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Resumo: 

Possibilitar o ingresso de população socialmente excluída no Brasil é rever séculos de negação de 
políticas públicas sociais na tentativa de resgatar a auto-estima e conseqüentemente (re)criar 
cidadania em segmentos populacionais socialmente marginalizadas. Dessa forma, este trabalho 
busca apresentar concepções dos discentes sobre suas identidades no contexto do processo de 
expansão universitária e a relação desse processo com a concepção de inclusão social. Assim, o 
trabalho exposto buscou analisar os pressupostos teóricos que possibilitam que políticas de 
inclusão em nosso território estejam sendo postas em práticas e sua visão a partir do olhar dos 
graduandos dos cursos de licenciatura do Campus Prof. Alberto Carvalho/UFS.  
PALAVRAS-CHAVE: Expansão do Ensino Superior, Inclusão Social e Identidades.  

 
 
Resumen  
 
IDENTIDADES Y LA INCLUSIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR:  

Un estudio en la Universidad Federal de Sergipe. 
 
Permitir la entrada de la población socialmente excluida en Brasil em La universidad es rever 
siglos de negación de las políticas sociales públicas en el intento de recuperar la autoestima y 
por consiguiente re(crear) ciudadanía en una fracción poblacional socialmente marginada.  
Así, este trabajo trata de presentar concepciones de los alumnos sobre sus identidades en el 
contexto del proceso de expansión de la universidad y la relación de este proceso con la 
concepción de inclusión social. Así, el trabajo expuesto buscó examinar los presupuestos 
teóricos que posibiliten que políticas de inclusión en nuestro territorio estean sendo puestas en 
práctica desde la mira de los graduandos de los programas de pregrado del Campus Prof. 
Alberto Carvalho/UFS. 
Palabras-llave: Expansión del Educación Superior, Inclusión Social y Identidades 
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1. Introdução 

Este artigo visa apresentar concepções de graduando(as) dos cursos de licenciatura da 

Universidade Federal de Sergipe sobre identidades e inclusão universitária. Este trabalho foi 

elaborado a partir do Relatório de Pesquisa do projeto “A Expansão do Ensino Superior 

Federal Público: o caso da Universidade Federal de Sergipe / Campus Professor Alberto 

Carvalho” (UFS/Campus Itabaiana), desenvolvido no âmbito das ações do Grupo de Estudos 

e Pesquisas Identidades e Alteridades: Diferenças e Desigualdades na Educação 

(GEPIADDE).  

O referido projeto tem como objetivo investigar se o processo de expansão da 

Universidade Federal de Sergipe promoveu a inclusão social, como também analisar no 

processo de formação de novas identidades entre seus alunos, incluindo a visão destes com 

relação às diversas estratégias de inclusão, entre elas o ingresso pelas cotas, iniciado na UFS  

em 2010.   

Foram realizadas análises dos questionários sócio-culturais, aplicados questionários e 

realizadas entrevistas com os discentes dos sete cursos de licenciaturas. Foram abordadas  

questões de gênero, sexualidade, identidades, etnia/raça, as origens sócio-econômicas e 

processo de ingresso por meio de  cotas como política de ação afirmativa.  

A análise das entrevistas aos discentes dos sete cursos de licenciatura, sendo alvo da 

pesquisa dois alunos (homem e mulher) de cada turma existente até então no campus de 

Itabaiana e uma análise dos candidatos aprovados no PSS 2010 por meio das cotas se 

pautando nos critérios utilizados para determinar a ação afirmativa e nos questionários sócio-

culturais.  

O Campus Prof. Alberto Carvalho localiza-se no agreste do Estado de Sergipe, e 

Itabaiana tem aproximadamente 80 mil habitantes. O processo de expansão da “UFS” foi 

justificado pela necessidade de ampliação da participação da universidade pública no número 

de matrículas no ensino superior e pela interiorização da instituição já que seus cursos eram 

até então oferecidos na cidade de São Cristóvão, região metropolitana de Aracaju. Segundo 

dados do IBGE, o índice de desenvolvimento humano de Itabaiana é de 0, 678, considerado 

baixo para os padrões internacionais e o número médio de séries concluídas é de apenas 3,98, 

o que se reflete na taxa de analfabetos funcionais que atinge praticamente a metade da 

população, 49,1%.  

Na fase final da conclusão da pesquisa, além do aprofundamento das questões 

referentes à percepção dos/as estudantes sobre identidades e inclusão por parte dos/as 
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estudantes de semestres anteriores, acrescentamos a análise dos dados das turmas das sete 

licenciaturas do Campus Itabaiana no vestibular de 2009, em comparação as turmas dos 

mesmos cursos no Campus São Cristóvão. Análises obtidas a partir das entrevistas anteriores 

possibilitaram a formulação de artigos, como este, onde se pode apresentar os diagnósticos 

aglutinados. 

Sua continuidade pôde melhor aprofundar as abordagens referentes às construções de 

identidades e a promoção de inclusão social da visão dos discentes dos cursos de licenciatura, 

levando em consideração à inclusão social e a implantação de ações afirmativas, neste caso as 

cotas por categoria de cor e raça e classe social e o enxergar dos alunos a essa nova realidade 

que permeará o Campus Prof. Alberto Carvalho em Itabaiana como é apresentado neste 

trabalho. 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram: análise dos dados do questionário 

sócio-cultural disponível no site da UFS e respondido pelos estudantes quando se inscrevem 

no vestibular, a aplicação de questionários aos alunos dos cursos de Pedagogia, Matemática e 

Biologia e em um segundo momento nas turmas de 3º e 5º períodos dos cursos de licenciatura 

em Química, Física, Geografia e Letras. Em seguida os dados foram sistematizados, 

caracterizados e analisados.  

Desse modo foram coletados e aplicados nas sete turmas de licenciatura com ingresso 

em 2008. Outro recurso utilizado, complementando a forma de coleta de  dados foram as 

entrevistas individuais com quatro estudantes de cada um dos sete cursos analisados, sendo 

dois homens e duas mulheres de cada curso (um homem e uma mulher de cada turma de 2007 

e um homem e uma mulher de cada turma de 2008), totalizando vinte e oito estudantes. Essas 

entrevistas visaram aprofundar a análise sobre a inclusão e expansão e as identidades e seu 

contexto nesse processo. Tais elementos possibilitaram aprofundar questões relacionadas às 

visões e relações a respeito das categorias propostas estabelecidas pelos estudantes no âmbito 

da vivência universitária. Nessa etapa, além do aprofundamento das questões referentes à 

percepção dos/as estudantes sobre identidades e inclusão por parte dos/as estudantes dos 

semestres anteriores, acrescentamos a análise dos dados das turmas das sete licenciaturas do 

Campus Itabaiana no vestibular de 2009, em comparação as turmas dos mesmos cursos no 

Campus São Cristóvão. É imprescindível ressaltar que o período dedicado à realização das 

entrevistas na fase de conclusão do projeto foram os meses de abril, maio e junho. 

 

 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 4 

2. Inclusão e Identidades em Debate  

 

 

A universidade é um espaço de formação e construção de conhecimentos. Ela é capaz de 

agir como produtora ou reprodutora de valores morais, éticos e transmitir conhecimentos 

científicos a respeito das inovações tecnológicas interagindo desta forma com os setores de 

produtividade. Por muito tempo a universidades desempenharam além dessas funções, caráter 

mercantil do ensino como forma de lucratividade.  

Segundo Boaventura (2002, p.6)  
 

[...] a crise institucional resultava da contradição entre a reivindicação da 
autonomia, na definição de valores e objetivos da universidade e a pressão 
crescente de submeter esta última a critérios de eficácia e de produtividade 
de natureza empresarial ou de responsabilidade social.  
 
 

A expansão do ensino superior público pode demarcar aspectos de inclusão social no 

sentido de beneficiar a todos como forma de democracia, como também auxiliar na busca de 

legitimidade e institucionalidade anos atrás vista com bastantes conflitos de sustentabilidade. 

Vale ressaltar que uma das finalidades mais importantes de uma universidade é conservar e 

difundir os valores éticos, liberdade, igualdade e democracia, como também gerar, transmitir 

e disseminar o conhecimento, em padrões elevados de qualidade e equidade.  

Segundo Sposati (1999, p7), a inclusão social implicaria em quatro tipos de utopia:  

Autonomia: é a capacidade e a possibilidade do cidadão suprir suas 
necessidades vitais, especiais, culturais, políticas, sociais enfim de respeito 
às idéias individuais ou coletivas, acima de tudo o exercício de sua 
liberdade. Qualidade de vida: a qualidade e a democratização dos acessos 
ás condição de preservação do homem, da natureza e do meio ambiente, a 
garantia de um ambiente o qual tenha um pleno desenvolvimento ecológico e 
participativo de respeito ao homem e a natureza. Desenvolvimento 
Humano: é a possibilidade de todos os cidadãos de uma sociedade justa, a 
qual todos possam usufruir coletivamente o mais alto grau da capacidade 
humana. Equidade: é possibilidade das diferenças serem manifestadas e 
respeitadas sem discriminação, condição que favoreça o combate das 
práticas de subordinação ou de preconceito.  

 

 
Não obstante os argumentos históricos que se colocam como justificativa em relação 

às cotas, disponibilizados em inúmeros estudos que apontam as evidências e os fundamentos 

do caráter étnico-racial e social das desigualdades na sociedade brasileira (GUIMARÃES, 

1999; BARBOSA, 2000; PAAF/UFS, 2008) a instituição de cotas nas universidades 

brasileiras tem gerado controvérsias, sob a alegação, principalmente da classe alta média alta 
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brasileira, que evoca um pseudoconceito de meritocracia, desconsiderando a relevância dos 

componentes condicionais na configuração meritocrática, bem como sobre a forma 

condicionada com a qual se dá o processo de ingresso nas universidades públicas.  

Percebe-se também que há uma forte corrente contrária entre os vestibulandos da rede 

privada, alegando que o processo seletivo deve acontecer de forma justa, o que para eles quer 

dizer a manutenção do processo de privilégios de sua classe, desconsiderando que sempre 

estiveram em condições superiores de acesso que a classe popular, de maioria da população 

negra não teve.  

Vale destacar que o fato de um sujeito ingressar numa universidade pública não queira 

dizer que o mesmo está totalmente incluso, pois essa inclusão é composta por vários fatores 

além do ingresso no sistema educacional; no entanto esse ingresso é um dos elementos dessa 

ação inclusiva. Segundo as idéias de Brandão (2005, p. 68)  

 

[...] se a universidade não criar uma estrutura que dê condições aos 
estudantes ingressantes, especialmente os beneficiados, pelo sistema de 
cotas, de se manterem financeiramente ao longo do curso e condições 
pedagógicas para que consigam acompanhar, no mesmo nível dos demais 
calouros, as aulas das disciplinas dos primeiros anos, a experiência das cotas 
poderá ser “desastrosa.  
 

 

Desta forma, só a oportunidade do acesso não basta, mas, um avanço visualiza-se. No 

entanto, ainda é preciso que se reflita a questão de permanência dos beneficiados pelo sistema 

de cotas e sua permanência na universidade de forma igualitária. 

 
Segundo Brandão (2005, p.92)  
 

[...] Os defensores do sistema de cotas não admitem que a criação de 
condições iguais se dê apenas antes do processo de ingresso nas 
universidades públicas [...] pois afirmam que essa melhoria, se houvesse, 
levaria mais de trinta anos para resultar em um maior percentual de negros 
e/ou pobres aptos para disputar, em igualdade de condições, as vagas 
oferecidas pelas universidades públicas brasileiras.        
 

 

Além de aspectos de compensação pela escravização por séculos passados e pela 

discriminação secular, as cotas são vistas como ações de potencialização dos grupos 

discriminados, com objetivo de criar referenciais societários de equidade social que 

contribuam para as pessoas a viverem de fato como uma sociedade multiétnica.  
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[...] as políticas de ação afirmativa são “medidas especiais e temporárias” 
que [...] simbolizariam “medidas compensatórias, destinadas a avaliar o peso 
de um passado discriminatório”; significariam “uma alternativa para 
enfrentar a persistência da desigualdade estrutural que corrói a realidade 
brasileira”; e por fim, permitiriam “a concretização da justiça em sua dupla 
dimensão: redistribuição(mediante a injustiça social) e reconhecimento 
(mediante o direito à visibilidade de grupos excluídos (PIOVESAN, 2003, p. 
3) 
 
 
 

 
As cotas são políticas de emergência para tratar de uma realidade desigual que se 

perpetuou no Brasil e no mundo com relação às desigualdades e injustiças sociais.  

A universidade é um espaço onde circulam questões relacionadas às identidades 

étnico-raciais e outros como de: gênero, sexualidade, etc. São temáticas que tem ocupado as 

diversas áreas do conhecimento. As identidades são cada vez mais entendidas como 

construções plurais socialmente construídas e modificadas nas relações sociais. Ao longo da 

nossa vida formamos nossas identidades a partir da forma como nos relacionamos com os 

outros e como estes influenciam nossa forma de ser: mulher, homem, negro/a, branco/a, 

heterossexual, homossexual dentre outros. 

Na condição de processo estão sempre em construção razão pela qual não se pode 

mensurá-la, mas observar as constantes mutações. Para Lima; Trindade (2009, p.17) as 

Identidades:  

[...] são imbricadas nas semelhanças a si próprias e na identificação com o 
outro. Constitui-se em foco central nas relações sociais, sendo 
continuamente (re) construídas a partir de repertórios culturais e históricos 
de matrizes africanas, e das relações que se configuram na vivência em 
sociedade”.  
 
 
 

As identidades étnico–raciais são processos contínuos que jamais podem ser 

entendidas por meio de aspectos biológicos, muito mais que estes aspectos, essas identidades 

entendidas como processo são afetadas pela história e pelas circunstâncias das demandas 

locais ou até mesmo globais. 

Dando continuidade aos discursos sobre identidades, é preciso ressaltar que além das 

identidades que compõem e formam a sociedade, pode-se destacar também as identidades de 

gênero e sexualidade. Estas por sua vez atribuem a seus patamares aspectos biológicos e sociais. 

Nesse sentido, autores como Gomes, (2009, p.86) relata que: [...] “no caso das identidades 

de gênero, estamos preocupados com o caráter flexível e pós-moderno dessa identidade que inclui 

e exclui diferentes fronteiras de pertencimento.” 
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A reflexão acima nos faz pensar em uma identidade de gênero não fixa e que 

dependerá não apenas de fatores biológicos, mas também dos aspectos culturais, levando em 

conta as condições de pertencimento dos indivíduos.  

 

[...] A proposta é da flexibilização de fronteiras para romper com o 
essencialismo. Por exemplo, quanto à construção da identidade de gênero, 
devemos propor uma revisão dos papéis que historicamente se impuseram 
como normas e padrões para homens e mulheres. (GOMES, 2009, p.87) 
 
 

 
O que foi mencionado acima a respeito das identidades de gênero nos remete a um 

discurso pautado na idéia de identidade flexível, que está em constante transformação, que o 

essencialismo não é capaz de determiná-la. Além disso, rompe com a ideologia social de 

empregar papéis que devem ser seguidos como normas sociais a essas identidades, quebrando 

um pouco com a dicotomia entre os sexos, o que nos faz refletir nas mudanças ocorridas por 

meio de lutas e contestações à respeito de uma igualdade de gêneros e a sexualidade diante 

das demandas sociais. A esse último ponto, Louro (1997, p11) diz que  

 
[...] a sexualidade não é apenas uma questão pessoal, mas é social e política 
[...] a sexualidade é “aprendida”, ou melhor, é construída, ao longo de toda a 
vida, de muitos modos, por todos os sujeitos. (LOURO, 1997, p.11)  
 

 

Por serem processos complexos a sexualidade não é entendida de forma universal e 

que deve ocorrer para todos de uma mesma forma, num mesmo modelo ou patamar. É um 

discurso que deve ser levado em consideração não aspectos sociais e culturais, mas também 

políticos que garantam direitos as identidades que se virtualizam na sociedade.  

 
 

3. Inclusão e Identidades na Visão dos Sujeitos: Uma abordagem preliminar  

  

A partir da busca de informações de como se deu o processo de cotas para os 

candidatos aprovados no PSS-2010, pudemos notar que para os sete cursos de licenciatura da 

UFS/ITA. 8(oito) candidatos foram aprovados a partir de cotas para alunos oriundos de escola 

pública sem definir raça, para estes foram categorizados de grupo A, o grupo B que foi para 

os candidatos que se declararam como negros, pardos e indígenas e que eram de escola 

pública, estes ocuparam 16 (dezesseis) vagas e as outras 26 (vinte e seis) vagas foram para os 
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candidatos do grupo C que não se beneficiaram pelas cotas. Para o reitor, política de cotas "é 

um coroamento para tornar universidade mais inclusiva".  

Assim, o Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal de Sergipe 

(PAAF/UFS) estabelece que a partir do vestibular 2010 50% das vagas sejam  destinadas a 

estudantes de escolas públicas. Desse percentual, 70% serão dedicados aos que se declararem 

negros, pardos ou índios. Será garantida, também, uma vaga por curso aos portadores de 

necessidades especiais. (PAFF/UFS, 2008).  

A partir dos dados coletados em relação ao ingresso de 2009, com relação ao local de 

origem, pôde-se perceber que em Itabaiana a maioria é originária de Itabaiana, município 

onde está localizada a universidade (228 alunos). A capital sergipana com o quantitativo de 

46 alunos é o terceiro maior percentual de ingresso. Sendo os cursos de biologia e física os 

quais apresentam o maior número de candidatos que dizem ser naturais de Aracaju.  

Fazendo uma comparação Itabaiana e São Cristóvão, tendo como universo pesquisado 

os sete cursos de licenciatura, citados anteriormente, pode-se verificar que ambas as cidades 

se fazem importantes no que diz respeito ao acesso ao ensino superior, pois o que nota-se é 

uma parcela acentuada de alunos que são do município em que se localiza a universidade, 

como também de municípios vizinhos, o que leva a concluir que a expansão, ou até mesmo 

implantação do ensino superior vem sendo um instrumento de democratização do acesso à 

educação “a criação de novas universidades em regiões do interior do país desassistidas pelo 

sistema federal de ensino superior público ou, por meio de desmembramento de universidades 

já existentes” (ENNES, 2009, p.161). 

No que se refere à localidade de moradia, no caso do campus de Itabaiana, verifica-se que, 

embora ao se pensar por município, a maioria dos candidatos aprovados seja de seu município 

sede, há um maior percentual de estudantes de outros municípios. Por exemplo, no curso de 

Geografia (2008) e Química (2007), mais da metade dos aprovados era de outros municípios, o 

que também configura abrangência da expansão universitária o âmbito do agreste com alcance no 

semi-árido. 

Também este item mantém os dados do Processo Seletivo Seriado-2008 (PSS- 2008), 

no qual a maioria nasceu e reside em Itabaiana, sendo que em segundo lugar coloca-se a 

moradia em outros municípios de Sergipe.  

O que pode ser visto até então é que a expansão trouxe inclusão, pois as categorias 

levantadas permitiram o reconhecimento da interiorização e implantação da universidade 

como aspecto positivo para inclusão social.  
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No PSS-2008 a maioria dos pais dos estudantes também possui casa própria, sendo o 

curso de licenciatura em física que possui o maior percentual de pais que não possuem 

residência própria.  

A realidade de São Cristóvão é semelhante a do Campus de Itabaiana, pois a maioria 

dos pais dos candidatos aprovados possui casa própria.  

O que pôde ser notado com relação a essa questão é que as respostas dadas pelos 

estudantes nas entrevistas também estão de acordo com os dados acima, pois das 40 

entrevistas realizadas com os alunos apenas 2 (dois) afirmaram que os pais não possuem casa 

própria. A análise dessa questão nos remete a seguinte conclusão, que apesar de tamanha 

desigualdade social no Brasil, a realidade vem sendo mudada, a população vem se 

enquadrando nos princípios de inclusão social, proposto pela autora Aldaíza Sposati, que 

enfatiza a questão seguindo quatro dimensões: autonomia, equidade, desenvolvimento 

humano e qualidade de vida, este último segundo Sposati: “a qualidade e a democratização 

dos acessos ás condição de preservação do homem, da natureza e do meio ambiente, a 

garantia de um ambiente o qual tenha um pleno desenvolvimento ecológico e participativo de 

respeito ao homem e a natureza.” 

Outra questão que demarca as situações sócio-econômicas da família, como também 

remete às questões de gênero, se trata da situação do pai no trabalho. Em Itabaiana os dados 

revelam que a maioria dos pais dos alunos que ingressou em 2009 trabalha por conta própria,  

neste apesar do número de desempregados não ser tão significativo, é uma questão que deve ser 

pensada, em especial por não se saber de forma aprofundada o que significa trabalhar pó conta 

própria nesse contexto. As entrevistas realizadas nas fases anteriores do projeto, por exemplo, 

aponta que trabalhar por conta própria significa, muitas vezes, vender o dia, sem carteira assinada, 

por valores baixos, que mal dar para sobreviver. Entra também nesse rol, a agricultura de 

subsistência nos povoados. Em 2008 a situação também é semelhante às de 2009. O número de 

desempregados é inferior ao ano de 2009, sendo em maior percentual nos cursos de ciências 

biológicas e física. 

As entrevistas realizadas na fase atual a respeito da situação dos pais no trabalho, a 

maioria dos alunos afirmam ter pais agricultores, autônomos e aposentados. Os resultados são 

semelhantes aos colocados acima, podendo enxergar poucas mudanças na realidade social 

desses estudantes.  

Os dados obtidos nas entrevistas nessa fase de conclusão do projeto  mostram uma 

realidade um pouco diferente da que fora citada acima, pois há um percentual elevado de 

mães que exercem atividades remuneradas, dentre elas, cargos do tipo funcionária pública, 
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agricultoras, autônomas, e outros do tipo empregadas domésticas e aposentadas. Ao comparar 

esses dados com outros já obtidos pode-se constatar que apesar do tipo de emprego, as 

mulheres vêm se destacando muito no mercado de trabalho, o que antes não era visto. Tal 

ascensão é decorrente de muitas lutas e movimentos que buscam a igualdade dos sexos, o 

rompimento da dicotomia que eleva um determinado sexo ao passo que subordina o outro.  

O segundo aspecto seria marcado pela inclusão social dos discentes na Universidade, 

que remete também a questão da permanência destes na instituição. O acesso apenas é um dos 

requisitos da inclusão social então, um dos mecanismos favoráveis a inclusão seria a 

permanência após o acesso ao ensino superior, e este pode ser criado pela própria 

universidade. Conforme as idéias de Brandão (2005, p.68)  

[...] se a universidade não criar uma estrutura que dê condições aos 
estudantes ingressantes, especialmente os beneficiados, pelo sistema de 
cotas, de se manterem financeiramente ao longo do curso e condições 
pedagógicas para que consigam acompanhar, no mesmo nível dos demais 
calouros, as aulas das disciplinas dos primeiros anos, a experiência das cotas 
poderá ser “desastrosa.  
 

 
Em São Cristóvão analisando os dados, percebe-se que em comparação ao Campus 

Itabaiana há uma semelhança no que diz respeito. As entrevistas realizadas na fase de 

conclusão sobre a visão dos alunos a respeito do que seria inclusão social, no geral as 

respostas obtidas estavam voltadas a: É incluir o cidadão em todos os aspectos da sociedade, 

dar oportunidades a todos sem distinção de cor, raça, gênero, sexualidade e classe social. As 

respostas atribuídas pelos graduandos a essa questão está muito voltada a grupos que estão e 

são excluídos na sociedade.  

Com relação à questão da Universidade ser ou não promissora de inclusão social, 

pode-se constatar por meio das entrevistas que a maioria diz que a Universidade é promissora 

de inclusão social, estabelecendo que ela promova inclusão, à medida que as pessoas passam 

a interagir com outras diferentes, a medida que inclui sem distinção de cor, raça, gênero e 

sexualidade e localidade, destacando dessa forma a expansão e interiorização da 

Universidade. Segundo os sujeitos ela inclui por meio das cotas e numa das respostas a qual 

deixa um parecer com mais ênfase, foi a inclusão por meio do mérito do vestibular. Outros 

disseram que ela promove em partes e quatro alunos disseram que a universidade não inclui 

socialmente. O que estes trazem como discurso é que a universidade exclui o negro, os 

homossexuais e que não divulgam seus programas  à comunidade. Isso pode ser constatado a 

partir das falas dos estudantes. 
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Partindo para a questão de inclusão, deve-se analisar que o Campus Itabaiana atende a 

uma crescente parcela de alunos que se auto-identificam como negros (pardos e pretos, pelas 

categorias do IBGE), nos levando a concluir que a mesma está promovendo a inclusão de 

grupos que historicamente vêm sido afastados de acesso a diversos bens  sociais.  

Em relação a São Cristóvão o número de alunos que dizem ser pardos é ainda maior 

que os de Itabaiana. Mas a mesma situação é detectada, os alunos declaram ser pardos, 

ignorando a categoria negra. O que nos remete às questões apenas biológicas e que não se 

refletem por muitos mesmo com tantas discussões acerca da temática, o olhar crítico do 

próprio reconhecimento, a partir das questões históricas de vida.  

O que pôde ser notado no momento das entrevistas é que na maioria dos casos olhavam para a 

cor da pele e se identificavam, outros apesar de se auto-identificarem como negros alegavam 

ter parentesco como: mãe ou pai branco. Tais análises nos levam a inferir que quando se fala 

em auto-identificação com relação à cor e raça, os indivíduos enxergam apenas os fenótipos, 

aquilo que se expressa na cor da pele, nos traços do rosto e no cabelo, não expressando a 

ancestralidade na qual pertencem. Respostas como:  

 
 
Racismo é você. (...) É muito complicado definir. (...) Mas eu vejo 
racismo quando você acha que uma pessoa é incapaz devido a sua 
etnia, é incapaz de desenvolver algumas atividades porque ela é 
diferente. (...) tudo muito diferente, mas principalmente o racismo 
contra o negro né? (...) É uma coisa muito colonial que algumas 
justificativas que os colonizavam é que os negros eram incapaz de 
desenvolver a inteligência, eles não eram como os brancos. Então 
acho que o racismo é isso, você subjugar uma pessoa incapaz porque é 
de outra etnia.  
 
 

Nas análises de questões sobre racismo com diferentes entrevistados pode-se concluir 

que o racismo é uma atitude manifestada por uma pessoa que não respeita e reconhece o outro 

como diferente e que essa diferença seja algo positivo. Quanto ao Brasil, se ele não fosse 

racista, se ele tivesse mesmo uma democracia racial, não precisaria tomar ações afirmativas 

que visam reduzir as desigualdades sociais, neste caso às cotas.  

Com relação às políticas de cotas por critérios de classe social, a maioria diz ser algo 

positivo para o país, mas com relação à política de cotas para alunos por critérios de 

cor/etnia/raça, a maior parte dos alunos entrevistados diz ser algo negativo para o país e que 

as discriminações e desigualdades só tendem a aumentar. Além disso, alguns usam 
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argumentos do senso comum ao afirmarem que a cor não mede inteligência ou capacidade de 

alguém para justificar a discordância em relação ao critério racial nas cotas..  

Como já colocado o vestibular 2010 foi realizado a partir do programa de ações 

afirmativas, sendo que 50% das vagas forma destinadas a pessoas que se declararam como 

alunos oriundos de escolas públicas, como também por critérios de etnia/raça, em segundo 

plano/critério dentro do critério social. Neste caso, é possível notar que para uma parte 

significativa dos graduandos esses novos alunos que ingressarão em agosto e que foram 

beneficiados por cotas serão alvo de discriminação, pois muitos criticam o ingresso de alunos 

por cotas na universidade. Já outros têm uma visão mais aceita da situação, pois para estes 

será uma forma de combater um pouco das injustiças do passado.  

A partir do estudo realizado é possível afirmar que as cotas podem ser uma forma de 

inclusão social, mas, vai depender muito das condições que essa política está e é implantada 

em determinada situação, do processo de apoio e permanência para esses segmentos incluídos 

formalmente. Disso dependerá o alcance dessas políticas.  

As entrevistas trouxeram ainda discursos permeados no que diz respeito as identidades 

de gênero e sexualidade. Nessa questão, o que se pôde constatar foi que a maioria se 

autodeclara como heterossexual, sendo que dois dos entrevistados se consideram 

homossexuais.  

O que foi explicitado na fala de duas alunas que destacamos como exemplo da visão 

ainda preconceituosa e determinações de enquadramento ções no trato para com os indivíduos 

para que estes se enquadrem na sociedade de forma que pertençam a grupos.  

 
CONCLUSÃO  
 

Após a exposição e análise de dados acima e com o apoio da literatura estudada, pode-

se constatar aspectos que apontam o processo de expansão da universidade como forma de 

inclusão social. Tanto os questionários sócio-culturais dos candidatos aprovados nos 

vestibulares de 2007 a 2009 como os questionários aplicados aos estudantes do campus 

posteriormente e as entrevistas realizadas nos permite concluir que o processo de expansão do 

ensino superior público tem gerado inclusão social, neste caso como objeto de pesquisa o 

Campus/Ita. 

 Outro ponto destacado na pesquisa e que serviu de base para o desenvolvimento 

foram às construções de identidades seja étnico-racial, seja de gênero e sexualidade dos 

alunos das sete turmas de licenciatura trouxe como reflexão a visibilidade de como essas 
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questões vêm sendo normatizadas na sociedade e que traz sérias conseqüências para o 

convívio em sociedade.  

O que pôde ser notado com esse trabalho é que mesmo com tantas lutas e conquistas 

os grupos excluídos da sociedade continuam sendo alvo de muito preconceito e distorção 

social. O que se vê é que a sociedade preza um único modelo a ser seguido, um modelo de 

“homem, branco, heterossexual e machista. E desta forma aqueles que fogem desses padrões 

são praticamente isolados da sociedade, isso quando não são alvos de extermínio.  

Além do que foi colocado, podemos constatar que a maior parte das mudanças 

ocorridas com relação às identidades na universidade ocorre devido ao convívio nesta. 

Podendo concluir a força da universidade como (re)produtora de saberes e conhecimentos. 

Outro aspecto que também é classificado como forma de inclusão social é o processo de 

inclusão pelas cotas por parte dos estudantes da pesquisa. Entretanto, uma parcela apresenta 

um discurso superficial, com argumentos em nível de sendo comum. Justificam sua 

discordância das cotas com a ideia de que pode contribuir ainda mais para o aumento das 

desigualdades, especialmente pela discriminação dos cotistas pelos colegas. Reiteram o velho 

discurso da solução universal, melhoria  ou reforma de base da qualidade das escolas públicas 

como solução para todos os problemas de desigualdades.  Outra justificativa para não adotar 

cotas raciais está no discurso que essas não beneficiariam àqueles negros de classe social 

baixa e sim aqueles que têm melhores condições de vida. Segundo estes esses estudantes têm 

condições não só de acesso, mas de permanência pelos benefícios das cotas. Tais colocações 

demonstram desconhecimento do próprio projeto de ações afirmativas da instituição 

(PAAF/UFS, 2008) que determina sua abrangência, primeiro nos critérios sociais e só 

segundo plano os critérios étnico-raciais. Desse modo estabelece: 50% das vagas para 

estudantes oriundos de escola pública (o ensino médio mais quatro anos do ensino 

fundamental) e 70% desses 50% destinados a estudantes auto-declarados pardos, negros e 

indígenas. Destaca-se que os estudantes negros ingressos pelas cotas deverão antes de tudo 

serem de escola pública e atender aos critérios de cortes da universidade. E mais, que esse 

percentual de afro-brasileiros definidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), considerando que o percentual de afro-brasileiros de Sergipe é superior a  70% e 

o percentual de vagas com recorte étnico-racial no PAAF/UFS (negros, pardos, indígenas) é 

de pouco mais de 30%. 

 Os tipos e nível dos argumentos contrários às cotas nos apontam da necessidade de 

ampliação dos debates para conhecimentos do processo de ações afirmativas em Sergipe, no 

Brasil e no mundo, como forma de entender o processo sócio-político da sociedade e a 
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relações desse processo com as condições sócio-históricas dos sujeitos e seus grupos de 

pertencimento étnico-racial, de gênero, regional, entre outros.  

Por fim, é imprescindível ressaltar a importância das políticas públicas de ações 

afirmativas, tanto para alunos oriundos de escolas públicas, como para negros e indígenas que 

encontram maior dificuldade em ter acesso aos bens essencial como educação de boa 

qualidade, com dificuldade em concorrer com os grupos mais favorecidos da sociedade que 

possuem os aparatos instrumentalizadores do ingresso no ensino superior, o que não significa 

que terão melhor desempenho na universidade ou que serão melhores profissionais como 

apontam as pesquisas já realizadas nas universidades pioneiras na implantação dos programas 

de ações afirmativas-cotas. As políticas de ações afirmativas encontram no mérito formas de 

anunciar e denunciar as desigualdades que o mérito produz em sua totalidade de existência, 

para com grupos injustiçados da sociedade.  
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