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RESUMO

Este trabalho debruçou-se sobre a política de ações afirmativas, objetivando conhecer os discursos dos
estudantes da Universidade Federal de Pernambuco do Centro Acadêmico do Agreste, tendo por sujeitos da
pesquisa universitários do primeiro período do Curso de Pedagogia, sobre a política de cotas para as
universidades públicas federais. Este trabalho caracterizou-se por ser de natureza descritiva e exploratória,
haja vista que se utilizou de técnicas padronizadas para a coleta de dados, como o questionário, visando
coletar as informações contidas no campo pesquisado. No que tange ao posicionamento dos sujeitos
pesquisados concernentes às ações afirmativas, revelou-se que a maioria dos estudantes participantes da
pesquisa mostrou-se favorável à política de cotas raciais como promotora de acesso de pessoas negras ou
que assim se identifiquem ao ensino superior.

PALAVRAS-CHAVE: Ações Afirmativas, Ensino Superior, Relações Étnico-Raciais.

ABSTRACT

This work focused on the policy of affirmative action, unveiling itself to meet the conceptions of students of
the Federal University of Pernambuco the Academic Center of the Wasteland, with the research subjects,
students of the first period of the Education Course. This work was characterized by being descriptive and
exploratory nature, given that we used standard techniques for collecting data since the questionnaire was
used as a tool aiming to collect the information of the search field. Regarding the positioning of the subjects
studied was revealed that more than half of university positioned themselves favorably quotas affirmative
action, understanding it as a repair policy for the promotion of access to superior teaching.
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1. INTRODUÇÃO

Desde meados das décadas de 60 e 70, muito se tem discutido sobre a temática da discriminação racial e
suas implicações na sociedade brasileira. O tema central pautava-se no fato de que a população negra
possuía menos escolaridade que pessoas brancas. Discutia-se também o modo pelo qual a baixa escolarização
de sujeitos negros refletia na sua entrada e permanência no mercado de trabalho, visto que, normalmente,
eles trabalhavam em subempregos e que, por isso, possuíam remunerações inferiores se comparadas aos
brancos. Por fim, outro tema muito enfocado voltava-se para o fato de que pessoas da população negra pouco
dispunham de meios para ascender socialmente e romper com a realidade segregacionista e excludente em
que se encontravam inseridos. (BASTIDE; FERNANDES, 1971).

Devido às lutas realizadas pelos movimentos sociais naquelas décadas, momento histórico em que esses
movimentos começam a ganhar mais força e visibilidade no cenário nacional, é que as lutas intensificam-se,
permitindo que travem embates mais significativos e com maior propriedade, no sentido de colocar em suas
pautas questões como a democratização das relações entre os sujeitos, independentemente de sua etnia,
levando desse modo, às pessoas do movimento a pensarem na igualdade de acesso dos afrodescendentes nas
universidades e também na entrada em maior quantidade dessa população no mercado de trabalho.

Nos anos 2000, o Censo Demográfico apresentou dados de que a população negra e parda no Brasil era de
76.000.000 (setenta e seis milhões), o que equivalia a 45% da população brasileira. Números, esses, que
fizeram do Brasil o país com a segunda maior população negra do mundo, sendo superado somente pela
Nigéria. Já no ano de 2010, essa porcentagem elevou-se para o total de 52,3%, ocorrendo, portanto, um
aumento significativo de 7,3% em uma década.

A importância dessa pesquisa se dá no sentido de conhecer o modo pelo qual os universitários do curso de
Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco, Campus Acadêmico do Agreste, compreendem a política
pública das cotas raciais, bem como analisar os diferentes posicionamentos no que tange a essa temática.

A contribuição deste trabalho se dará por servir de referência para que outras pessoas venham a realizar
trabalhos com esse mesmo assunto, utilizando-se dele para aprofundar em suas discussões ou mesmo para
que outros trabalhos venham a ser realizados com o mesmo enfoque, abordando também temáticas que não
foram tratadas durante esta pesquisa. Contribuirá também para que professores, universitários e a sociedade
conheçam o discurso dos graduandos do curso de Pedagogia acerca das cotas raciais enquanto um direito
para os estudantes da população negra, ou que desse modo identifique-se, sabendo que essa população
representa mais da metade da quantidade de brasileiros.

Este trabalho apresentou como objetivos: compreender o discurso de estudantes do primeiro período do curso
de Pedagogia sobre as cotas raciais na Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico do Agreste;
conhecer a política de cotas raciais enquanto um direito desses estudantes e analisar os seus discursos.

Esta pesquisa caracterizou-se como descritiva e explicativa, uma vez que buscou não somente compreender a
realidade existente no local pesquisado, bem como objetivou também entender as razões ou causas que
levaram a constatação da realidade apresentada no campo empírico (GIL, 2002). Para isso, se fez o uso de
questionário como instrumento de coleta de dados, o qual, segundo Gil (2002), é entendido como um
conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado.

2. ENSINO SUPERIOR

Nota-se que a universidade, apesar de ser um espaço de formação do pensamento crítico e de reflexão, ainda
assim, continua a não abordar, de modo mais aprofundado e difundido, a temática de cotas raciais, já que,
salvo algumas iniciativas promovidas por poucos grupos, os quais abordam a semana da consciência negra e
também trabalham as relações étnico-raciais, em cursos de extensão ou em grupos de pesquisas, percebe-se
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que, todavia, essas temáticas continuam a ser tratadas secundariamente, como se não possuíssem
importância tanto para a sociedade quanto para a universidade, fazendo desse modo com que um tema de
significativa relevância continue a ser silenciado ou trabalhado superficialmente, no sentido de não existir,
normalmente, um aprofundamento maior nessa discussão.

Isso se deve ao fato de, ainda hoje, esse espaço formador do conhecimento continuar a ser voltado para
atender a elite branca do nosso país, havendo por isso, a presença da discriminação e da omissão da
abordagem de temas referentes à população negra e indígena, as quais seguem sendo preteridas dentro de
um lugar que deveria contribuir para a eliminação do racismo e da segregação, presentes na sociedade
brasileira.

Nesse sentido, Carvalho (2002) afirma:

Apesar de a universidade pública brasileira ser um dos poucos redutos de exercício
do pensamento crítico em nosso país, se a observarmos a partir da perspectiva da
justiça racial, impressiona a indiferença, a insensibilidade e o desconhecimento da
classe universitária a respeito da exclusão racial com que, desde sua origem,
convive. Desde a formação das universidades brasileiras no século dezenove, não
houve jamais um projeto, nenhum plano que discutisse quem faria parte das elites
que se diplomariam nas Faculdades de Direito, Medicina, Farmácia e Engenharia
existente naquela época. Quando no início dos anos 30, foi criada a Faculdade
Nacional de Filosofia (mais tarde Universidade do Brasil), a questão racial não foi
discutida e confirmou-se, pela ausência de questionamento, de que estaria destinada
a educar a mesma elite branca que criou, contribuindo assim para a sua reprodução
enquanto grupo. (CARVALHO, 2002, p. 81).

Segundo o que foi mencionado acima, constata-se que a universidade continua a ser um espaço elitista,
segregador e excludente, haja vista que muitas temáticas não são abordadas pela academia, bem como essa
tem seguido modelos que incluem uma minoria étnica e social, em detrimento de uma maioria que continua a
ser excluída, segregada, rejeitada, a exemplo do que sucede para com as populações negras e indígenas, as
quais não se encontram plenamente inseridas dentro das instituições superiores, visto que essas possuem
uma lógica que lhes excluem de diversas formas. Embora existam determinados grupos e movimentos que
inserem aquelas populações nas discussões sobre a temática das relações étnico-raciais dentro da
universidade, pois não se pode esquecer-se dos cursos de extensão, os quais abordam e problematizam esse
assunto, e também dos grupos de pesquisas, como já mencionado anteriormente, contudo, isso, todavia,
revela-se em movimentos e em ocasiões isolados, no sentido de que poderia haver um comprometimento
maior da academia, visando a problematização das questões étnico-raciais, a fim de assumir um papel, o qual
é seu: o de contribuir para a desconstrução do racismo no Brasil.

3. RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS

Para compreender o que são as relações étnico-raciais, se faz necessário primeiro entender o conceito de
etnia, conhecendo qual a origem desse termo. Nesse sentido, torna-se relevante a definição de que essa
classificação surgiu nos regimes totalitários do século XX, cujo momento se deu o ápice das discriminações e
violências contra um determinado grupo, a exemplo do que sucedeu na Alemanha e em outros países
europeus dominados pelo governo nazista de Adolf Hitler, o qual empreendeu uma perseguição voraz aos
judeus, bem como a outras minorias étnicas, consideradas inferiores pelo regime.

Percebe-se no convívio social e no cotidiano da maioria das pessoas, que essas confundem os termos etnia e
raça, entendendo-os como se fossem sinônimos ou mesmo iguais no que tange aos seus significados.
Contudo, visando esclarecer esses conceitos se faz imprescindível diferenciá-los, uma vez que raça se refere
às características físicas de um determinado grupo, como por exemplo, a cor do cabelo e da pele; enquanto
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que etnia volta-se para fatores culturais, idioma, religião e cultura de um povo. Dessa forma, compreende-se
que a noção de etnia é muito mais complexa que a de raça, posto que se refere a inúmeros fatores que o
vocábulo raça não aborda, uma vez que este termo é mais limitado que o de etnia.

Para Seyffert (2002) há espaço para negros, indígenas e mestiços, classificados ao longo dos séculos, cada
vez com maior sutileza, como pertencentes a raças bárbaras. Contraditoriamente, salienta a referida autora,
“aspectos significativos de suas culturas têm sido incorporados como expressões da cultura popular singular
necessária ao princípio da nacionalidade”. (SEYFFERT, 2002, p. 36).

Por esse viés, revela-se, portanto, a contrariedade da sociedade brasileira, haja vista que ao mesmo tempo
em que ela nega os elementos pertences a outras etnias, como a negra e a indígena, por exemplo, necessita
dessas para agregar a formação cultural do país e desse modo forjar uma identidade de uma nação.

4. AÇÕES AFIRMATIVAS

Bastide e Fernandes (1971) afirmam: “Ora enquanto persistir esse padrão de equilíbrio persistirá a
desigualdade racial, pois a ascensão do “negro” e do “mulato” se dará dentro de um processo de acumulação
de vantagens que privilegia o branco”. (BASTIDE; FERNANDES, 1971, p. 29).

Segundo o que foi mencionado, evidencia-se que a população negra se encontra inserida em um espaço que
constantemente atua contra ela, tendo em vista que a lógica excludente do sistema privilegia os brancos
enquanto desprivilegia e desfavorece os afrodescendentes de inúmeras formas, pelas quais são afligidos os
afro-brasileiros, que vão desde o baixo nível de escolarização até os elevados índices de violência e
desemprego.

Para Contins e Sant’Ana (1996), “[...] a ação afirmativa teria como função específica a promoção de
oportunidades iguais para pessoas vitimadas por discriminação. Seu objetivo é, portanto, o de fazer com que
os beneficiados possam vir a competir efetivamente por serviços educacionais e por posições no mercado de
trabalho”. (CONTINS; SANT’ANA, 1996, p. 210).

Desse modo, torna-se perceptível que as ações afirmativas são políticas públicas compensatórias, visando
romper, ou melhor, diminuir a segregação, as discriminações sofridas pela população negra, de modo a
possibilitar condições mais igualitárias para o acesso ao ensino superior, como também propiciar maiores
ofertas de empregos para os afrodescendentes, já que o desemprego entre os sujeitos negros é ainda maior
se comparados às pessoas brancas.

A fim de esclarecer o que deveras são as ações afirmativas e qual a sua função social, Guimarães (1997)
ressalta que política de ações afirmativas voltaria para “[...] promover privilégios de acesso a meios
fundamentais – educação e emprego, principalmente – a minorias étnicas, raciais ou sexuais que, de outro
modo, estariam deles excluídos, total ou parcialmente.” (GUIMARÃES, 1997, p. 233).

Seguindo na mesma linha do que foi citado acima, constata-se, mais uma vez, que as políticas de cotas
surgem com um viés reparador, no intuito de minimizar as desigualdades para com um grupo social. No caso
da política pública de cotas para as pessoas negras, ou que assim se identifiquem, adentrarem num curso
superior de ensino, a intenção volta-se para proporcionar a entrada em maior número daquelas pessoas nas
universidades públicas federais, objetivando desse modo, diminuir toda a segregação e exclusão
historicamente vivenciada pela população negra em nosso país.

Para Piovesan (2006), “[...] as ações afirmativas encontram amplo respaldo jurídico, seja na Constituição (ao
assegurar a igualdade material, prevendo ações afirmativas para outros grupos socialmente vulneráveis), seja
nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil.” (PIOVESAN, 2006, p. 42).

Com isso, evidencia-se que essa política pública encontra amplo respaldo legal, haja vista que a própria
constituição brasileira a garante visando à igualdade de grupos sociais desfavorecidos e, por vezes,
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marginalizados, a exemplo do que ocorre com os afrodescendentes, os quais são excluídos, em muitos casos,
dentro da nossa sociedade.

A fim de se entender melhor o que ocorre no tocante às desigualdades para com a população negra, no que
se refere à entrada no ensino superior, Carvalho (2005) ressalta que:

Como se alguém, independentemente das dificuldades que enfrentou, no momento
final da competição aberta e feroz, fosse equiparado aos seus concorrentes de
melhor sorte social. Universalizou-se a concorrência, mas não as condições para
competir. Como se um negro se dispusesse a atravessar um rio a nado enquanto um
branco andasse de barco a motor em alta velocidade e ao chegarem à outra margem
suas capacidades pessoais fossem calculadas apenas pela diferença de tempo gasto
na tarefa (CARVALHO, 2005, p. 18).

Percebe-se, portanto, que os afro-brasileiros se encontram inseridos em uma lógica desigualitária para com
eles, uma vez que são obrigados a competir em condições desfavoráveis, uma vez que, normalmente, os
brancos possuem uma educação de melhor qualidade, bem como têm uma condição socioeconômica superior
a da população negra e isso se reflete no momento em que prestarão o vestibular para ocuparem vagas no
ensino superior. Com isso, os afro-brasileiros se veem em uma competição injusta, já que não possuem as
mesmas condições de pessoas de etnia branca, sendo, desse modo, uma disputa altamente desigual e
excludente, visto que os que tiveram acesso a um processo de educação, diga-se mais favorecido, virão a
ocupar vagas na universidade, enquanto que as pessoas que não tiveram essa oportunidade continuarão a
ficar de fora da academia.

5. RESULTADOS

Para a obtenção dos dados foi utilizado um questionário, o qual conforme já referido anteriormente,
realizou-se com estudantes do primeiro período do curso de Pedagogia da Universidade Federal de
Pernambuco, Centro Acadêmico do Agreste, o qual se situa no município de Caruaru.

Esse questionário foi aplicado em uma turma de quarenta e dois graduandos, sendo que desse total, vinte e
cinco participaram da pesquisa. O fato de não trabalhar-se com todos os educandos dessa sala, se deu em
virtude de que alguns não se propuseram a responder ao questionário.

O questionário se estruturou em questões abertas e fechadas: das seis questões existentes, três dessas
permitiam que os estudantes discorressem em suas respostas, uma vez que havia a possibilidade de
apresentarem, através da escrita, suas opiniões.

Conforme se constata na tabela 1, a maior parte dos universitários pesquisados encontra-se no estado civil de
solteiro, pois esse corresponde a mais da metade dos sujeitos que participaram da pesquisa. Em número bem
menor, apresentam-se pessoas casadas, essas totalizando quase vinte por cento e, por fim, apresentam-se
também estudantes que possuem companheiro, vivendo em uma relação estável, a exemplo do que foi
mostrado na tabela, sendo que esses totalizam quatro por cento, ou seja, uma quantidade menos significativa
numericamente se comparadas às anteriores.

Tabela 1: Estado civil.

Estado civil Valor absoluto Porcentagem
(%)

Solteiro (a) 19 76
Casado (a) 4 16
Companheiro (a) 1 4
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Separado (a) ou divorciado (a) 0 0
Outros 1 4

Fonte: Os autores (2014).

Relacionando como os sujeitos pesquisados se identificam com seu posicionamento em torno das cotas de
ação afirmativa, observa-se que, os graduandos, os quais se consideravam brancos, mostraram-se divididos
em suas perspectivas no tocante a temática das cotas raciais, pois do total de treze pessoas brancas que
participaram da pesquisa, cinco delas se colocaram favoravelmente à política pública de reserva de vagas
para vestibulandos negros ou que desse modo se identifiquem. Em contrapartida, houve sete educandos que
se apresentaram contrários às cotas de ação afirmativa e, somente um, se colocou como neutro, pois não
possuía opinião formada sobre o tema.

Já para os universitários que se consideram pardos, as concepções concernentes às ações afirmativas
variaram consideravelmente se comparadas às assertivas oferecidas pelas pessoas brancas, pois, dentre o
total de onze estudantes que se disseram pardos, nove deles, ou seja, quase 82% se posicionaram
favoravelmente às cotas raciais, sendo que somente dois, quer dizer, 18%, colocaram-se neutros em torno
dessa política, preferindo não demonstrar sua perspectiva quanto a essa temática. Percebe-se, portanto, que
pessoas pardas, julgam serem positivas às ações afirmativas, uma vez que se posicionaram, em sua quase
totalidade, de modo favorável às cotas raciais. Isso demonstra uma grande diferença de perspectiva em torno
dessa temática dos sujeitos pardos se comparados aos brancos, visto que esses demonstraram estar divididos
em relação às ações afirmativas, uma vez que a quantidade dos que se colocaram a favor foi muito próxima
daqueles que se posicionaram contrários a essa política pública.

Conforme mostrado na tabela 2, revela-se que mais da metade (52%) dos estudantes consideram-se
brancos. Posteriormente, aparecem os sujeitos que julgam ser pardos, sendo que esses totalizam onze
estudantes, o equivalente a quarenta e quatro por cento (44%) do total de pesquisados, sendo desse modo, o
segundo grupo de maior expressão quantitativa no que concerne a cor da pele dos universitários pesquisados.

Tabela 2: Identidade.

Identidade Valor absoluto Porcentagem
(%)

Branco (a) 13 52
Negro (a) 0 0
Pardo (a) 11 44
Amarelo (a) 1 4
Indígena 0 0

Fonte: Os autores (2014).

Diferentemente dos brancos e pardos, referidos acima, os negros, indígenas e amarelos equivalem a uma
parcela pequena (ao todo 4%). Sendo que não houve estudantes que se consideraram negros e indígenas.

Na tabela 3, apresenta-se o resultado das respostas dos estudantes quando perguntados se consideravam
justo o sistema de cotas para pessoas negras. Observa-se que dentre os pesquisados, quase 70%
posicionaram-se favoravelmente à política de ações afirmativas para estudantes negros, ou que assim se
identifiquem, adentrarem no ensino superior. Como se pode notar, a grande maioria dos universitários do
primeiro período de Pedagogia colocou-se favorável às ações de cotas, visto que do total de vinte e cinco
pesquisados, dezessete julgaram ser benéfica e positiva as cotas raciais, o que equivale a sessenta e oito por
cento (68%), havendo dessa forma, uma expressiva demonstração de aceitabilidade das ações afirmativas
entre os sujeitos que participaram da pesquisa.
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Em contrapartida, as pessoas que se colocaram contrárias às cotas raciais, corresponderam ao quantitativo
bem menor, em comparação aos que foram favoráveis a essa política pública, posto que do total de
estudantes pesquisados, somente seis mostraram-se ser contrários às ações afirmativas, o que representa,
em termos de porcentagem, vinte e quatro por cento (24%). Dos graduandos que não tiveram opinião
formada no que tange a essa temática, somente dois desses demonstraram não conhecer apropriadamente
esse tema, preferindo, portanto, manterem-se neutros. A quantidade dos sujeitos neutros correspondeu a
oito por cento (8%), sendo dessa forma, uma quantidade relevante para a compreensão das concepções dos
sujeitos participantes dessa pesquisa.

Tabela 3: Opinião sobre o sistema de cotas raciais.

Você considera que é justo o
sistema de cotas para
pessoas negras adentrarem
no ensino superior?

Valor
absoluto

Porcentagem
(%)

Sim 17 68
Não 6 24
Não tenho opinião formada 2 8

Fonte: Os autores (2014).

Quanto às concepções dos universitários, tinha uma questão que os pesquisados podiam assinalar mais de
uma alternativa. Para essa questão, os que julgaram ser o sistema de cotas raciais uma estratégia de
correção das desigualdades raciais e sociais existentes no ensino superior e na sociedade, foram à maioria
dos pesquisados, isto é, dezenove estudantes, o que equivale a cinquenta e um por cento (51%) do total de
respostas nesse quesito, como pode ser visto na tabela 4. Isso revela que esses educandos entendem que o
sistema de cotas raciais visa à reparação de um problema racial e social presente no nosso país.
Demonstrando, desse modo, que compreendem a real finalidade das ações afirmativas, embora o fato de
entenderem as cotas como uma estratégia de reparação para com a população negra, isso não significa,
necessariamente, que sejam favoráveis ao sistema de cotas para o acesso ao ensino superior.

Tabela 4: Concepções sobre ações afirmativas.

Letra
Assinale uma ou mais
alternativas que você considera
correta:

Valor
absoluto

Porcentagem
(%)

a)

As pessoas que entram nas
instituições superiores de ensino
pelo sistema de cotas não têm
dificuldades para acompanhar o
curso.

3 8

b)

O sistema de cotas é uma
estratégia de correção das
desigualdades raciais e sociais
existentes no ensino superior e na
sociedade.

19 51

c)
O ingresso de pessoas pelo
sistema de cotas é positivo para o
sistema educacional brasileiro.

14 38
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d) Outros 1 3

Fonte: Os autores (2014).

Outra perspectiva que se apresentou bastante expressiva no que diz respeito às concepções dos graduandos,
se remeteu a letra “c” daquela questão, a qual tinha como assertiva a defesa de que o ingresso de pessoas
pelo sistema de cotas é positivo para o sistema educacional brasileiro, sendo que dentre as várias
alternativas, em catorze vezes, isto é, trinta e oito por cento (38%) optaram por essa alternativa, o que
aponta que uma considerável parcela das pessoas que participaram da pesquisa julga o sistema de cotas
como sendo positivo para o sistema educacional brasileiro, já que conforme mencionado anteriormente, os
discentes entendem que as cotas raciais visam à promoção de uma igualdade racial e social existente no
Brasil, posto que essa política se volta para a reparação de um problema estrutural para com a população
negra. A pesquisa demonstrou também que os sujeitos pesquisados compreendem o viés reparador da
política de ações afirmativas.

Por outro lado, a assertiva “a”, ainda daquela questão, foi apenas três vezes escolhida, o equivalente a oito
por cento (8%) das escolhas totais, isso aponta para o fato de que os estudantes escolheram as outras
alternativas em detrimento dessa, talvez por considerarem-nas mais adequadas e condizentes com suas
concepções. Contudo, esses dados também podem ser entendidos como uma possível desconfiança dos
pesquisados no que se volta para o desempenho acadêmico das pessoas que entram pelo sistema de cotas,
porquanto, ainda, é perceptiva a noção de que os cotistas não desempenham um rendimento escolar
comparado aos não cotistas.

Finalmente, apareceu um universitário que apresentou outra perspectiva em torno das cotas raciais, por isso,
escolheu a letra “d”, a qual possibilitava aos sujeitos escreverem suas noções no que tange às ações
afirmativas e objetivava conhecer a compreensão dos estudantes, por meio do que escrevessem. O estudante
afirmou que um bom sistema educacional resolveria o problema, uma boa educação seria o ideal, “padrão
FIFA” (Federação Internacional das Associações de Futebol). Essa alusão feita pelo universitário se deu em
virtude dos investimentos massivos feitos pelos governos para a construção de estádios de “última geração”
para a copa do mundo. Por outro lado, a educação continua a ser relegada e a sofrer devido ao abandono das
autoridades governamentais quanto a esse direito público, porque o sistema educacional brasileiro segue
sendo desvalorizado e recebendo investimentos muito menores se comparados aos outros setores públicos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É indubitável que as ações afirmativas ainda provocam muitas discussões quanto a sua eficácia e ao seu
próprio funcionamento, uma vez que, segundo o que foi mostrado neste trabalho, há uma grande resistência
a esse sistema de cotas raciais, posto que muitos dos universitários não são favoráveis a esse sistema, por
compreenderem-no como um facilitador para pessoas negras, fazendo com que essas tenham um auxílio,
quase que privilégio, para adentrarem em uma instituição pública federal de ensino superior. Outros sujeitos
são contrários a essa política pelo fato de que a entendem como um empecilho para o seu acesso à
universidade, já que a reserva de vagas para a população negra, faz com que os outros estudantes disputem
desigualmente a entrada para o espaço acadêmico. Embora tenha sido citado somente algumas das
justificativas para a existência de posicionamentos contrários a política de cotas, foi demonstrado ao longo
desta pesquisa que existem muitas outras razões que fizeram os graduandos afirmarem defender uma
posição negativa quanto as ações afirmativas. No entanto, a grande maioria foi favorável às políticas de ações
afirmativas.

Quanto aos resultados, as análises realizadas durante este trabalho não esgota o assunto apresentado, posto
que esse tema é muito amplo, complexo e requer um aprofundamento ainda maior, já que por se tratar de
apenas uma turma de um curso de ensino superior não foi possível trabalhar-se com outros sujeitos, campos,
para desse modo realizar a coleta de dados com um quantitativo maior, o que seria ideal, contudo, devido,
principalmente, à limitação de tempo não se tornou possível de realizar-se. Há ainda a possibilidade de
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continuação e aprimoramento do que foi estudado nesta pesquisa, o que será feito em breve.

Finalmente, percebe-se a relevância desse tema e de pesquisas nessas áreas para a sociedade brasileira,
posto que o Brasil se encontra como o segundo país com a maior quantidade de pessoas pertencentes a
população negra, sendo superado somente pela Nigéria, conforme demonstrou o último censo realizado no
ano de 2010 pelo IBGE. Isso aponta para o fato de que quando se trabalha, discute, compreende-se uma
temática como esta, se está na realidade retratando as perspectivas dos sujeitos pesquisados no que se volta
a um grupo majoritário da nossa sociedade, entretanto, que foi histórica e socialmente segregado, excluído e,
que, por meio das cotas, consegue adentrar no ensino superior e, desse modo, disputar uma vaga no
mercado de trabalho. Mesmo tendo ocorrido determinados avanços, o Brasil ainda se encontra muito distante
do que deveria ser, haja vista que as mudanças ocorridas têm sucedido muito lentamente no que se refere a
essa realidade, embora seja notório que cada vez mais a população negra tem assumido papéis mais
importantes e significativos na sociedade brasileira.

Isso se deve, inegavelmente, às lutas realizadas pelos movimentos de resistência, promovidos pelos
afrodescendentes, sobretudo nos anos 70, quando esses iniciam sua articulação. Posteriormente, na década
de 80, esses movimentos começam a se apresentar com maior visibilidade no cenário nacional. Embora
possam parecer pouco os avanços obtidos na sociedade brasileira no tocante à população negra, observa-se
que gradativamente essa vem adquirindo notoriedade, valorização, respeito, consciência da sua própria
identidade e cultura, o que lhe permite lutar com maior propriedade para a obtenção de seus direitos e para
fazer com que esses, não somente existam na Constituição de nossa nação, mas que sejam de fato válidos
indiscriminadamente para todos, independentemente da sua cor de pele. Visando desse modo, a
desconstrução do racismo e a promoção da igualdade nas relações étnico-raciais na sociedade brasileira.
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