
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade    ISSN 1982-3657 1 

 
COTAS E TERRITÓRIOS 

 
 
 
Aline Soares Magalhães(FFP/UERJ)1  alinesoares_hist@hotmail.com 
Viviane Silva de Gouvêa (FFP/UERJ)2 vivi-gouvea@hotmail.com 

 
 
 
 

RESUMO 

O objetivo deste ensaio é problematizar as chamadas políticas de ação afirmativa, 
mais especificamente, a política de cotas, a partir de novos operadores conceituais, 
a saber: a noção de moral, na sua correlação com a questão da culpa, do 
ressentimento e da vitimização e a noção de reconhecimento, na sua imbricação 
com os processos de responsabilização e de produção de visibilidade na atualidade. 
Nietzsche, Foucault, Boltansky e Bruckner,entre outros, chamados para dar suporte 
ao debate. A premissa central do estudo consiste na identificação das políticas 
compensatórias como um dos pilares das atuais sociedades de controle e substrato 
subjetivo do intenso processo de configuração do individualismo contemporâneo. 
Para finalizar a análise apresentamos a experiência de implantação da política na 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Palavras-chave: políticas afirmativas; culpa; cotas 

 

ABSTRACT 

The purpose of this essay is to bring into discussion the so-called affirmative action policy, 
more specifically, the quotas policy, departing from new conceptual operators, namely: 
the concept of morality at its correlation with the question of guilt, resentment and 
victimization and the notion of recognition, at its overlap with the current processes of 
responsibility and visibility production. Nietzsche, Foucault, Boltansky and Bruckner, 
among others, are called to support the debate. The central premise of the study consists 
in identifying the compensatory policies as one of the pillars of current corporate 
control societies and subjective substrate of the intense process of shaping 
contemporary individualism. To close this analysis, we present the experience of 
implanting policy at the State University of Rio de Janeiro. 
Keywords: affirmative actions; guilt;quotas. 
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INTRODUÇÃO 

Na primeira metade do século XX, a democratização dos direitos humanos 

ganhou destaque internacional surgindo a Organização das Nações Unidas (ONU), 

mundial, e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), no Brasil. Nesse contexto, entra em discussão a idéia de se reparar danos 

oriundos de diferentes contextos históricos com um cenário de reivindicações de 

igualdade de direitos e de oportunidades que questionavam o lugar de grupos 

minoritários identificados por raça, gênero, opção sexual, além de grupos lingüística e 

culturalmente desvalorizados.  

Nos Estados Unidos da América (EUA) surge o termo positive action em ações 

políticas e econômicas aos diferentes tipos de segregação social existente naquela 

sociedade. No Brasil, a política de discriminação positiva3, que é uma política 

compensatória/ reparatória, e se apresenta como alternativa para minimizar as 

diferenças culturais, políticas e econômicas e se encontra no bojo das políticas de ação 

afirmativa.  

A miscigenada nação brasileira e a desigualdade social existente na mesma 

implantaram no Brasil um processo de miscigenação aos moldes americanos. A grande 

diferença, porém, é que nos Estados Unidos houve a instituição de uma segregação 

oficial como política de Estado, fato que não aconteceu no Brasil, de acordo com alguns 

historiadores como GÓES (2008) e advogados como KAUFMAN (2008), por exemplo. 

 A partir desta perspectiva, a desigualdade sócio-econômica e cultural existente na 

sociedade brasileira que afeta diretamente o sistema educacional seria, a partir desta 

perspectiva, conseqüência direta do desastroso processo pós-abolucionista, que gerou 

seqüelas na população brasileira em função da falta de oportunidades iguais de acesso 

aos bens culturais e educacionais.  Tal contexto teria excluído do processo de 

mobilidade social um grande número de jovens oriundos de camadas populares. As 

conseqüências dessas políticas foram desigualdades econômicas e educacionais que 

inserem o Brasil no Ranking Mundial dos dez países com maior desigualdade social de 

acordo com a ONU.   

Dessa forma, estudantes negros e oriundos das camadas populares foram 

excluídos do acesso ao ensino superior público. A justificativa deste afunilamento do 

sistema educacional é a baixa qualidade das escolas básicas públicas que influi na 

disseminação da idéia da incapacidade da população, oriunda dessas escolas, para 

competir no vestibular, o que também incide na discussão e valorização do mérito. A 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade    ISSN 1982-3657 3 

solução para essas diferenças foi a implantação da política de cotas nas universidades 

públicas brasileiras com o intuito de viabilizar o acesso ao ensino superior público a 

todos os grupos sociais brasileiros. Essa política não vigorou em todo o Brasil ao 

mesmo tempo, havendo apenas um ano limite, 2015, para que todas as universidades 

públicas implantassem uma política de cotas.   

No Estado do Ceará, por exemplo, foi determinado pelo Ministério Público 

Federal em 15 de setembro de 1999, que a Universidade Federal do Ceará reservasse 

50% das vagas de todos os seus cursos para estudantes egressos da rede pública. Já a 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade de Brasília (UnB) 

foram as primeiras a fixar uma reserva de vagas destinadas a negros, deficientes e mais 

recentemente, estudantes oriundos das escolas públicas e outras minorias.4  

Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) a política de cotas foi 

implantada a partir do vestibular 2002 (SADE) como possibilidade de reparação de 

práticas colonialistas. Essas práticas são exemplificadas pela escravidão negra (abolida 

legalmente por meio da Lei Áurea em 13 de maio de 1888) e pela exclusão social e 

econômica brasileira ao passo que muitos trabalhadores pertencentes à camada popular 

brasileira (negros livres ou imigrantes europeus) ficavam à margem dos benefícios 

econômicos e sociais existentes na sociedade. 

A política de cotas da UERJ, mesmo com suas reformulações parece se alinhar à 

análise americana de miscigenação, ao considerar a raça como fator preponderante e ao 

aplicar uma “justificativa reparadora” como finalidade da política. Ou seja, é dever do 

Estado prover com ações reparadoras ou compensatórias segmentos que foram 

excluídos historicamente da oferta educacional pública de qualidade.  

Ao longo dos últimos oito anos, diversas outras universidades aderiram à medida, 

adaptando para suas realidades um melhor modelo de reserva ou bônus no vestibular5. 

Na UERJ, a política de cotas já passou por várias reformulações e existem inúmeras 

pesquisas e grupos dedicados ao estudo do tema, ao passo que esse fato se transformou 

em estudo de antropólogos, historiadores e pesquisadores da área de educação que 

justifica a validade ou inconstitucionalidade da política de cotas. 

Dessa forma, a crítica à política perpassa a idéia de reparação e/ou compensação, 

pois a mesma visa uma reparação social das diferenças sócio-econômicas existentes na 

sociedade brasileira, o que gera um debate sobre sua eficiência na equiparação social, 

PASSETTI (2008) considera que vivemos num mundo de intensos requerimentos de 
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direitos e questiona a validade do cumprimento dos mesmos para a referida equiparação 

social:  

No mundo dos direitos: a ser negro, índio, mulher, menor, 
homossexual, deficiente, louco, preso, com muitos outros direitos a 
participar obrigatoriamente desta sociedade composta de indivíduos 
desdobrados, divíduos. A sociedade de controle não só inclui, como 
rearticula o discurso da exclusão – tão pertinente à sociedade 
disciplinar, e que girou em função da obtenção de direitos ao trabalho, 
ao sexo, à educação etc – aos diversos fluxos que deságuam em 
políticas afirmativas, declarações sobre tolerâncias e disseminação da 
noção de coexistência, gerando fusões uniformizadoras, que 
contornam as diferenças estratificadas para uniformizá-las, 
conservadoramente, pelo víeis liberal ou socialista.(...) Antes de tudo, 
os direitos de minorias substituem os antigos direitos sociais e 
funcionam como amortecedores de conflitos. Por isso mesmo são 
inexeqüíveis. 6 

 

Essas políticas contemporâneas podem ser analisadas também por meio do 

pensamento de Friedrich Nietzsche e Ehrenberg (apud FRANCO, 2008) que 

diagnosticam sentimentos de culpa e reparação nas sociedades contemporâneas 

capitalistas de múltiplas personalidades e de constantes modificações e incertezas. 

Este trabalho se integra à pesquisa intitulada A reserva de vagas nas 

universidades públicas brasileiras no contexto do individualismo contemporâneo: a 

UERJ em cena, da qual participamos. A pesquisa tem como objetivo geral 

contextualizar a implantação da política de cotas no Estado do Rio de Janeiro, suas 

especificidades, mudanças legais e ambigüidades a partir dos dados estatísticos dos 

ingressantes cotistas e a problematização da questão do binarismo, de ser contra ou a 

favor da política com isso propomos novos operadores conceituais para o debate, entre 

eles a questão da culpa/reparação/ compensação; identidade/reconhecimento; 

visibilidade/performance;governo/território.Argumentamos, também, que a implantação 

da política revela aquilo que Foucault denominou de biopoder, uma nova tecnologia, 

distinta dos mecanismos disciplinares, que tem por objeto a população e seu 

gerenciamento a partir do conhecimento de suas regularidades, para fins de segurança e 

controle social. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a questão das políticas de ações 

afirmativas – as cotas e sua implantação e vigência na Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro, a partir de um aparato teórico atrelado à pesquisa de campo de análise 

quantitativo-qualitativa longitudinal.  
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A implantação da política de cotas gera debates tanto de ordem jurídica7, ao 

passo que há votações no Congresso e processos judiciais contrários e favoráveis à 

política, quanto de cunho acadêmico, exposto no decorrer deste trabalho. Em ambos os 

casos, se reúnem favoráveis ou desfavoráveis à política. Nesse contexto, este estudo se 

justifica a partir da necessidade de enfrentar a discussão da eficácia ou não da política 

de cotas, que afirma reduzir tais desigualdades sociais.  

Para consubstanciar a pesquisa há que se analisar: a história da política de cotas 

no mundo e como se deu sua implantação no Brasil; relacionar as diversas teorias que 

dialogam com a política, assim como os conceitos que a permeiam, criando uma síntese 

histórico, social e econômica de cada abordagem; relacionar o movimento negro com as 

cotas raciais e teorias raciais, buscando responder como essas questões se relacionam na 

contemporaneidade; apresentar o itinerário quantitativo estudantil cotista da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  

Dessa forma, a análise da política no interior da universidade, por meio do 

diálogo com seus principais agentes sociais, se torna fator fundamental para desenvolver 

a trajetória da implantação da política de cotas e seu impacto social, político e 

econômico das turmas formadas entre o vestibular 2002 e o vestibular 2005. 

A metodologia utilizada no campo teórico e prático da pesquisa envolveu 

apreciações dos dados brutos dos ingressantes pelo sistema de reserva de vagas na 

UERJ de 2003 a 2009.1 coletados no departamento de informática (DINFO) e no 

departamento de administração acadêmica (DAA) e com isso exploramos e 

configuramos os dados sem perder o panorama longitudinal do estudo.  

Enfrentamos algumas dificuldades em estabelecer o número correto de escolas, 

pois a listagem em Excel for Windows identificava e quantificava como escola diferente 

qualquer nome com grafia diferenciada. Por exemplo: Colégio com acento ou "Colegio" 

sem acento eram contabilizados como escolas diferentes impedindo, assim, que 

obtivéssemos o número exato de escolas envolvidas com a reserva. Esse mesmo 

problema se repetiu com abreviações diversas, falta de til ou qualquer outra 

diferenciação gráfica. Outra questão que enfrentamos é a questão da permanência deste 

aluno cotista e o contato com ele, uma vez que os dados disponibilizados pela UERJ 

não são totalmente atualizados ou são incompletos (telefone, e-mail, endereço – 

incompletos/errados ou não disponibilizados 

Com esse grande hiato de informações, a complementação e atualização destes e 

de outros dados não informados estão sendo obtidos junto ao Departamento de 
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Admissão Acadêmica (DAA), por meio de um trabalho manual nos arquivos, processo 

por processo, de cada estudante, em cada curso e em cada ano ou pelo contato de alunos 

que visam participar da pesquisa. 

Até o momento, com os dados adquiridos elaboramos gráficos e tabelas 

referentes à análise desses dados brutos fornecidos pela UERJ. 

 

TERRITÓRIOS: CAMINHOS PERCORRIDOS 

Este estudo é orientado pelas ferramentas metodológicas utilizadas por Michel 

Foucault como a "arqueologia" (produção de saber) e a "genealogia" (produção do 

conhecimento) no qual estamos interessados em analisar não apenas uma análise 

estatística, mas compreender quais as condições de possibilidade que consubstanciam 

políticas como a da reserva de vagas nas universidades públicas. A propósito das 

metáforas espaciais que utiliza em seus trabalhos, especialmente nas descrições 

arqueológicas, Foucault precisa: "território é uma noção geográfica, mas antes de tudo, 

uma noção jurídica-política (designa o que é controlado por um determinado tipo de 

poder)". (CASTRO, 2009, p.414) 

Na tabela 1 podemos observar o número total de ingressantes entre o ano de 

2003 e o 1º semestre de 2009 e na tabela 2 a reserva de vagas por tipo de escola. No 

caso dos ingressantes pelas cotas de deficientes e indígenas e, mais recentemente, por 

filhos de policiais mortos ou invalidados em combate (184) será necessário precisar em 

quais categorias cada estudante se enquadra. Alguns problemas já foram observados 

quando da nossa primeira pesquisa nos arquivos da Universidade, embora os dados 

ainda sejam prematuros para generalizações e/ou definições. No caso dos estudantes 

auto-declarados indígenas, a estratégia tem sido "identificar uma herança identitária" 

posto que os primeiros habitantes no Brasil foram os índios, e, assim, por conseguinte, 

seríamos todos "indígenas-descendentes" . No caso dos deficientes, o universo até aqui 

explorado não identificou casos de surdez, que indicaria a necessidade de um intérprete 

da língua de sinais no curso, ou de cegos, cujo ensino também requer toda uma 

especificidade metodológica. As deficiências estão no âmbito de alguns "cadeirantes" e 

problemas de locomoção como "pés tortos" ou problemas severos de coluna. Mais 

intrigante ainda é o universo dos que se beneficiam da Lei por ser parente direto de 

policiais mortos ou invalidados em serviço. Ou seja, no universo de ingresso dos 

estudantes cotistas, por categoria de tipo cota, precisa ser melhor investigado. 
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Tabela 1: 

 

Outros resultados que obtivemos até o momento refere- se às escolas de origem 

desses cotistas os gráficos a seguir mostram as primeiras aproximações do estudo: 

Tabela 2: 

 

A tabela 3 é fruto de nosso interesse territorial em identificar quais as principais escolas 

públicas ou privadas que têm se destacado no vestibular da reserva. O Colégio Pedro II, 

Escolas Técnicas Estaduais (administradas pela FAETC), Escolas Técnicas Federais etc. 

se destacam. Apenas uma escola estadual regular aparece no ranking das 10 primeiras 

escolas. Vale observar, porém, que estes dados indicam a posição das escolas com 

relação ao número de estudantes ingressos pelo sistema de cotas, mas será necessário 

correlacionar, em outro momento, a relação do número total de estudantes matriculados 

pelo sistema de cotas em cada uma das escolas. Ou seja, os colégios identificados nesta 

tabela são aqueles que por abrigar um quantitativo muito grande de alunos, com várias 

sedes, como no caso do Pedro II, acabam por se destacar.  
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Tabela 3: 

 

Outra questão levantada na pesquisa envolve a análise geopolítica das escolas. 

Analisamos a localização das escolas a renda per capita e o IDH das escolas estaduais, 

federais e particulares.  

A tabela 4 apresenta o ranking das escolas estaduais. Com o objetivo de 

estabelecer uma análise geopolítica das escolas identificadas está em curso um primeiro 

estudo envolvendo a relação da renda dos bairros e o índice de desenvolvimento 

humano dos mesmos. É importante frisar que o índice do IDH varia de zero até 1, sendo 

considerado: baixo, entre 0 e 0,499; médio, de 0,500 a 0,7,99 e elevado, quando maior 

ou igual a 0,800. De acordo com o identificado até o momento, [13] entre o ranking das 

10 primeiras, apenas uma escola está localizada num bairro cujo IDH é considerado 

baixo. As demais estão localizadas em bairros com IDH médio ou alto. Ainda que haja 

uma mobilidade de estudantes entre a residência e a escola de origem, esses dados, se 

averiguados mais detalhadamente, poderão nos trazer mais elementos para a 

investigação, sobretudo no que diz respeito às classes sociais mais favorecidas com a 

política. Isto porque, mesmo com a exigência já mencionada do corte de renda, o 

elevado número de escolas particulares ou de escolas federais ditas de "excelência", que 

costumam abrigar na sua maioria, estudantes de classe média e classe média alta, foram 

bastante significativas no estudo. 

Entre as Escolas Federais, o já confirmado Colégio Pedro II e as esperadas 

Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) e a Escola Técnica Federal de 

Química, o Colégio de Aplicação da Universidade federal Rural e da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e os Colégios Militares. Mais uma vez o IDH predominante é 

superior a média. No universo das escolas particulares, chama atenção às escolas não 
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mencionadas pelos estudantes no ato da inscrição on line. Tal fato pode indicar uma 

tentativa de encobrir a caracterização dos mesmos. A atualização dessas informações, 

como já mencionada, está sendo feita manualmente pela equipe, nos arquivos do 

Departamento de Admissão Acadêmica (DAA) da UERJ, onde estão arquivados os 

documentos dos estudantes. Colégios de excelência como o PH evidenciam, também, 

desvios no que diz respeito ao corte de renda exigido. As mensalidades dos colégios 

selecionados e a correlação dos bairros nos quais os mesmos ficam localizados indicam 

a existência de uma classe média alta sendo beneficiada pela reserva. Todavia um dado 

relevante precisa ser observado. Como estamos trabalhando, neste momento, com os 

dados cheios, de 2003 até o primeiro semestre de 2009, os anos de 2003 e 2004, nos 

quais não eram exigidos cortes de renda, podem conferir uma dimensão distorcida. Ou 

seja, será necessário estabelecer análises, ano ano, para identificar a eficácia ou não do 

corte de renda e outros intervenientes. 

Tabela 4 

 

ESCOLA por ordem de aprovação  BAIRROS  RENDA per capita 

dos bairros  

IDH  

Escola Técnica estadual República  Quintino  R$ 424,6  0,850  

Escola Técnica estadual Juscelino 

Kubitschek  

Jardim América  R$ 426,12  0,839  

Escola Técnica estadual Ferreira Viana  Maracanã  R$ 1206,73  0,944  

Escola Técnica estadual Oscar Tenório  Marechal Hermes  R$ 366,28  0,814  

Colégio Estadual Horácio Macedo  Maria da Graça  R$ 505,40  0,860  

Escola Técnica Estadual Henrique Lage  Niterói  Não informado  0,886  

Escola Técnica estadual Visconde de Mauá Marechal Hermes  R$ 366,28  0,814  

IDH - O índice varia de zero até 1, sendo considerado: baixo, entre 0 e 0,499; médio, de 0,500 a 0,799; 

elevado, quando maior ou igual a 0,800 
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Tabela 5 

 

ESCOLA por 
ordem de aprovação 

BAIRROS  RENDA per capita 
dos bairros  

IDH  

Colégio Pedro II Centro 
São Cristóvão Humaitá  
Tijuca  
Engenho Novo Realengo  
Niterói 
Duque de Caxias 

R$ 633,36 
R$ 412,39 
R$ 1830,65 
R$ 1204,61 
R$ 573,33 
R$ 316,41 
Não informada 
Não informada 

0,894 
0,833 
0,959 
0,926 
0,858 
0,803 
0,886 
0,753 

Cefet Maracanã 
Nova Iguaçu 
Maria da Graça 

R$ 1206,73 
Não informada  
R$ 505,40 

0,944 
0,762 
0,860 

Cefeteq Nilópolis 
Maracanã 
Paracambi 
Realengo 
Duque de Caxias 
Volta Redonda 

Não informada 
R$ 1206,73 
Não informada 
316,41 
Não informada 
Não informada 

0,788 
0,944 
0,771 
0,803 
0,753 
0,815 

CAP - UFRRJ Seropédica Não informada 0,759 
CAP - UFRJ Cidade universitária R$ 300,31 0,778 
Colégio Militar 
Do Rio de Janeiro 

Tijuca  R$ 1204,61 
  

0,926 

Colégio Brigadeiro 
Newton Braga 

Ilha do Governador R$ 300,31 0,778 

IDH - O índice varia de zero até 1, sendo considerado: baixo, entre 0 e 0,499; médio, de 0,500 a 0,799; 

elevado, quando maior ou igual a 0,800 
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Tabela 6 

 

 

Análise dos cursos de medicina e pedagogia da FBF 

Está em curso, também, uma analise da origem dos cotistas que ingressam nos 

cursos mais concorridos e menos concorridos da UERJ (Medicina e Pedagogia FEBF) 

na relação com a escola de origem. Esta estudo é demorado em função dos hiatos de 

informações que já ressaltamos anteriormente. As públicas federais são as escolas mais 

freqüentes quando do ingresso de cotistas em cursos mais concorridos, seguido por 

escolas particulares, reforçando nosso argumento de que está acontecendo uma gestão 

territorial na ocupação das vagas. Ao contrário, as escolas estaduais técnicas, são 

responsáveis pelo ingresso de cotistas em cursos menos concorridos. 

 

Entre as cinco primeiras federais estão: Colégio Pedro II, Cefet, Cefeteq, CAP 

UERJ e Cap UFRJ. Entre as cinco primeiras escolas particulares estão: Colégio Ph, 

Colégio Pentágono, Rede Mv1, Colégio Miguel Couto e Colégio Alfa.  Entre as escolas 

públicas estaduais e municipais as que mais predominam são: Colégio Estadual do 

Liceu Nilo Peçanha, Escola Municipal Rui Barbosa, CIEP Darcy Vargas, Colégio 

Estadual Brigadeiro Schorcht, Colégio Estadual Dez de Maio. Entre as cinco primeiras 
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escolas técnicas estaduais estão: Escola Técnica Estadual da República, Escola Técnica 

Estadual Juscelino Kubitschek, Escola Técnica Estadual Henrique Lage, Escola Técnica 

Estadual Oscar Tenório e Escola Técnica Estadual Visconde de Mauá.  

 

As cinco primeiras escolas estaduais e municipais são: Colégio Estadual 

Carmela Dutra, Colégio Estadual Barão de Mauá, Colégio Estadual Rui Barbosa, 

Colégio Estadual Álvaro Negromonte e Colégio Estadual Fernando Figueiredo.  

Os cinco primeiros Institutos de Educação encontrados foram: Instituto de Educação 

Governador Roberto da Silveira, Instituto de Educação Professor Moysés Henrique dos 

Santos, Instituto de Educação Belford Roxo, Instituto de Educação Carlos Pasqualle e 

Instituto de Educação Sara Kubitscheck.  

Entre as cincos primeiras escolas particulares estão: Colégio Duque de Caxias, 

Colégio Alfa, Centro Educacional Fluminense de Meriti, Colégio Antares, Centro 

Educacional São José. Entre as cinco primeiras escolas técnicas estaduais estão: Escola 

Técnica Estadual Adolpho Bloch Escola Técnica Estadual Oscar Tenório Escola, 

Técnica Estadual João Luiz do Nascimento, Escola Técnica Estadual Juscelino 

Kubitschek e Escola Técnica Estadual Ferreira Viana.Em relação às públicas federais só 

foram encontradas ingressantes oriundos do Colégio Pedro II e o Colégio Militar 

Brigadeiro Newton Braga.  

 

CAMINHOS A PERCORRER 

Segundo FRANCO (2008), FRY & MAGGIE (2004), MILITÃO (2006), dentre 

outros, essa política serve para minimizar a culpa e não para solucionar os problemas 

sócio-econômicos existentes na sociedade brasileira, sendo paliativa e introduzindo na 

sociedade novos conflitos.   

O que expomos agora é fruto dos primeiros esforços empreendidos. Toda uma 

gama de outras abordagens, como a realização de grupos focais, produção de sentido 
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midiático, comparações com outras experiências etc, comporão o cenário conflituoso no 

qual se insere esta pesquisa. 

O volume de trabalho que temos pela frente aponta para a pertinência da 

pesquisa e a necessidade de dedicação exclusiva a ela. Seja contínua busca pela 

interseção de dados que possam nos trazer aspectos pouco explorados e divulgados da 

política e seus impactos no cotidiano da universidade e a mobilidade social almejada 

pelos estudantes. Seja na investigação dos demais aspectos da pesquisa, tendo como 

referência os operadores conceituais de análise propostos, os grupos focais, a análise da 

produção acadêmica da área e a produção de sentido na mídia, o estudo poderá se 

constituir num importante instrumento de análise de novas diretrizes a serem adotadas 

tanto pela UERJ quanto pelas demais experiências brasileiras. Ficou evidente, também, 

a necessidade de comparação dos dados provenientes ao ingresso dos estudantes cotistas 

e não cotistas de modo a dar amplitude necessária à compreensão deste universo. É 

neste contexto que a investigação de determinadas políticas autodenominadas 

"inclusivas" constitui-se em uma importante dimensão para entender como se produzem 

os percursos de vida de estudantes e/ ou de jovens, marcados por uma constelação de 

circunstâncias sinalizadoras de movimentos de captura e agenciamentos. Pode-se 

identificar, nesse cenário posto de forma exploratória, que a vitimização e a 

infantilização dos atores sociais envolvidos no processo é marcante. Por exemplo, a 

Universidade tem disponibilizado uma verba semestral para compra de um livro, uma 

mochila e um pen drive para os estudantes cotistas! É lógico que quem não é cotista 

reclama ou zomba da iniciativa. 
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1 Graduanda em História da Faculdade de Formação de Professores da UERJ e Bolsista 

CETREINA/UERJ 

2 Graduanda em Geografia da Faculdade de Formação de Professores da UERJ e Bolsista PIBIC/CNPq 

3  Essa política reconhece diferenças constituídas histórica, social e culturalmente que se traduz em 
diferenças sócio-econômicas prejudiciais a sociedade e a grupos minoritários específicos. Em relação à 
educação superior essas diferenças se traduzem em prejuízo ao aluno durante o processo seletivo, e a 
política de cotas da UERJ se propõe a reduzi-las. 

4 Na UERJ, a política de cotas se iniciou no vestibular SADE em 2002 e favorece os oriundos de escola 
pública (20% de vagas no vestibular), negros ou afro-descendentes (20% de vagas no vestibular), 
deficientes, filhos de policiais e bombeiros mortos ou feridos durante o trabalho (5% de vagas no 
vestibular), somando um total de 45% de reserva nas vagas destinadas ao vestibular. 

5  A Unicamp por meio de um Conselho Universitário criou o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão 
Social (PAAIS) que é um sistema de bônus em seu vestibular nacional, sendo diferente da política de 
cotas também por não ter vagas reservadas. Neste programa há bônus de 30 pontos para candidatos que 
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cursaram o Ensino Médio na rede pública de ensino e 10 pontos para os estudantes que se autodeclaram 
negros, pardos ou indígenas, num sistema de vestibular que considera as habilidades além da conteudista 
dos seus vestibulandos. “O PAAIS reconhece que apesar de o vestibular determinar o potencial de cada 
estudante para o ensino superior, alguma informação pode ser obtida a partir de dados da vida pregressa 
do candidato” (TESSLER, 2007) 

6 PASSETTI, Edson. Conversa sobre anotações a respeito de política, resistências, sociedade de controle 
e educação. IN: Anais do Primeiro Ciclo de Conferências: Políticas que produzem educação. Rio de 
Janeiro: NUPPE, FFP/UERJ, 2008. 

7 Sobre este debate ver: Carneiro, Luiz Orlando. Dilema Supremo das cotas raciais In: Jornal do Brasil, 
Caderno o País, 25 de novembro de 2007; Merola, Ediane. Lei de Cotas: Cabral poderá recorrer ao STF. 
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