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Resumo 

Este artigo tem por finalidade analisar até que ponto a trajetória acadêmica dos 
primeiros estudantes cotistas do curso de Pedagogia da Universidade Federal de  
Alagoas (UFAL) influenciou nos seus processos de construção de identidade étnico-
racial e consequentemente na elaboração dos  seus projetos de vida acadêmico 
e/ou profissional. Ressalta-se que esses estudantes ingressaram na Universidade 
no ano de 2005, nos turnos matutino e noturno, se constituindo no grupo de 
precursores que, no início de sua vida universitária se deparou com diversas 
barreiras por serem oriundos de uma modalidade diferenciada de ingresso. Esse 
grupo relata em suas experiências, as estratégias de defesa e enfrentamento para 
lidar com as situações as quais eram expostos.  

 

Palavras-chave: Cotas. Educação. Identidade Étnico-Racial. Trajetória Acadêmica 

Resumen 

Este artículo pretende examinar en qué medida la trayectoria académica de los 
primeros estudiantes de colaboradores del curso de pedagogía Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL) influenciada en sus procesos de construcción de la 
identidad étnica racial y por lo tanto en la preparación de sus proyectos de vida 
académicas o profesionales. Debe señalarse que estos estudiantes se unieron a la 
Universidad en el año 2005, en la mañana y turnos de noche, si integran el grupo de 
precursores que, al comienzo de su vida universitaria si encontró varios obstáculos 
porque son de un modo diferente de entrada. Este grupo informa sobre sus 
experiencias, defensa y estrategias de afrontamiento para lidiar con las situaciones 
que fueron expuestas.  

  

Palabras clave: las cuotas. Educación. Identidad étnica Racial. Trayectoria 

académica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Historicamente, as políticas públicas brasileiras têm-se caracterizado por 

adotar uma perspectiva social, com medidas redistributivas ou assistenciais contra a 

pobreza baseadas em concepções de igualdade, ou erradicação da miséria e são 

formuladas por políticos de oposição ou pró-Governo, de acordo com as demandas. 

Este artigo faz parte da pesquisa de mestrado em desenvolvimento intitulada 

“Trajetórias de vida dos precursores cotistas em Pedagogia da Universidade Federal 

de Alagoas/UFAL”. A pesquisa tem como objetivo analisar até que ponto a trajetória 

acadêmica dos primeiros estudantes cotistas do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de  Alagoas (UFAL) influenciou nos seus processos de 

construção de identidade étnico-racial e consequentemente em  seus projetos de 

vida acadêmico e/ou profissional. Ressalta-se que esses estudantes ingressaram na 

Universidade no ano de 2005, nos turnos matutino e noturno, se constituindo no 

grupo de precursores que, no início de sua vida universitária se deparou com 

diversas barreiras por serem oriundos de uma modalidade diferenciada de ingresso. 

 A pesquisa é de cunho qualitativo. Para o alcance de seus objetivos está 

sendo adotado como método de procedimento  o estudo de caso, considerado por 

muitos estudiosos como de relevante valor numa pesquisa qualitativa, pois permite 

ao pesquisador a utilização de diversas fontes para evidência das descobertas na 

investigação. Como técnica de coleta de dados estão sendo utilizadas a pesquisa 

bibliográfica e documental e entrevistas semi-estruturadas. 

  O texto traz um breve histórico de experiências vividas por mim enquanto 

aluna cotista e com alguns precursores com quem houve um contato mais 

aproximado pelo compartilhamento de trabalhos desenvolvidos dentro do Projeto 

Afroatitude no qual também atuei nos dois primeiros anos de graduação. O projeto 

tinha como objetivos o apoio logístico e financeiro aos estudantes cotistas,  bem 

como elevar a auto-estima dos estudantes negros.  
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2 AÇÕES AFIRMATIVAS/COTAS NA UFAL 

 

 Foi em 2005 que ocorreu o primeiro vestibular com o sistema de cotas  na 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) com um percentual de 20%  reservados 

para cotas raciais aos alunos oriundos de escolas públicas que no ato da  inscrição 

se autodeclarassem negros/as ou pardos/as, distribuídos da seguinte maneira: 60% 

para mulheres pretas/pardas e 40% para homens pretos/pardos- Processo Seletivo 

Seriado (PSS, 2005), paralelo as cotas, é adotado outros eixos das ações 

afirmativas. Nesse caso, o programa de permanência, o projeto Brasil Afroatitude, 

uma parceria entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC)/ Ministério da Saúde 

(MS) integrado também em outras Universidades públicas  do país. Para a UFAL 

foram concedidas cinquenta bolsas de estudos no primeiro ano. Entretanto,  nem 

todos os contemplados com a bolsa permaneceu no projeto, e com a saída dos 

mesmos, outros poderiam ocupar a vaga de bolsista. 

 O Programa de Ações Afirmativas (PAAF) da UFAL elaborou treze 

subprojetos, nos quais os estudantes cotistas atuariam como pesquisadores junto a 

tutores/coordenadores de cada subprojeto, participando ao mesmo tempo, de 

encontros locais e regionais, oficinas e capacitações em torno do projeto central. 

Dentre os subprojetos aos quais os/as estudantes de Pedagogia atuaram foi o 

Projeto Alagoas Quilombola, acolhendo em seu cerne, seis estudantes de 

Pedagogia, contemplados no Afroatitude, e que em 2007 tiveram os frutos de seu 

trabalho apresentado no artigo “Saberes, descobertas, mudanças de postura. 

Identidade: o caminhar do grupo Alagoas Quilombola” da Revista Kulé- Kulé.1   

  No artigo acima citado Fernandes relata como seus “pupilos” reagiram ao se 

deparar com textos que discutiam de maneira profunda  questões sobre identidades 

e os primórdios da história afrodescendente no Brasil, considerados naquele 

período, complexos para eles/as (FERNANDES, 2007, p. 86). 

                                                           
1 Coletânea de artigos publicada pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB), envolvendo o tema das 
relações raciais e das políticas públicas sob diferentes aspectos. 
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 Falar ou estudar as questões de identidade étnico-racial são, de  fato, 

complexas, ainda mais quando vivemos numa nação impregnada do ideal da cultura 

branca eurocêntrica como a nossa. A esse respeito, uma clara leitura sobre 

identidade diz que “A identidade é, para os indivíduos, a fonte de sentido  e de 

experiência” (MUNANGA, 2003, p. 38) a apresentação desse conceito, demonstra  

bem os conflitos positivos que aconteceram aos recém chegados estudantes 

cotistas de  pedagogia, público alvo da pesquisa de que estou  desenvolvendo, 

sendo esses participantes ou não de projetos veiculados a questões identitárias. 

 Outra referência à questão identidade étnico-racial que pode ser aplicada 

neste caso é o conceito que encontramos em Hall (2000) , adequando a teoria à 

sociedade pós-moderna, “o sujeito assume não uma, mas várias identidades- 

identidades culturais. Identidade não fixa, móvel” e, que a crença do termo etnia 

como pertencimento ou originários de um povo, como “às características culturais, 

língua, religião, tradições” podem ser até mesmo rejeitados, quando segundo Hall “ 

As nações modernas são todas híbridos culturais” (HALL, 2000, p. 12, 62). 

 Em fase inicial de coleta de dados com os sujeitos da pesquisa, suas falas 

evidenciam um pouco da complexidade identitária observada por Stuart Hall e do 

conflito que esses precursores cotistas passaram inicialmente, quando tão pouco 

sabia a respeito de tais questões, abordadas nos trabalhos que passaram a 

desenvolver nos projetos do Afroatitude. 

 Durante sua caminhada acadêmica os/as estudantes cotistas se depararam 

com algumas dificuldades, decorrentes de perspectivas e comentários, muitas vezes 

negativos acerca dessa nova modalidade de ingresso, pois surgem questões como o 

mérito, benécia ou ainda como oportunidade educacional para uma população a 

muito desfavorecida e como medida para uma reparação sócio-histórica e de 

combate ao racismo, como nos  adverte Domingues (2005, p. 174): 

Com a política de ações afirmativas, é a primeira vez que o Estado 
brasileiro implementa políticas  públicas a favor da população negra  
[....]  Além disso, os primeiros programas de cotas para negros em 
algumas universidades públicas servem como estopim para 
desencadear, ainda que tardiamente, o debate, no seio  da 
sociedade brasileira, de como o  Estado deve reparar as injustiças e 
atrocidades causadas no passado à  população negra e, 
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principalmente, de como se deve eliminar o problema do  racismo 
antinegro no  presente. 

 É nesse sentido que vislumbramos a importância de pesquisas que mostrem 

o potencial dessa população anteriormente marginalizada e que agora vem 

ocupando espaços de poder. 

 Com a redemocratização do país, alguns movimentos sociais começaram a 

exigir e/ou reivindicar uma postura mais ativa do Poder Público diante de questões 

comumente relacionadas com os chamados grupos minoritários como, por exemplo, 

pessoas com deficiência, questões de raça, gênero e etnia. Esses movimentos 

passam a requerer  adoção de medidas específicas para  solucionar problemas aos 

quais tais grupos são vitimados. 

 No que tange ao âmbito educacional, ensino superior, segundo pesquisas 

realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os índices 

escolares relativos a pretos e brancos foram elevados em relação a dados 

anteriores, mas parecem não ter se modificado tanto. As estatísticas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística/Síntese de Indicadores Sociais (IBGE/SIS 2010) 

declararam em seus estudos que em 2009 a educação em “relação à população de 

25 anos ou mais com ensino superior concluído, houve crescimento na proporção de 

pretos (2,3% em 1999 para 4,7% em 2009) e pardos de (2,3% para 5,3%),no mesmo 

período, o percentual de brancos com diploma passou de 9,8% para 15%. 

Ainda de acordo com a mesma pesquisa “houve um crescimento na proporção 

das pessoas que se declaravam pretas ou pardas que agora em conjunto 

representam 51,1% da população”. Dessa forma, fica comprovado que os negros 

continuam mantendo uma subrepresentação nos níveis superiores de escolaridade 

(abaixo de sua representação na população), informação similar encontramos nos 

estudos de Carlos Hasenbalg nos anos 70, onde fez um balanço das desigualdades 

sociais/raciais no Brasil a partir do século XVIII até a contemporaneidade, quando 

“negros e mulatos foram assim excluídos dos setores de empregos mais dinâmicos e 

limitados a situações de desemprego ou empregos em serviços não qualificados” 

(HASENBALG, 1979, p. 233). 
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Com a continuidade da sub-representação dos negros na educação formal, 

isso é logo transferido para as demais áreas sociais, o que dificulta certa mobilidade 

social de ascensão para a população preta e parda, mesmo nos dias atuais com um 

pouco mais de investimento por parte do Estado. 

Nas últimas décadas com slogans como “direitos iguais”; “Brasil um país de 

todos” e com empenho dos poderes para que alcancemos um patamar mais elevado 

na lista dos países em ascensão global, bem como a  mobilização de grupos 

organizados junto a  esferas públicas, presenciamos um momento mais 

democratizador,  como a criação de Leis ou ampliação de  políticas públicas/sociais 

que garantam  direitos a grupos específicos. 

 O programa estratégico de ações afirmativas é uma dessas políticas que visa 

proporcionar oportunidades  a esses grupos específicos marginalizados tanto no 

mercado de trabalho quanto na questão educativa institucional, sendo este último, o 

foco da pesquisa, mais especificamente, as cotas  para negros e pardos de escolas 

públicas para a educação superior. A pesquisadora Fúlvia Rosemberg (2007), em 

pesquisa realizada pouco tempo depois da implementação das cotas, aponta que 

essa ação tem sido, sem dúvida,  um ganho para o estado brasileiro tendo em vista 

as notórias desvantagens da população negra em relação a população branca no 

acesso e permanência à educação em todos os níveis de escolaridade. 

  As vésperas da avaliação de uma década do programa de ações afirmativas, 

o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)2 declarada a lei de cotas como 

constitucional depois de três anos de uma ação contrária as cotas movida pelo 

Partido  dos Democratas (DEM) em 2009, que considerava a medida como sendo 

improcedente  alegando que a mesma feria os preceitos fundamentais da 

Constituição Federal. 

 De acordo com a denúncia do DEM a adoção das cotas pela Universidade de 

Brasília (UnB) é incoerente podendo incitar atos de preconceito e que “induziriam à 

                                                           
2 Para mais informações ver artigo. Disponível em: <http://www.dpu.gov.br/index.php?...cotas...stf... >Acesso 
em:  26 abr. 2012.   
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desordem social”. Porém, em abril do corrente ano a ação foi julgada e considerada 

no STF por unanimidade como procedente e constitucional o sistema da UnB. 

 Segundo uma matéria publicada recentemente pelo Correio do Povo3, 

destaca que cerca de 110 mil estudantes cotistas em 70 instituições públicas, entre 

estaduais e federais foram incluídos ao nível superior de ensino e  a média para  

formados é de 52 mil cotistas. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Finalizando o estudo, encontramos argumentos diversos a favor ou contra as 

cotas, de acordo com Domingues (2005)  cota “não é um fim em si mesma, mas um 

meio, uma medida específica transitória que no Brasil, é progressista, pois, entre 

outros motivos, tem o poder de proporcionar visibilidade ao povo negro” (idem, 

p.168)  apesar das investidas de repressão. 

 É importante salientar que aqui se encontram reflexões iniciais de  uma breve 

experiência na pesquisa de mestrado que aborda a trajetória de estudantes cotistas. 

Ressalta-se que todos com os quais foram mantidas conversas iniciais concordaram 

em participar da posterior entrevista semi-estruturada que certamente trará dados 

significativos dos momentos vivenciados por estes estudantes no espaço da UFAL e 

que contribuíram tanto para a construção da sua identidade étnico-racial quanto para 

a construção dos seus projetos de vida acadêmico e/ou profissional. 

 Hoje, uma parte considerável dos componentes do grupo de precursores se 

encontram engajados em uma carreira acadêmica, outros encaminhados no 

mercado de trabalho, quer no setor privado e/ou público, conforme declarado pelos 

próprios egressos. Certamente estas conquistas também foram oportunizadas pela 

inserção na Universidade pelo sistema de cotas, que  merece registros científicos de 

seu legado, conquistado com esforços próprios e com a luta de muitos que ao longo 

da nossa história travaram uma árdua batalha para que as disputas quer 

educacionais, quer profissionais sejam mais igualitárias. 

                                                           
3 Matéria produzida por Gustavo Cidral no Jornal o Correio do Povo. Disponível em: 
<http://www.ocorreiodopovo.com.br/.../dez-anos-da-lei-de-cotas-raciais-no>. 
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