básicos para sua sustentação e existência.  

Entretanto, em meio a todas as desigualdades, percebe-se que a população 

negra aos poucos está ocupando espaços que em outras décadas nunca foram 

frequentados.  Esse fator possibilita perceber que existe um pensamento de inclusão 

da população negra no que tange o acesso e permanência no ensino superior. 

Desse modo, para explorar essas questões, buscou-se verificar como se dava o 

processo de inclusão dos alunos negros cotistas no ensino superior na UEMA, por 

meio de dados sobre a entrada destes estudantes. 

Contemplando os objetivos da pesquisa constatou-se que apesar de grande a 

dificuldade no que se refere ao processo seletivo da Universidade pesquisada, pôde-se 

verificar que os estudantes estão devidamente matriculados, distribuídos em todos os 

cursos do Campus São Luís. Verificou-se, ainda, que a maioria dos matriculados 

encontra-se no período correspondente do curso.  

 Nota-se também, que embora a entrevista tenha se realizado com sujeitos de 

cursos diferentes, algumas características são peculiares entre os estudantes cotistas. 

Com o aprofundamento da pesquisa bibliográfica, documental e descritiva, foi 
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possível perceber que as dificuldades para a população negra são históricas e 

apresentam-se em todos os setores da sociedade.  

Mesmo diante de leis que amparam essa população com vistas à redução das 

desigualdades, o preconceito e a discriminação ainda convivem mascaradamente em 

meio à sociedade. Entretanto, nas práticas de inclusão da Universidade Estadual do 

Maranhão se verificou que as barreiras se apresentam quando os estudantes estão de 

frente com a realidade do curso que, nesse sentido, exige um conhecimento prévio de 

seus graduandos. 

É necessário que haja o fortalecimento da Coordenação de Assistência 

Estudantil dentro da Universidade pois, compreende-se que a Instituição não trabalha 

sozinha e, nesse sentido, precisa criar mecanismos para acompanhar os estudantes que 

se encontram em condições de vulnerabilidade. Pensa-se em intervenção institucional 

na acolhida, atendimento e identificação de problemas relacionados a dificuldades 

sociais, didático-pedagógicas, socioeconômicas, de acessibilidade, de saúde e bem-estar 

que possibilitem auxiliar os alunos na conscientização de seus problemas ou 

indigências, bem como orientá-los na busca de soluções. 

Ainda neste sentido, sugere-se a criação e consolidação de um Núcleo de 

Estudos Afro Brasileiros dentro da Universidade, que tenha como foco o ensino, a 

pesquisa e a extensão na área dos estudos afro-brasileiros e das ações afirmativas em 

favor das populações afrodescendentes, como também na área dos estudos da História 

Africana e Cultura Afro Brasileira. Pensa-se nisso com base nos dados do IBGE, que 

revelam o Maranhão como detentor de um dos maiores percentuais de população 

afrodescendente entre os estados brasileiros.  

Sugerem-

social, o sistema de ensino 

é desprovido de profissionais que trabalhem a história real da sociedade brasileira, da 

população africana e de seus descendentes. Precisa-se, neste caso, recontar a história 

da população negra brasileira como descendentes de um povo que não foi somente 

escravo, mas um agente essencial para a construção de uma Nação. É de suma 

importância a conscientização e a formação continuada desses professores, para que se 

tenha um nível de ensino e aprendizagem adequado para que o professor como 

mediador do conhecimento consiga perceber e trabalhar em sala de aula as mais 

variadas culturas que se apresentam na universidade. 
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Acredita-se que as inquietações desse trabalho trazem ao meio acadêmico 

aspectos reveladores referentes aos alunos negros cotistas matriculados na universidade 

e como o acesso e a permanência desses alunos têm sido fragilizados por questões 

históricas consolidadas com desigualdades, que se construíram desde a chegada da 

população africana no Brasil. 
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