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Resumo  

Na atualidade, a democratização do ensino superior tem sido considerada como um dos 
principais caminhos para que a educação possa efetivamente contribuir para a inclusão social 
de certos grupos, que sofreram desigualdades sociais e raciais, em razão de algum processo 
histórico depreciativo. Diante disso, o sistema de cotas na universidade pública tem sido 
proposta como uma ação afirmativa para acelerar o processo de inclusão social de grupos 
étnicos, como negros e índios, como forma de garantir a educação como um direito de todos. 
Por outro lado, estudos indicam que estudantes da educação pública sofrem um processo de 
auto-exclusão ao ensino superior. Neste contexto, surge a necessidade de compreender como 
as ações afirmativas têm sido percebidas pelos estudantes da educação básica pública, como 
forma de contribuir com estratégias inovadoras que efetivamente enfrentem a auto-exclusão. 
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Abstract:  

Currently, the democratization of higher education has been regarded as one of the main ways 
in which education can effectively contribute to social inclusion of certain groups, who have 
suffered racial and social inequalities, because of some derogatory historical process. Thus, 
the system of quotas in public universities has been proposed as an affirmative action to 
accelerate the process of social inclusion of ethnic groups, like blacks and Indians as a way of 
ensuring that education is a right for all. Furthermore, studies indicate that students in public 
primary education and undergo a process of self-exclusion to higher education. Thus, it is 
necessary to understand how affirmative action has been perceived by students in public 
education, as a contribution in proposing innovative strategies to effectively confront the self-
exclusion. 
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INTRODUÇÃO 

 
Temos observado nos últimos anos, um movimento que tenta debater uma nova 

universidade pública brasileira, que busca enfrentar a reprodução de um cenário que se 

estabeleceu desde a implantação das primeiras instituições de ensino superior: uma instituição 

restrita a uma minoria privilegiada. Afinal, de um modo geral, o ensino superior sempre 

buscou atender as expectativas educativas e profissionais para a elite da sociedade. É possível 

identificar na história da educação no Brasil, que desde seus primórdios a maioria da 

população tinha acesso a educação que se resumia à alfabetização e a um mínimo de instrução 

capaz de garantir o funcionamento das atividades menos valorizadas.  

Depois de mais de um século da abolição da escravatura e da substituição do trabalho 

escravo por relações assalariadas, a sociedade brasileira ainda traz consigo resquícios destes 

tempos, ainda permanecendo forte o caráter elitista da educação. O maior desafio para a nossa 

sociedade é superar as desigualdades geradas historicamente, cotidianamente reproduzidas, 

principalmente, sobre as categorias ou grupos minoritários. Vivemos um momento propicio 

para envolver a sociedade brasileira na discussão sobre o papel do Estado para a promoção da 

democratização do acesso ao ensino superior e, por conseqüência, para debater a condição dos 

negros e dos grupos populares na universidade.  

A educação, que, segundo a Constituição, é um dos meios para se alcançar a cidadania 

e a reversão das desigualdades sociais, começa agora a ser um dos principais temas para 

discussão entre a sociedade civil e o Estado. Afinal, busca-se uma educação que considere o 

papel dos negros e dos grupos populares, com vistas validar a construção de políticas 

públicas, que possibilitem a compensação das desvantagens vividas pelos grupos 

desprivilegiados.  

A Constituição Brasileira, de 1988, prima pelo princípio democrático de igualdade de 

oportunidade entre os indivíduos, mas para se construir uma sociedade que seja realmente 

democrática, é preciso reconhecer e valorizar não apenas as diferenças mas também a 

diversidade. Um primeiro passo, sem dúvida, para isso é o reconhecimento das desigualdades 

(BAIA, 2006). Sendo assim, consideramos fundamental ampliar o acesso de estudantes de 

origem populares ao ensino superior, para assim promover indivíduos capazes de transformar 

a realidade em que vivem, através da autonomia e da participação coletivas. Sendo assim, a 

democratização do acesso ao ensino superior com vistas a redução das desigualdades, podem 

se dar através de ações afirmativas, que podem ser definidas como: 
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como um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, 
facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação 
racial, de gênero e de origem nacional, bem como para corrigir os efeitos 
presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a 
concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais 
como a educação e o emprego (BRASIL, 2010).  

 
Dessa maneira, o debate sobre ações afirmativas para o acesso popular às 

universidades públicas ganha importância, diante do desafio da democratização da educação 

brasileira, que busca a expansão do ensino superior com qualidade, mas que seja feita de 

forma inclusiva. Esse debate se acentua quando levamos em consideração que não apenas o 

acesso seja popular, mas, que seja também esse acesso leve em consideração características 

étnicas dos estudantes, na intenção de enfrentar as desigualdades históricas. Apesar do debate 

que vem sendo travado em torno das políticas de cotas, nos chama atenção, a grande diferença 

entre o acesso do estudante à rede pública de ensino e o acesso que vemos, no ensino superior 

(SILVA, 2007). Não há duvidas que a Educação Básica, na questão do acesso, vem superando 

uma série de problemas, em uma perspectiva cada vez mais inclusiva.  

Por outro lado, no Ensino Superior, o acesso tem crescido, mas ainda se mostra um 

obstáculo para as amplas camadas populacionais no Brasil. Dessa maneira, defendemos que 

enquanto o número de vagas para o ingresso na universidade pública não se mostrar capaz de 

atender em quantidade igual ou superior ao de número de candidatos, oriundos do ensino 

básico regular, a adoção de cotas como uma ação prioritária.  

Entendemos assim, que tratar de maneira diferenciada um grupo que teve menos 

oportunidades e, portanto, que está em situação de desvantagem, é uma tentativa de diminuir 

tais desigualdades, restituindo direitos, muitas vezes negados. Não se trata de um privilégio, 

mas sim, do exercício da democracia, respeitando a diversidade étnico-racial da nossa 

população e revelando a forma desigual como essa diversidade tem sido tratada pelo Estado e 

pela sociedade brasileira ao longo dos séculos. 

As cotas têm um papel além da promoção do ingresso de uma população 
específica na universidade. As cotas estimulam o debate sobre a questão 
racial, que no Brasil chega com mais de um século de atraso, questionam a 
diversidade dentro de instituições de ensino e nos fazem refletir nas 
conseqüências do nosso passado escravo marcado pela ausência de políticas 
públicas pós-abolição (LOPES, 2006).  

 

Estudos têm demonstrado que a diminuição da desigualdade de acesso à universidade 

exige a adoção simultânea de cotas sociais, que leve em conta critérios raciais (OSORIO, 

2009). Com intuito de levar o debate das ações afirmativas para dentro da escola pública 

básica, o Projeto de Extensão Caravanas de Saberes, aprovado no EDITAL 01/2010, da Pró-
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Reitoria de Extensão (PRAE/UFRPE), em associação com o Programa Conexões de Saberes, 

busca enfrentar a chamada auto-exclusão dos estudantes de escola publica à universidade, por 

meio da promoção do capital informacional acerca do universo pós-ensino médio, 

principalmente no que se refere ao ensino superior e suas características (ZAGO, 2006). 

Nesse sentido, o presente trabalho vem trazer os resultados mais recentes sobre a percepção 

dos estudantes da educação básica, acerca das cotas universitárias, durante o desenvolvimento 

do Projeto Caravanas de Saberes, com intuito de compreender as possíveis relações existentes 

entre cotas universitárias e a questão da auto-exclusao ao ensino superior.   

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho tem sua origem no projeto de extensão Caravana de Saberes, que 

busca desenvolver na escola pública ações inovadoras que aproximem as escolas públicas da 

universidade pública, de tal forma a promover as várias formas de acesso ao ensino superior, 

contribuindo com a democratização desse nível de ensino. Nesta perspectiva, partimos do 

pressuposto que as cotas universitárias têm o potencial de promoção da equidade no acesso ao 

ensino superior, contribuindo com superação da auto-exclusão, que os jovens da escola 

pública são vítimas. 

A forte auto-exclusão, associada muitas vezes à baixa auto-estima, que os estudantes 

oriundos de segmentos sócio-econômicos vulneráveis são submetidos, pode estar associada a 

discriminação, que sofrem por sua cor, classe social e também por serem  estudantes de escola 

pública. Nesse contexto, o debate sobre cotas torna-se essencial, que ocorra no âmbito da 

escola publica. Afinal, percebe-se a necessidade de fortalecer o capital informacional, na 

perspectiva de ampliar a visão dos estudantes, a perceberem que cotas (sociais ou étnicas) não 

se configuram como um instrumento de segregação, mas como uma forma de combate à 

desigualdade no acesso à universidade, das camadas populares historicamente excluídas.  

Este artigo traz os resultados de um estudo exploratório da realidade sócio-educativa 

vivenciada pelo Projeto Caravana de Saberes, analisado através de uma abordagem 

qualitativa, as relações entre auto-exclusão ao ensino superior de estudantes de escolas 

públicas e a percepções sobre cotas para o acesso à universidade. Os autores do presente 

artigo, integrantes do projeto, conduziu o estudo, durante visitas a 02 escolas públicas, 

estaduais, localizadas em comunidades populares da cidade de Recife e Olinda, durante o 

primeiro semestre de 2010.  

O desenvolvimento do projeto tem como fundamento pesquisas, coletas de dados 

sistematizados, acerca das múltiplas realidades do ensino superior brasileiro e do universo 
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pós-ensino médio. Durante o desenvolvimento do projeto, por meio de visitas (as chamadas 

caravanas) às escolas públicas, os estudos permitem aos participantes promoverem discussões 

e debates com os alunos do ensino médio público, para compartilhar tanto as informações 

sobre as condições de acesso e permanência no ensino superior, como também as trajetórias 

dos integrantes do projeto. Essa estratégia permite favorecer um reconhecimento identitário 

de todos os estudantes (universitários e da educação básica). Simultaneamente, o diálogo que 

se estabelece na escola busca sensibilizar os alunos quanto à necessidade de perceber as 

formas de discriminação na sociedade alertando para o fato que ignorar esse problema inibe 

ainda mais as ações para enfrentá-lo. 

Durante as caravanas, realizamos as coleta de dados, aqui analisados, através da 

aplicação de um questionário, que pretendiam verificar elementos acerca da auto-exclusão. De 

maneira complementar, verificamos os conhecimentos dos alunos a cerca do capital 

informacional relacionado à cotas universitárias. Apesar do debate sobre reserva de vagas ao 

ensino superior estar na mídia, acreditamos que os estudantes da educação básica ainda não 

detém capital informacional qualificado relacionado às varias modalidades de cotas.  

Para tanto, dentre outras questões, durante as caravanas, foi solicitado de maneira 

anônima, ao entrevistado que respondesse perguntas tais como: “se tem conhecimento sobre 

sistemas de cotas”, “se eram favoráveis ou não as cotas nas universidades” e “para quem as 

cotas deveriam favorecer”. Nesse presente artigo, nosso interesse é assim interpretar as 

respostas dos sujeitos, na busca por compreender os fatores que promovem a auto-exclusão ao 

ensino superior dos estudantes de origem popular, bem como identificar possíveis estratégias 

que contribuam para democratização do ensino superior. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Diante dos resultados, pudemos perceber a existência de dois grupos de estudantes nas 

escolas alvo da caravana. Um grupo já havia se escrito no ENEM e outro tinha, por algum 

motivo, deixado de se escrever no ENEM. Ao investigar as respostas desse último grupo, que 

podemos chamar de Excluídos do ENEM (ou EE), percebemos que a maioria desses não-

inscritos no Enem, apesar de declararem não ter conhecimento acerca das cotas para acesso ao 

ensino superior, apresenta preferência por determinados grupos para serem favorecidos por 

alguma ação afirmativa. Ao observamos as respostas para esse grupo de estudantes, que está 

fora do processo seletivo ao ensino superior, mesmo admitindo que sua posição careça de 
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informação mais qualificada, acredita que determinados setores sociais deveriam ter algum 

tipo de “benefício” para alcançar o ensino superior.  

Analisando com mais detalhes as opiniões emitidas por este grupo, percebemos uma 

posição favorável às cotas universitárias (35%), mas desde que seja para candidatos ao ensino 

superior, considerados de “baixa-renda”. Um aspecto que nos chama atenção é com relação ao 

fato do grupo EE defender um sistema de cotas voltado para atender aos estudantes oriundos 

de escola públicas, com um percentual (30%) muito semelhante ao fator anterior.  

Por outro lado, os resultados para esse grupo de estudantes indicam uma forte rejeição 

para cotas voltadas para grupos étnicos (negros e índios), pois a defesa ficou abaixo de 20% 

para esse público. Outro elemento que nos chama atenção é que a preferência, destes alunos 

EE do ensino médio, por cotas universitárias voltadas aos deficientes (16%), é maior do que 

aquela observada nas cotas para negros (11%) ou índios (8%).  

De maneira semelhante ao grupo anterior, os estudantes do ensino médio, inscritos no 

Enem, que podemos chamar de Inscritos no Enem (IE), revelam que não detêm conhecimento 

suficiente a respeito do sistema de cotas universitárias, mas apesar disso a opinião majoritária 

(50%) se volta pela defesa dos grupos sociais mais fragilizados financeiramente, os chamados 

de “baixa-renda”. Ainda em suas respostas, percebemos que em relação à defesa de cotas para 

alunos oriundos de escola pública o percentual foi de apenas 22%, mostrando uma redução 

significativa quando comparados com as respostas do grupo EE.  

Porém em se tratando de cotas para portadores de necessidades especiais o percentual 

de opiniões é praticamente o mesmo em relação ao grupo que não se inscreveu no exame.Um 

dado extremamente importante é que o apoio a cotas para índios não apareceu neste grupo e 

que o apoio para negros reduziu muito, caindo para apenas 4% de opiniões favoráveis. Outro 

fato que nos chama atenção é para a existência de discursos que apontam para as cotas como 

uma forma de preconceito, com percentual de 9%.  

 Quando comparamos os dois grupos, com vistas a levar em conta as varias relações 

existentes entre as respostas obtidas, percebemos uma forte tendência dos sujeitos (EE e IE) 

em defender cotas para escolas públicas, mas sempre associada à estudantes de baixa renda. 

Essa característica provavelmente se deve a percepção que “escola pública é para pobre”, o 

que explicaria o senso comum de acreditar que cotas voltadas para estudantes de escolas 

públicas são semelhantes a cotas para pessoas de baixa renda.  

Como uma possível conseqüência dessa percepção, podemos inferir que os sujeitos 

investigados entendem que “aluno pobre” apresenta mais dificuldades para acessar o ensino 

superior, mesmo quando disputa uma vaga à universidade, com outros alunos de escola 
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pública. Esse elemento indica que a escola pública não tem sido vista como capaz de 

equilibrar as diferenças geradas pelas condições financeiras dos estudantes pobres. E assim, 

quem não pode “comprar” sua educação precisa ser beneficiado por algum sistema de 

beneficio. Dessa maneira, podemos supor que a educação não tem sido vista, como um bem 

de direito social e público, mas como uma mercadoria, que se compra, e apenas quem tem 

recursos financeiros, podem desfrutar de uma educação de qualidade.  

Diante desses aspectos inferimos que dentre os sujeitos entrevistados, o 

reconhecimento dos mecanismos que levam à discriminação racial não são conhecidos, 

implicando em resistência na adoção de cotas para negros ou índios. Acreditamos que esta 

posição esta pautada no mito da democracia racial brasileira, associado à compreensão de que 

“basta estudar” (ou comprá-la) para “ser alguém na vida”. Essa percepção parte do 

pressuposto que as oportunidades, que a sociedade oferece, como, por exemplo as 

educacionais, podem ser aproveitadas por qualquer um, apenas pelo esforço individual, 

independente da cor de pele, sem levar em consideração que historicamente nossa sociedade 

excluiu, determinados grupos, como por exemplo, negros e índios das oportunidades de 

moradia, de renda, de trabalho e principalmente educacionais. 

   

     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
De um modo geral, percebemos que os dois grupos (EE e IE) demonstram forte 

ausência de capital informacional sobre cotas universitárias (e sobre a própria universidade), 

afinal apresentam posições muito pautadas no senso comum, a respeito do sistema de reserva 

de vagas universitárias. Para o grupo entrevistado, as cotas deveriam ser direcionadas 

prioritariamente para os “pobres”, depois para estudantes de escolas públicas. Dessa forma, 

podemos perceber que a relação desigualdade social e raça é pouco compreendida, 

provavelmente por conta do mito da democracia brasileira.  

Dessa maneira, a posição dos estudantes nos permite supor que o debate acerca das 

ações afirmativas, como forma de enfrentar as desigualdades sociais e históricas não esta 

alcançando a escola pública, aos jovens que dela fazem. Dessa maneira, entendemos que as 

ações afirmativas para negros e índios são necessárias e urgentes, mas precisam vir 

acompanhadas por estratégias que ampliem o capital informacional dos estudantes, para além 

das informações técnicas relativas à cursos e profissões, mas precisam incluir questões, que 

permitam qualificar a opinião dos jovens, de modo a incluí-los no debate sobre ações 

afirmativas de acesso e permanência de estudantes no ensino superior. 
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