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RESUMO 
 

Este trabalho tem por finalidade fazer uma análise sobre como as ações afirmativas, 

sobretudo as cotas, são um condicionante nas relações sociais no Brasil, em especial nos 

contextos acadêmicos, lugar de excelência e prática deste recurso. Desta forma, este 

trabalho pretende discutir como são constituídas as experiências dos estudantes que 

utilizam o sistema de reserva de vagas nos cursos de Medicina e Direito da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS) e suas relações com o universo acadêmico. A escolha dos 

respectivos cursos se deu por conta do status social que os mesmos carregam em si, além de 

serem as duas áreas de saber com maior disputa de vagas na Universidade Federal de 

Sergipe, quando contabilizado os vestibulares das últimas décadas. Através do trabalho de 

campo, aplicação de questionários e entrevistas buscou-se compreender que experiências 

narrativas estão sendo construídas por esses estudantes cotistas e não cotistas sobre o tema. 

Ressalta-se que a construção que se buscou fazer do processo da política de cotas e das 

ações afirmativas enquanto fenômeno passou tanto pelas narrativas dos sujeitos que fizeram 

uso do sistema, como também dos que não fizeram uso do mesmo diretamente. Desta forma, 

esta dissertação almeja entender as cotas enquanto fator condicionante presente na 

experiência narrativa dos estudantes das graduações de Medicina e Direito e os implicativos 

dessa questão, sobretudo quanto aos sentidos empregados por eles às ações afirmativas, 

vinculadas às percepções de justiça, igualdade, educação, escola pública, meritocracia, e 

por fim de desigualdade social e racial. A partir de um planejamento metodológico que 

elegeu a entrevista e a construção do campo como fatores imprescindíveis para o êxito da 

pesquisa, busca-se entender como as relações sociais pós-cotas e os seus sentidos estão 

sendo estabelecidos no contexto da UFS. Devemos destacar que as experiências e as 

narrativas que se busca compreender não passam apenas pelo comportamento e pela fala 

dos estudantes, mas também dos outros membros da comunidade acadêmica, como os 

professores. 

 

 

Palavras-Chaves: Ações Afirmativas; Cotas Sociais; Cotas Raciais; Ensino Superior; UFS 
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SUMMARY 

 

 

This study aims to analyze how affirmative action, quotas above, is a condition in social 

relations in Brazil, especially in academic contexts, place of excellence and practice of this 

feature. Thus, this paper discusses how to consist the experiences of students who use the 

system to reserve places in the courses of Medicine and Law at the Federal University of 

Sergipe (UFS) and its relationship with the academic world. The choice of these courses is 

given on behalf of the social status that they carry with them , in addition to being the two 

airlines to know with greater dispute vacancies in Federal University of Sergipe, when the 

vestibular recorded in decades. Through fieldwork, questionnaires and interviews sought to 

understand narrative experiences that are being built by these quota students and non- 

shareholders on the subject. We emphasize that the construction which sought to make the 

process of the quota policy and affirmative action as a phenomenon passed by both the 

narratives of the subjects who used the system , as well as those who did not use it directly. 

Thus, this thesis aims to understand the dimensions as determinant present in the narrative 

experience of students graduations of Medicine and Law and truly implication of this 

question, especially as the senses employed by them to affirmative action, linked to 

perceptions of justice, equality, education, public school, meritocracy, and finally social 

and racial inequality. From a methodological design that elected the interview and field 

construction as essential factors for the success of the research, we seek to understand how 

social relations post- quota and his senses are being developed in the context of the UFS. 

Notably, the experiences and narratives that seeks to understand not just pass by the 

behavior and speech of students, but also the other members of the academic community, 

such as teachers. 

 

 

 

KeyWords: Affirmative Action; Social Quotas; Racial Quotas; Higher Education; UFS 
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RESUMÉ 

 

Cette étude vise à analyser comment action positive, quotas ci-dessus, est une condition 

dans les relations sociales au Brésil, en particulier en contextes universitaires, le lieu de 

l'excellence et de la pratique de cette fonction. Ainsi, ce document aborde la façon de 

comprendre les expériences des étudiants qui utilisent le système pour réserver les places 

dans les cours de médecine et de droit à l'Université fédérale de Sergipe (UFS) et sa 

relation avec le monde universitaire. Le choix de ces cours est donnée au nom du statut 

social qu'ils transportent avec eux, en plus d'être les deux domaines de la connaissance pour 

savoir avec une plus grande différend vacants en université Fédérale de Sergipe, lorsque 

l'appareil vestibulaire enregistrées depuis des décennies. Grâce à ses travaux sur le terrain, 

des questionnaires et des entrevues a cherché à comprendre narrative expériences que sont 

construits par ces quotas étudiants et non- actionnaires sur le sujet. Nous insistons sur le fait 

que les travaux de construction qui ont cherché à rendre le processus de la politique de 

quota et de l'action positive en tant que phénomène adoptée par les récits des sujets qui ont 

utilisé le système, ainsi que ceux qui n'ont pas l'utiliser directement. Ainsi, cette thèse vise à 

comprendre les dimensions comme déterminant présents dans le texte explicatif 

l'expérience des étudiants gradués de médecine, de droit et véritablement implicitement de 

cette question, en particulier comme les sens employé par eux dans le cadre de l'action 

positive, liée à la perception de la justice, de l'égalité, education, école publique, 

méritocratie, et enfin sociale et l'inégalité raciale. D'une conception méthodologique que les 

élus l'entrevue et champ de construction comme des facteurs essentiels pour le succès de la 

recherche, nous cherchons à comprendre comment les relations sociales post- quota et son 

sens sont en cours d'élaboration dans le contexte d’ UFS. Notamment, les expériences et les 

récits qui cherche à comprendre non seulement passer par le comportement et le discours 

des étudiants, mais aussi les autres membres de la communauté universitaire, tels que les 

enseignants . 

 

 

 

 

Mots-clés: Action Positive, Les Quotas Sociaux; Les Quotas Raciaux; Enseignement 

Supérieur; UFS. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2011, realizei meu trabalho de conclusão de curso que teve por tema o debate 

sobre Ações Afirmativas (sistema de cotas) e Mobilidade Social na UFS (Universidade 

Federal de Sergipe), sob orientação do professor Frank Nilton Marcon
1
. A pesquisa que 

desenvolvi na graduação contemplou um debate em que foi possível verificar um maior 

acesso a universidade por parte de alunos oriundos da Escola Pública e autodeclarados 

pardos e pretos, em especial nos cursos considerados de maior prestígio
2
. O trabalho teve 

caráter descritivo, de abordagem quantitativa. Dessa forma, foram utilizados dados dos 

arquivos disponibilizados no sítio
3
 da CCV (Comissão de Concurso Vestibular). 

Com isso, o trabalho desenvolvido teve por característica a reflexão pautada em 

uma leitura feita por meio dos dados tabulados de um questionário sócio econômico da 

CCV aplicado aos vestibulandos. Os itens eleitos e tabulados serviram para balizar o 

problema da pesquisa, que era perceber se havia ocorrido algum tipo de mobilidade social a 

partir do sistema de cotas na UFS. No entanto, os dados limitaram o debate no que 

concerne perceber essa nova configuração social na UFS, pois o trabalho feito de forma 

quantitativa não permitiu uma reflexão qualitativa acerca do tema em questão. Os 

percentuais interpretados demonstraram que, com a política de cotas implantada no ano de 

2010 o perfil social do estudante aprovado na UFS se alterou, sobretudo, nos cursos de 

maior prestígio. 

O debate sobre políticas públicas voltadas para as populações afro-brasileiras é 

recente no Brasil. Em todo caso, devo levar em consideração que existem textos publicados 

num período em que a implantação de programas de ações afirmativas estavam se iniciando, 

como quando o tema passou a ser inserido  “na agenda do Estado e das universidades em 

geral” (GUIMARÃES, 1999; HERINGER, 2006). 

                                                           
1
 Antropólogo. Professor do Departamento de Ciências Sociais e dos Programas de Pós-Graduação em 

Antropologia e Sociologia da Universidade Federal de Sergipe. Atualmente desenvolve pesquisas na área de 

Juventudes, Ações Afirmativas, Direitos Humanos, Estudos Culturais, Identidades, Relações Interétnicas, 

dentre outros temas. 
2
 Os cursos mencionados como de maior prestígio são aqueles que a concorrência por uma vaga é elevada, a 

inserção no mercado de trabalho após a conclusão do curso é rápida e, sobretudo, tem por característica serem 

tradicionalmente elitizados. 
3
 www.ccv.ufs.br 
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É preciso entender que mesmo com todo um debate lançado desde a década de 80, 

as ações afirmativas só puderam se tornar uma política pública a partir do momento em que 

o Estado reconheceu não só as demandas dos movimentos e setores que as reivindicam, 

como também a justificação dada para tais reivindicações. A autora Arabela Campos 

Oliven (2007) em seu artigo intitulado “Ações Afirmativas, relações raciais e política de 

cotas nas universidades: Uma comparação entre os Estados Unidos e o Brasil” conceitua da 

seguinte forma, 

Em termos práticos, as ações afirmativas incentivam as organizações a 

agir positivamente a fim de favorecer pessoas de segmentos sociais 

discriminados a terem oportunidade de ascender a postos de comando. 

Nessa perspectiva, a sub-representação de minorias, em instituições e 

posições de maior prestígio e poder na sociedade pode ser considerada um 

reflexo de discriminação. (...) O debate sobre ações afirmativas tem, pois, 

um caráter internacional, transcendendo as fronteiras nacionais. (OLIVEN, 

2007, p.30)  

 

Também concordo com Nancy Fraser (2002) quando ela diz que isto é um “efeito 

desta nova proeminência da cultura sobre a política – e, portanto, sobre as perspectivas de 

justiça social” (2002, p. 8).  Nesse sentido, o debate se encaminha como um assunto de total 

importância para os arranjos das sociedades contemporâneas. Perceber como as políticas da 

diferença e as demandas étnico-raciais estão diretamente associadas ao projeto de 

constituição das relações sociais, tornando, assim, as variáveis “raça” e “gênero”, por 

exemplo, como instrumentos importantes no que concerne entender algum tipo de retrato 

socioeconômico.  

Segundo Hall (2003), a raça pode ser entendida como uma construção política e 

social, uma “categoria discursiva em torno da qual se organiza um sistema de poder” 

(HALL, 2003, p. 66). A partir desse entendimento é possível compreender como os grupos 

étnico-raciais reivindicam ações do Estado. Em contrapartida, o Estado pode ou não criar 

políticas que propiciam melhores condições sociais para esses indivíduos, ou seja, políticas 

públicas especificas, como as cotas. É dessa forma que o entendimento do termo “Ações 

Afirmativas” ganhou contornos específicos no Brasil. As políticas públicas surgiram para 

oferecer algum tipo de garantia de justiça social frente aos processos de “exploração e 

exclusão”.             
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Dados apontam que a compreensão sobre a política de cotas na UFS carece de uma 

discussão qualitativa
4
, que tenham o intuito de ampliar a análise sobre suas consequências, 

buscando investigar por meio da experiência e dos discursos sobre as ações afirmativas 

como os estudantes relacionam a política de cotas como elemento relevante ou não nas suas 

trajetórias de vida após o ingresso no ensino superior público.  

Pretendo compreender quais percepções são ativadas por esses sujeitos usuários de 

uma política educacional fundada em justificativas sócio-raciais. Almejo entender de que 

maneira se configuram as relações sociais no espaço acadêmico após a adoção da política 

de cotas na UFS. Por isso, o emprego reflexivo sobre as experiências e as narrativas dos 

estudantes no intuito de compreender as enunciações feitas pelos sujeitos entrevistados.  

A política de cotas trouxe um novo perfil de estudante para a universidade, sendo 

possível, assim, pensar nas novas formas de relações sociais e raciais que são estabelecidas 

no espaço acadêmico. Segundo Santana (2006), as cotas proporcionaram a uma camada da 

sociedade brasileira, neste caso, a população de baixa renda e negra (ou seja, os pretos e 

pardos), a possibilidade de ascensão social via estímulo educacional. Por isto, houve um 

rearranjo nas relações sociais dentro nas universidades. Quem são eles? Quais suas 

demandas? Como vivenciam a experiência universitária? Que relações sociais eles 

estabelecem? Como se estabelece socialmente as diferenças entre estudantes cotistas e não 

cotistas no meio universitário? O que pensam sobre a política de cotas numa perspectiva de 

medida pública, sobre desigualdade social, sobre meritocracia, sobre justiça social e sobre 

cotas raciais?  

A escolha deste objeto de pesquisa se deu por entender que algumas tensões 

advindas destes rearranjos foram mais intensas em tais cursos do que em outros. Pode-se, 

inclusive, perceber isso, pensando no alto número de processos judiciais impetrados por 

estudantes que se sentiram injustiçados ao não conseguirem ingressar nos cursos após a 

implantação da política de cotas, além do espaço que a opinião pública deu para os casos 

que envolviam vagas nas áreas de Medicina e Direito, especialmente. 

                                                           
4
 Membros do NEAB/UFS tem produzido relatórios e artigos científicos nesta linha quantitativa, reforçando a 

necessidade de trabalhos que realizem análises sobre dados qualitativos.  
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Nesta pesquisa, o objetivo geral é entender a experiência dos atores que estão 

estritamente ligados ao sistema de reserva de vagas, entendendo como o fenômeno da 

política de cotas pode ser considerado um elemento condicionante à discussão sobre as 

relações sociais e raciais no Brasil, em Sergipe e no contexto universitário da UFS.  O meu 

objeto de pesquisa só “existe” porque fez uso de uma política com justificativas sociais, a 

partir disso, quero entender como os estudantes encaram esse recurso em sua experiência 

universitária.  

Valentim exprime com clareza a pertinência de tentar perceber esse universo que 

permeia a vida dos sujeitos que fizeram uso das cotas, “As ações afirmativas no ensino 

superior, na modalidade cotas, geraram uma nova categoria de alunos - os cotistas. As cotas 

ainda são formas polêmicas, não habituais, não consensuais, criativas, marginais, de 

inserção de estudantes no ensino superior.” (VALENTIM, 2012, p.30). Afinal, o estudante 

cotista da Universidade Federal de Sergipe é, contrariando todas as expectativas negativas, 

o que menos abandona e menos reprova
5
. Porém, ele é o menos ouvido e o mais 

invisibilizado.  

Nesta Dissertação, o campo se configurou metodologicamente com algumas 

dificuldades. Este é um campo de relações sociais onde a ausência de um denominador 

comum caracterizador dos grupos sociais aí presentes faz com que o processo que envolve 

a pesquisa ganhe caráter associativo ou dissociativo o tempo todo, como diria Berger 

(2006). Neste caso, os indivíduos compartilham apenas o uso do recurso do sistema de 

reserva de vagas, que os coloca na posição de estudantes cotistas ou não cotistas. A marca 

“cotista” diferentemente de qualquer outra marca social pode ou não ser desvinculada do 

sujeito nas suas relações cotidianas, algo que foi possível perceber no acompanhamento de 

três meses de aula junto aos estudantes de graduação dos cursos de Medicina e Direito
6
. 

Nas primeiras idas a campo, visitei os corredores e as salas de aula dos cursos em 

questão, notei que havia diferenças nas relações entre diferentes grupos de estudantes. No 

                                                           
5
 Segundo relatório do professor Paulo Sérgio Costa Neves, intitulado “As cotas da UFS não provocam 

degradação do ensino”, os alunos cotistas seriam os estudantes que menos reprovam e abandonam na UFS. 

NEVES, Paulo Sérgio Costa. As cotas da UFS não provocam degradação do ensino. São Cristóvão: 

PAAF/UFS. 2011. 
6
 Não obtive autorização do departamento de Medicina para frequentar as aulas e as minhas tentativas de 

conversa com o coordenador do curso foram todas frustradas. 
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caso das salas de aula, percebi que havia um “mapa de sala” 
7
, em que os acentos eram 

“escolhidos” conforme as relações sociais de afinidade ou não. Obviamente, essa questão 

poderia ser irrelevante ou passar desperecida. Porém não é, pois comecei notar que os 

estudantes que me encontravam no terminal de ônibus, os que eu via na biblioteca da 

universidade e vez ou outra no restaurante universitário sentavam-se próximos, 

conversavam e trocavam informações sobre as aulas, provas e material didático.  

Via rede social na internet, também consegui fazer os primeiros contatos com 

alguns estudantes das salas de aula que frequentei, bem como dos Centros Acadêmicos de 

ambos os cursos. Esta forma de interlocução permitiu ampliar o diálogo com os estudantes, 

bem como acompanhar a rotina de suas atividades acadêmicas e suas relações sociais 

privilegiadas. Com alguns deles só tive contato através da internet. Assim, o campo foi 

redirecionando os caminhos metodológicos da pesquisa.  

 Pensando sobre as condições dos novos grupos sociais que ingressaram na 

universidade nos cursos em questão, creio ser possível chegar a várias indagações 

interessantes no que concernem as possibilidades de perceber a lógica desse fenômeno que 

visa entender como a política de cotas se torna um elemento presente nos discursos dos 

estudantes cotistas, mesmo sendo, por vezes, invisibilizado por parte dos próprios cotistas. 

Como aponta José Jorge de Carvalho, “(...) ser negro no Brasil sempre tem sido uma 

condição humana de exclusão, discriminação, desvantagem e abandono – e isso visto 

estritamente do ponto de vista dos indicadores oficiais do estado, cujo interesse, 

obviamente, nunca foi o de exagerar os indicadores sociais negativos do país.” 

(CARVALHO, 2006, p. 27). 

 De algum modo, minha pesquisa almeja perceber esse “negro” brasileiro na sua 

“nova” condição relacional, seja com a universidade ou com seus pares acadêmicos, 

embora a condição subalterna seja tão fortemente marcada, que a invisibilidade pareça se 

apresentar como melhor recurso de ascensão social para esses sujeitos. Para o caso desta 

pesquisa, isto se aplica também aos cotistas não negros. 

Segundo Lima e França (2012), “(...) o preconceito e o racismo não são gerados 

pelos processos de construção da identidade ou da categorização, mas parecem refletir 

                                                           
7
  Chamo de mapa de sala as posições das cadeiras e os lugares que os alunos escolhem para sentar. 
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relações sociais nas quais os grupos idealizados, quer através de imagens positivas ou 

negativas, encontrarem legitimidade no contexto onde ocorrem.” (LIMA e FRANÇA, 2012, 

p. 211). Durante a realização do campo e com a ajuda da literatura específica percebi que 

entre os estudantes e professores há certo silêncio sobre as cotas na universidade, que 

tendem a invisibilizar as discussões acerca das desigualdades sociais e raciais, pois é sobre 

essas desigualdades que de forma direta ou indireta o debate das cotas incide. Isto ocorreu 

principalmente depois da implantação do programa de ações afirmativas. 

O professor Jocélio Teles dos Santos entende que: “Implicitamente, o processo de 

adoção das ações afirmativas e seus significados remetem à emergência de termos 

definidores do que seriam políticas diferenciadas para grupos e populações excluídas.” 

(SANTOS, 2012, p.14). Basicamente, quero entender se as experiências das cotas nos 

remetem aos sentidos e usos que estão sendo empregados aos grupos historicamente 

marginalizados. “A linguagem não é mero instrumento do homem, é ela que constitui o 

homem”, como diria Barthes (2012 p. XVI). Por exemplo, a partir de minha experiência no 

campo, notei o constrangimento na fala de alguns entrevistados ao serem interpelados sobre 

a noção de raça. A pergunta era: “O que você entende por raça?”. De logo, o 

constrangimento era nítido na voz e na expressão das pessoas.  Exatamente neste ponto, a 

observação de Sheriff (2001) ajuda a entender que contexto é esse com que me deparei, 

 

(...) As palavras que usamos para falar de afro-brasilidade não são apenas 

sinais claros micropolíticos que dizem aos nossos interlocutores qual é 

nossa posição no labirinto de discursos sobre raça e seus significados, mas 

indicam também um fato incontestável: o português falado no Brasil 

sempre teve um vocabulário rico, ambíguo e politicamente eloqüente para 

referir-se à cor, à raça. (SHERIFF, 2001, p. 217)        

 

 

Lima e França asseveram a importância do discurso e do debate ao afirmarem que 

“a política pública voltada para os quilombolas e indígenas tem um impacto muito grande 

na afirmação identitária dos seus membros.” (LIMA e FRANÇA, 2012, p.223). Deste modo, 

é possível perceber também a partir da política de cotas, como os posicionamentos 

identitários são postos em conflito e recolocam a questão do debate sobre as desigualdades 

sociais.   
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 Além desses fatores metodológicos, penso ser interessante problematizar dois fatos 

que são inerentes à pesquisa. O primeiro refere-se à própria escrita que hoje, na 

Antropologia, deve ser considerada o fato mais elementar e essencial de uma pesquisa que 

se pretenda séria e qualitativa; afinal, entendo que o texto só terá robusto contorno 

antropológico se em todo o tempo o papel da escrita estiver bem delimitado e determinado. 

 Busquei inspiração na Antropologia Interpretativa, nomeadamente em Clifford 

Geertz e James Clifford para a construção do texto. Geertz afirma “(...) – a antropologia 

sempre teve um sentido muito aguçado de que aquilo que se vê depende do lugar em que 

foi visto e das outras coisas que foram vistas ao mesmo tempo (...)” (GEERTZ, 1997, p.11). 

Complementado a discussão, Clifford confirma, 

 

A interpretação, baseada num modelo filológico de “leitura” textual, 

surgiu como uma alternativa sofisticada às afirmações hoje aparentemente 

ingênuas de autoridade experiencial. A antropologia interpretativa 

desmistifica muito do que anteriormente passara sem questionamento na 

construção de narrativas, tipos, observações e descrições etnográficas. Ela 

contribui para uma crescente visibilidade dos processos criativos (e, num 

sentido amplo, poético) pelos quais objetos “culturais” são inventados e 

tratados como significativos. (CLIFFORD, 2011, p. 37) 

 

 

Sobre a observação direta, ressalto que ela se deu durante três meses, frequentando 

as salas de aula dos cursos no Campus Alberto Carvalho e no Hospital Universitário, 

conversando com alunos e professores, observando suas relações e suas reações no 

cotidiano acadêmico. Sobre as entrevistas, foram entrevistados dezesseis alunos e seis 

professores, através de um roteiro no formato semiestruturado. 

 Cabe salientar que na apresentação destas entrevistas priorizei o anonimato dos 

entrevistados, por tratar de questões que poderiam gerar constrangimentos entre colegas e 

entre alunos e professores. Também foram utilizados 227 questionários, aplicados entre 

alunos e professores durante a pesquisa, com o interesse de conhecer o perfil social dos 

cursos em questão. Sobre os questionários é importante ressaltar que eles foram construídos 

após a inserção no campo. 

 Eu tinha um espelho dos questionamentos que pretendia fazer tanto na esfera das 

entrevistas como nos questionários objetivos que iam ser aplicados. O cenário mudou 
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completamente depois que comecei a assistir regularmente as aulas e bem como circular 

nos espaços comuns dos alunos do Direito e da Medicina. Percebi um incomodo com a 

minha presença e o distanciamento diante do debate. Desta forma, percebi que um 

questionário muito incisivo poderia não me ajudar tanto na apreensão que eu considerava 

importante para a construção de reflexão que almeja fazer.  

A metodologia, o roteiro de entrevistas e o questionário sofreram a influência direta 

do campo. Lendo os sinais do campo, eu tinha noção que uma abordagem direta e com 

perguntas abertamente ligadas ao tema não seria um modo não atrativo de recepcionar os 

meus entrevistados.  Esse dado é tão concreto, que a única pergunta incisiva do 

questionário é “O que você entende por raça”, sendo esta pergunta o elemento de mudança 

no ritmo das entrevistas. Enquanto se falava sobre o curso, sobre até mesmo às cotas na 

perspectiva social a entrevista seguia um ritmo leve, até mesmo descontraído. No momento 

desta pergunta havia muitas pausas, suspiros e negativas na possibilidade de responder o 

questionamento. 

Ainda sobre as entrevistas, boa parte delas não aconteceu pelo processo formal 

escolhido por mim, em que, os estudantes ao final do questionário objetivo tinham a 

possibilidade de inserir dados de contato para que eu posteriormente entrasse em contato. 

Aconteceu de alguns estudantes fornecerem dados, mas em posterior contato, eles 

relatavam certa dificuldade de agenda, horário ou não iam aos locais previamente 

agendados. 

 Desta forma, com os contatos que fiz em sala comecei a interrogá-los sobre a 

possibilidade de concessão de entrevista. Por meio dessa abordagem consegui a fazer as 

primeiras entrevistas, relatava para esses primeiros alunos da dificuldade em conversar com 

os seus colegas, e eles me indicavam outros colegas, me passavam números de telefones e 

contatos das redes sociais
8
 que utilizavam na internet.  

 Decidi que para expor os dados seria interessante utilizar os números de entrevistas 

combinados com as iniciais dos cursos (Direito e Medicina), formando, assim, um código 

alfanumérico que identifica e diferencia os entrevistados, bem como lhes garante a total 

                                                           
8
 As redes sociais foram fundamentais no processo das entrevistas. Pois, muitas vezes depois dos primeiros 

contatos com os estudantes eu os procurava nas redes sociais e buscava continuar fazendo contato com eles a 

fim de não perder o vínculo.    
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preservação da identidade. A fim de ilustrar o que digo, cito “1D”, um dos entrevistados. 

Ele foi a minha primeira entrevistada no campo do curso de Direito, isto é, “1D”: Primeira 

entrevista no Direito. “1M”: Primeira entrevista na Medicina. A ordem segue o número de 

entrevistas. Por vezes, em um mesmo parágrafo cito duas entrevistas que serão 

diferenciadas pelo número e pela inicial do curso. Essa foi a maneira encontrada para 

utilizar de forma máxima as entrevistas sem, entretanto, comprometer a identidade dos 

sujeitos entrevistados. 

 Considero necessário fazer essa reflexão analítica para compreender as dificuldades 

em serem debatidos determinados pontos vinculados à discussão das cotas, sobretudo o 

fator raça e cotas. Não obstante, a construção a partir das entrevistas, consegui captar 

melhor que espaço acadêmico é esse onde circulam os grupos de Direito e Medicina. Além 

disso, busquei dados da construção histórica de ambos os cursos a partir de bibliografia 

disponível, bem como através das entrevistas. No caso de Medicina, tive que me apropriar 

apenas de dados bibliográficos já levantados, inclusive nesse itinerário, descobri que há um 

razoável número de escritos sobre ambos os cursos. O contato com esse material propiciou 

entender algumas nuanças referentes ao status construídos em ambos os cursos e as 

relações traçadas pós-cotas. 

De igual forma, devo deixar claro que era o grupo de estudantes cotistas raciais que 

eu ansiava encontrar no decorrer da pesquisa. Pretendia trabalhar com estudantes 

autodeclarados pretos ou pardos que ingressaram nos dois últimos vestibulares com cotas 

na UFS, em ambos os cursos. Por vários motivos já elencados aqui, não logrei êxito. 

Afirmo, inclusive, que tivemos acesso a determinadas informações sobre eles via 

questionário. Porém, em 100% dos questionários respondidos por eles (cotistas raciais) 

obtive recusa para concessão de entrevista. Ou seja, a bibliografia específica sobre o tema 

já alertava sobre as dificuldades no sucesso em entrevistas com estudantes cotistas, 

principalmente raciais, o que se confirmou.  

Para compreender as experiências dos estudantes do curso de Medicina e Direito 

após a adoção da política de cotas na UFS, dividi a estrutura desta Dissertação, em três 

capítulos, como segue: 1; 2; 3.  
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O capítulo 1 aborda, em quais contextos e condições as Ações Afirmativas se 

firmaram enquanto medida pública, pensando como os aspectos ligados ao debate racial 

feitos no Brasil encaminharam a adoção do sistema de reserva de vagas. Destaco este 

processo no contexto da UFS, desde implantação até a flexibilização que o tema vem 

adquirindo. Neste capítulo também apresento os contextos dos cursos que escolhi pesquisar, 

exponho dados relacionados aos cursos e aos grupos de alunos, refletindo sobre como são 

estes contextos antes e depois das cotas.     

No capítulo 2, problematizo a minha experiência no campo como pesquisadora 

negra pesquisando a temática das cotas, como este fato se tornou um elemento relevante na 

constituição das relações que construí com os grupos de alunos e professores de ambos os 

cursos. Reflito também sobre a experiência universitária que os grupos de alunos cotistas e 

não cotistas estão vivenciando no ambiente universitário, com a finalidade de apontar como 

estão se estabelecendo as relações sociais nestes grupos. 

No capítulo 3, reflito sobre que tipos de mecanismos de distinção que estão sendo 

mobilizados pelos alunos na perspectiva de entender como se formam as diferenças entre os 

grupos de alunos. Exponho como as concepções de justiça social, igualdade e combate as 

desigualdades sociais são acionadas pelos grupos que pesquisei para justificar as cotas 

enquanto uma medida pública. Aponto como para esses grupos as cotas sociais são 

compreendidas como uma medida justa e justificada, em oposição às cotas raciais, que não 

são compreendidas nesta mesma perspectiva.   
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1. Das Ações Afirmativas à Construção da Política de Cotas 

 

Neste capítulo, busco apresentar o panorama das ações afirmativas, problematizo 

sobre alguns pontos e aponto alguns atores institucionais diretamente associados ao 

processo de implantação do sistema de cotas nas universidades brasileiras. Destaco, 

principalmente, o papel da referida instituição, enquanto agente social e de fomento 

educacional em Sergipe. Neste momento discorro também sobre os cursos de Direito e 

Medicina, apontando a construção de ambos no espaço histórico da UFS, assim como, 

destaco a o contexto político e institucional e social de ambos os cursos antes e depois das 

cotas. 

Basicamente no primeiro subcapítulo apresento o panorama das ações afirmativas 

no Brasil, a partir do debate que foi promovido pelas Entidades Sociais Negras e o diálogo 

de reconhecimento com o Estado das demandas inerente à população negra. A importância 

do pós-Durban e a efetiva implementação de reserva de vagas nas universidades brasileiras 

num movimento autônomo e fomentado pelos NEAB’s das mais diversas IES’s brasileiras. 

Evidencio assim, o cenário pelo qual os processos das ações afirmativas passaram e passam 

no Brasil.  

Em seguida, abordo como esse processo das ações afirmativas se deu na UFS e 

como a comunidade acadêmica refletiu o contexto das cotas desde implantação até o 

momento atual. Nesta condição, friso também a perspectiva das cotas junto aos estudantes 

dos cursos analisados. Utilizo também, trechos das entrevistas daqueles que fizeram parte 

do processo de implantação a fim de corroborar com análise que venho desenvolvendo. 

Aponto como a política de cotas, especialmente, nos cursos em questão começam a ser 

entendidas como recursos positivos, isto é, assim como na sociedade brasileira houve no 

contexto universitário uma flexibilização sobre o tema e a sua importância como 

mecanismo que visa combater a desigualdade ao acesso do ensino superior. Com isso, 

busco desenhar a paisagem social na UFS nos termos das ações afirmativas, bem como nos 

cursos que escolhi investigar.  

Por fim, demonstro por meio de dados tabulados dos questionários que apliquei o 

perfil social do estudante do curso de Direito e Medicina. Fundamentalmente, procuro 
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responder quem são os sujeitos inseridos na pesquisa, assim como faço uma primeira 

apresentação deles. Menciono também, o contexto de ambos os cursos antes da política de 

cotas e analiso o impacto das cotas, como também trago trechos das entrevistas com a 

finalidade de acentuar os argumentos que venho elaborando.  Assim, busquei compreender 

como o debate sobre as cotas e o PAAF vem se configurando nestes ambientes da UFS. 

Pude então, refletir também sobre a construção do contexto acadêmico desde a 

implementação das cotas e antes dela numa perspectiva que contemplou a UFS e os 

referidos cursos. Desta forma, pretendo utilizar esse espaço para fazer uma reflexão acerca 

do impacto das cotas na condição sócio-acadêmica UFS. As evidências trazidas pelo campo 

fomentaram em mim, e na trajetória da pesquisa, questionamentos sobre as cotas 

diretamente associados à condição atual do tipo de debate promovido acerca do tema.  

O objetivo foi entender em quais contextos e condições estavam inseridas as Ações 

Afirmativas no Brasil e especificamente na UFS. No contexto da UFS destaco ainda o 

processo de implantação e a flexibilização ao debate. Além disso, procurei demonstrar 

quais foram os contextos dos cursos de Medicina e Direito antes e depois das cotas, isto é, 

que tipo de impacto houve com as cotas. Ainda sobre os cursos, apresento o perfil social 

dos seus alunos com o propósito de responder quem são os estudantes inseridos na pesquisa.   

 

1.1 Entre o Social e o Racial  

 

A discussão sobre raça, tal como se apresenta hoje, é fruto de uma relação 

plurilateral de sentidos e objetivos, sendo estes os mais variados possíveis. Atualmente, a 

noção de raça é um elemento construído a partir da perspectiva social, cultural e simbólica 

que o termo carrega. Concordando com Segato (2005), entendo que a raça seja um 

significante que é produzido e reproduzido no seio de uma estrutura onde o estado e os 

grupos com ele se identificam. 

As demandas oriundas de grupos de cunho racial, sexual, de gênero se tornaram 

mais intensas em estados que têm como instrumento político os aparatos democráticos. Pois, 

basicamente, nesses modelos políticos é possível que os processos de reconhecimento 
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sejam acionados de forma mais direta e real, e esse reconhecimento de minorias tem se 

mostrado cada vez mais intenso.  

Observando o contexto brasileiro desse debate é possível detectar várias nuanças no 

que se trata entender o fenômeno da raça enquanto elemento chave na promoção de 

políticas públicas voltadas para a população afro-brasileira. Com os últimos números 

percentuais do Censo Demográfico do Brasil que apontam para a expressiva representação 

da população negra no Brasil. Somando os números de pardos e pretos, o Estado brasileiro 

conta com uma população negra autodeclarada de 50,07%%, em oposição a esses números 

significativos, a população negra não ocupa espaços e categorias de trabalho que 

representem o seu elevado número proporcional.  

Dentro desse contexto, é necessário ressaltar que o primeiro momento institucional 

brasileiro de um debate consolidado sobre a condição racial e os seus implicadores para a 

população negra acontece no governo de Fernando Henrique Cardoso (Partido Social 

Democrata Brasileiro - PSDB). Nessa Ocasião é implantado um GT (Grupo de Trabalho) 

junto ao Ministério do Trabalho que visava debater a desigualdade racial no país. É nesse 

sentido, que pela primeira vez a esfera institucional do governo brasileiro abriu precedentes 

para a implementação e execução de políticas antirracistas. Propiciando assim, novas 

ferramentas de luta contra a discriminação e o racismo, essa perspectiva institucional 

entende que a sociedade brasileira é racista.  

No entanto, é na gestão de Lula (Partido dos Trabalhadores - PT) que a inserção 

institucionalizada do movimento negro
9
 acontece. O “boom” das ações afirmativas dar-se–á 

no governo Lula, que em 2003 cria a SEPPIR (Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial) que terá como primeira ministra titular a senhora Matilde 

Ribeiro (HERINGER, 2006). 

 Atualmente a SEPPIR conta com a direção de Luiza Bairros, ambas são oriundas 

do movimento negro e fazem parte do quadro de integrantes do Partido dos Trabalhadores, 

o que demonstra o vínculo partidário com as demandas sociais dos movimentos sociais 

negro. Deste modo, as políticas de ações afirmativas se consolidam enquanto ferramenta 

político–institucional, por conta de um processo em que os sujeitos que pleitearam essas 

                                                           
9
O Partido dos Trabalhadores sempre contou com um segmento partidário interno ligado ao debate racial 

brasileiro.  
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demandas sociais/étnico–raciais conseguiram alcançar postos de onde puderam gerir a 

máquina estatal em favor “dos seus”.  

Nos contextos universitários, esses debates ganham maior destaque através dos 

NEAB’s (Núcleos de Estudos Afro-brasileiros) ou parte do engajamento de determinados 

nichos de docentes e discentes mais sensíveis à discussão sobre a condição racial e os seus 

implicativos. 

Desta forma, a inserção de um debate sobre políticas de ações afirmativas e os 

planos de ação para execução permitem que discussões sobre a condição racial brasileira 

ganhe outro nível de discussão. O professor Domingues (2012) consegue captar esse 

momento quando afirma que o Movimento Negrou tem empreendido em uma linha de ação 

que promove a luta por reivindicaçoes especifícas. 

É compreensível que esse novo momento, vinculado às próprias demandas que 

orientam as reivindicações do Movimento Social Negro tenha acontecido também a partir 

da associação desse debate global. Com as discussões mais locais sobre as garantias que 

deveriam ser ofertadas à população negra, de igual forma, a importância efetiva da III 

Conferência Contra Racismo, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, que foi realizada em 

Durban no ano de 2001 com participação de delegação brasileira. 

O pós-Durban é um contexto que promoveu intensos debates nacionais, e suscitou 

junto ao movimento social negro mais ânimo para lutar pela implantação da política de 

cotas, em especial, a reserva de vagas para alunos autodeclarados pardos e pretos no ensino 

superior.  

Nessa perspectiva, encaixa-se o perfil da política de cotas, tratando-se de uma 

política pública que demandou reconhecimento, no sentido de forçar o Estado e a sociedade 

a reconhecerem o racismo e as suas consequências negativas. Desse modo, a política de 

cotas pode ser entendida como um mecanismo de sucesso no que concerne pensar a 

associação entre reconhecimento e redistribuição.  

O que vai ocorrer no Brasil de 2001 a 2011 é o surgimento de programas de ações 

afirmativas, dos mais variados tipos, em mais de 60 instituições públicas de ensino superior, 

beneficiando negros, indígenas e alunos oriundos de escola pública. Muitos dos processos 

de implantação da política de ações afirmativas, em especial, da política de reserva de 
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vagas para alunos oriundos da escola pública, negros, indígenas e deficientes (em alguns 

casos) se deu de forma bastante parecida nas universidades. Ou seja, por iniciativas internas, 

seja de núcleos institucionais ligados à questão sócio-racial, tais como, os NEAB’s e dos 

DCE’s (Diretório Central dos Estudantes). 

Essas decisões servem, principalmente, para ilustrar processos de ações afirmativas 

que emergiram como proposta de setores internos da universidade. Demonstrando ao 

mesmo tempo, a necessidade das instituições de ensino superior de se posicionarem no que 

tangia pensar uma reivindicação advinda das Entidades Sociais Negras que tomam fôlego 

pós-Durban. 

A UFS conta desde 2010 com o sistema de cotas, apesar de ter iniciado o debate em 

2003, o processo seletivo para os cursos de graduação conta com a reserva de vagas para 

alunos oriundos da escola pública e autodeclarados “negros” e “indígenas”. A iniciativa 

para a implantação do sistema de cotas e para o PAAF partiu do NEAB da UFS. O 

NEAB/UFS fez exaustivas reuniões e, a partir daí, criou uma comissão que contava com 

representantes da comunidade acadêmica, da comunidade externa à universidade, 

representada por entidades do movimento social negro, secretaria estadual da educação e 

outros. 

No entanto, desde 2012 prevalece à lei 12.711 ou Lei das Cotas, que institui em 

âmbito federal a adoção da política de cotas para alunos oriundos da rede pública de ensino 

autodeclarados pardos e pretos, indígenas e deficientes. Oito anos depois, o Estado 

brasileiro, via legislativo, resolveu dá uma resposta jurídico-administrativa no que concerne 

às ações voltadas para política de cotas. Ressalta-se que, em 2012, há quase uma totalidade 

integral nos números relativos de universidades públicas federais que já haviam adotado 

algum tipo de medida referente às ações afirmativas, principalmente, no que se refere ao 

acesso aos cursos de graduação.  

Isso fez com que a lei fosse questionada no seu efetivo plano de aplicabilidade e 

execução, no entanto a importância simbólica de reconhecimento do estado brasileiro, bem 

como o respaldo legal, garante um melhor uso desse mecanismo por parte da população 

negra brasileira. Mário Theodoro entende que: “As ações afirmativas constituem uma nova 
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geração de políticas sociais cujo objetivo é o enfretamento das desigualdades causadas pelo 

racismo, pelo preconceito e pela discriminação racial.” (THEODORO, 2012, p. 54). 

A inserção das lideranças oriundas do Movimento Social Negro nos quadros 

funcionais do Estado, bem como a regulamentação de duas leis (Estatuto da Igualdade 

Racial e a Lei de Cotas) que promovem igualdade racial. Permitiu também uma nova 

dimensão da condição do negro na sociedade brasileira deixando-o um pouco menos 

subalternizado.  

Diante deste cenário é que são constituídos os planos gerais que estruturam as 

Ações Afirmativas no Brasil, foi a partir de todas essas discussções sobre como se fazia 

necessário constituir mecanismos de enfrentamento do racismo e da discriminação racial 

que o sistema de reserva de vagas passa a ter uma visibilidade e reconhecimento por parte 

do Estado brasileiro. De algum modo, o caminho traçado pelas ações afirmativas no Brasil 

na modalidade cotas sociais e raciais é um debate sobre as desigualdades de sociais e 

raciais que permeiam as relações sociais brasileiras. Passando deste panorama geral, faço 

em seguida uma discussão de como o debate aconteceu no âmbito local da UFS, destacando 

como os grupos com que resolvi trabalhar encaram a política de cotas.  

 

1.2. Da construção das Políticas Afirmativas na UFS e os debates 

fomentados  

 

Assim como boa parte da população brasileira passou a entender a “necessidade” 

das cotas, os alunos e professores aos quais tive acesso, também entendem a necessidade 

das cotas, porém, não qualquer modalidade de cota. As cotas sociais são o formato mais 

aceito, uma vez que, o peso da desigualdade social é convencionalmente mais aceito que o 

peso da desigualdade racial. Sendo este fato, uma dos causadores da deslegitimação das 

cotas raciais. Notei que os cursos pesquisados, bem como a comunidade acadêmica da UFS, 

continuam a impor resistência em debater raça, racismo e discriminação racial.  

Essa resistência ao debate a desde período pré-implantação das cotas, como 

confirma o professor Josué Passos Modesto Subrinho, então reitor da UFS quando dá 

implantação do PAAF,   
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O processo teve duas etapas distintas. A primeira foi a do silêncio. Esta 

foi longa. Desde as primeiras discussões de caráter mais acadêmico e com 

pequena participação do movimento negro local. Aparentemente foi um 

período de descrédito quanto às possibilidades reais de implantação de um 

programa de cotas, não mobilizando paixões nem a favor nem contra. (...). 

Houve um outro silêncio, este mais constrangedor.Segmentos que hoje se 

apresentam como mentores de uma universidade inclusiva, mas setores 

racistas e ou reacionários.”  

 

 

Esse silêncio citado pelo professor Josué, foi também citado por vários estudantes 

com quem conversei, isto é, diferentemente do que pensei que fosse acontecer, no sentido 

do status que o debate ganharia após sua efetiva implantação, o silenciamento e o não 

conhecimento foram mantidos. Assim como SILVEIRA et al (2013), acredito que essas 

situações sejam reflexos de uma inconformidade
10

 quanto ao programa a e dificuldade em 

lidar com sujeitos que trazem em si contextos sociais tão diferentes dos convencionalmente 

aceitos nestes espaços. 

O que se vê em geral é uma apatia, no que concerne entender as ações afirmativas, a 

partir do seu viés institucional e acadêmico, ou seja, não afirmo que os estudantes não têm 

uma opinião sobre as ações afirmativas e sobre as cotas. O argumento aqui problematiza o 

fato de boa parte dos estudantes que responderam ao questionário, por exemplo, não 

conhecerem o PAAF nem o NEAB, órgãos diretamente vinculados ao processo da reserva 

de vagas. Situação que evidencia o distanciamento da discussão, dado que também pode ser 

associado ao interesse que a comunidade acadêmica vem tendo com este tema e o espaço a 

ele destinado. 

Segundo um dos entrevistados ligado à gestão acadêmica da UFS, o PAAF hoje 

seria um programa ligado diretamente à reitoria. Sendo assim, as propostas e soluções, bem 

                                                           
10

Para essa pesquisa havia listado um numero de nomes de pessoas com as quais eu pretendia conversar, 

pessoas estas que estão e estavam ligadas ao processo das cotas na UFS, muitas desde primeiros debates. 

Dividi essa lista em pessoas ligadas aos departamentos com os quais resolvi trabalhar, pessoas vinculadas ao 

NEAB/PAAF, pessoas ligadas a gestão acadêmica, bem como, os discentes. No entanto, quero chamar 

atenção ao fato da alta resistência por parte dos nomes ligadas a gestão acadêmica da UFS em conceder 

entrevista para minha pesquisa. A resistência foi tamanha, que não consegui fazer a maioria das entrevistas 

que havia planejado.  
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como as demandas, seriam fomentadas a partir dos comandos emitidos pela gestão máxima 

da universidade, 

 

O PAAF é subordinado diretamente ao gabinete do reitor, não é 

subordinado à PROGRAD. O PAAF cumpriu seu papel em relação aos 

dois relatórios. Primeiro é cumpriu é... Seu papel é... De acompanhar e 

gerar os relatórios referentes a 2010 e 2011 que são relatórios bons e esta 

produzindo o terceiro relatório.  

 

 

Faço esse destaque, no sentido de entender como o PAAF continua sendo um 

programa invisibilizado no contexto acadêmico mesmo sendo vinculado à reitoria. Por se 

trata de um programa subordinado a instância máxima da universidade o espaço a ele 

destinado deveria ser melhor promovido. Quando cruzei essa informação com os resultados 

dos questionários que apontam números no Direito e na Medicina superiores a 80% de 

desconhecimento sobre o programa, me questionei de quem seria a responsabilidade por 

esse grau elevado de desconhecimento. Dos estudantes a que tive acesso, e que 

responderam ao questionário
11

, no curso de Direito apenas 21% conhecem o PAAF e 12% 

o NEAB. Na Medicina, esses números giram em torno de 12% conhecem o PAAF e 0% o 

NEAB.  

Ao desconhecer o PAAF, esses estudantes denotam que não entendem qual é o 

contexto das Ações Afirmativas na UFS, como diria o professor Santos: “Essas avaliações 

demonstram os desafios apresentados na consecução de políticas de inclusão sócio-étnico-

racial em instituições que pouco refletiram sobre suas próprias desigualdades.” (SANTOS, 

2013, p.12). A partir dos resultados dos questionários e da observação no campo, notei que 

a UFS e esses cursos que acompanhei não refletiram ainda sobre o papel das cotas e das 

ações afirmativas no contexto acadêmico.  

Essa informação ajuda a reafirmar o argumento da não reflexão sobre as cotas e que 

pode ser entendida também como uma forma de inconformidade a adoção do programa ou 

mesmo como a universidade continua mantendo uma prática acadêmica de não debater as 

                                                           
11

 Tive o cuidado de aplicar os questionários em turmas que contavam com estudantes cotistas e não cotistas. 

Prevendo assim, algum tipo de ligação com debate por parte dos alunos sejam o que se submeteram ao 

programa seja com aqueles que se viram dentro do processo de vestibular com cotas. 
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desigualdades. Esse reflexo acontece nas várias esferas da universidade, como confirma 

Gomes “(...). Ainda encontramos muita resistência por parte do corpo docente, discente e 

até mesmo de integrantes da administração e gestão da universidade em relação às ações 

afirmativas.” (GOMES, 2013, p.239). 

 Essa resistência também pode está entendida na forma como a universidade vem 

tratando o estudante cotista, no que concerne a sua efetiva permanência no espaço 

universitário, por exemplo. Atualmente a UFS não conta com nenhum tipo de politica de 

assistência estudantil voltada para os estudantes cotistas, situação que dificulta o empenho 

dos estudantes no seu percurso acadêmico.  Além disso, é preciso posicionar os atores que 

fizeram parte do processo de implantação, bem como os espaços institucionais que são 

vinculados ao Programa de Ações Afirmativas da UFS. 

  A necessidade material foi citada algumas vezes pelos discentes que entrevistei, este 

fato aponta para os novos tipos de necessidades que a universidade pública deve enfrentar. 

Cenário já observado por Neves, “Nesse sentido, algo digno de nota é o fato de que a 

Universidade Federal de Sergipe ainda não possua programa de assistência estudantil 

voltado para alunos cotistas, o que vem gerando diversas demandas por parte desses 

alunos.” (NEVES, 2013, p.277). 

Em contrapartida, os estudantes emitem opiniões sobre com o programa de ações 

afirmativas da UFS, os alunos de forma geral tem opiniões construídas sobre as cotas e as 

ações afirmativas. Nas falas dos estudantes busca-se não defender a igualdade no seu 

sentido restrito, mas promover as cotas como um mecanismo de combate as desigualdades. 

As opiniões dos estudantes foram na perspectiva de justificar as cotas por meio do 

argumento que toca nas desigualdades sociais, notei que há um posicionamento de 

reconhecimento do problema da desigualdade ao ingresso no ensino superior, tanto alunos 

como professores reconhecem isso. Acompanhando uma tendência nacional, esses alunos e 

professores entendem que as cotas podem ser uma medida válida no combate as 

desigualdade de acesso ao ensino superior, especialmente.  

Entretanto, estes estudantes demonstraram que reconhecem a válida da medida em 

suas opiniões pessoais, mas no âmbito acadêmico não buscam promover essa discussão. 

Observei que as posturas dos estudantes sobre cotas, sobretudo a modalidade cota social, 
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acompanhou o termômetro da opinião pública, que saiu da crítica exacerbada para o 

reconhecimento da necessidade das políticas públicas voltadas para o ensino superior. O 

critério social, ligado à renda e a origem escolar é acionado por boa parte dos estudantes 

como argumentos justificatórios para implantação de sistema de reserva de vagas. Trago a 

opinião de um aluno com a finalidade de mostrar como esses posicionamentos vinculados 

aos critérios socioeconômicos são fortemente marcados na fala dos estudantes,  

 

6M: Eu considero justa a partir do momento em que ela é, é de um critério 

de nível social, por exemplo, as cotas sociais... você...sei lá...sua renda, 

.é...você que veio de escola pública, eu considero a partir daí.(...) Eu 

penso que seja desse jeito, mas agora, claro, as cotas sociais por questão 

de oportunidade, mas não significa dizer que o menino que veio lá da 

escola pública ele é menos inteligente que o menino da escola particular, 

não, às vezes é o contrário. Mas as oportunidades que o menino da escola 

particular teve é a gente sabe que bem maiores que as oportunidades que 

aquele que vem da escola pública tem. E isso querendo ou não é um 

diferencial para o ingresso em uma universidade.  

 

 

Assim como seus colegas, o aluno 6M reconhece que a escola pública tem muitas 

deficiências que impedem a inserção de alunos advindos dela no ensino superior público. 

Também como os seus pares, 6M acredita que a renda também deve ser considero um 

quesito que atrapalha o ingresso no ensino superior, fato que é socialmente convencionado 

também. Observei assim, que os estudantes limitam as suas opiniões sobre as cotas até a 

sua modalidade social, assim como a sociedade em geral, que tende a justificar as cotas 

sociais por meio dos problemas sociais, legitimando a medida.  

 Isso ocorre também porque as pessoas passaram a enxergar o Brasil como um país 

desigual e que essa desigualdade se reflete direto no sistema de educação, sobretudo o 

superior. Fazendo com que assim, o sistema de reserva de vagas seja entendido como uma 

medida positiva.  A flexibilização do debate sobre cotas acontece em duas escalas, um do 

reconhecimento das desigualdades no acesso ao ensino superior e outra da necessidade da 

criação de medidas públicas que combatessem as desigualdades sociais. Neste bojo, as 

políticas de ações afirmativas na sua modalidade cota social passaram a ser promovidas 

socialmente. Desta maneira, notei que as enunciações dos estudantes e dos professores 

passaram também a incorporar esses sentidos sobre as cotas.   
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Em oposição aos entendimentos feitos sobre a validade do sistema de reserva de 

vagas na sua modalidade social, os estudantes e professores não concebem da melhor forma 

as cotas raciais. Em sua maioria, reconhecem que a politica de ações afirmativas nasceu de 

um debate advindo das Entidades Sociais Negras, porém as opiniões destes estudantes e dos 

professores também giram em torno de entender que a raça ou a cor da pele não devem ser 

utilizadas como critérios vinculados ao não acesso ao ensino superior.  

Em sua maioria, alunos de ambos os cursos entendem a política de cota na sua 

modalidade racial foi um equívoco do Estado brasileiro. Segundo eles, as cotas sociais já 

contemplam todos os grupos que sofrem com o não ao acesso ao ensino superior público. 

Alguns estudantes e professores também acreditam que as cotas raciais, nos seus cursos em 

especial, não conseguem inserir negros na sua versão mais fenotipizada e que no máximo 

houve uma inserção de mulatos.  Entendi que para esses grupos existe um padrão de 

fenótipo e cor ao pelo qual as pessoas negras são inseridas, não havendo negros “de 

verdade”. Estes grupos entendem que o mecanismo das cotas raciais não se traveste como 

uma medida satisfatória e que alcança reais resultados, mais adiante debato com maior 

profundidade as questões ligadas à legitimação das cotas raciais.  

Quero chamar atenção para o limite que a flexibilização social e acadêmica que as 

ações afirmativas ganharam junto aos estudantes e professores no universo que pesquisei. 

No geral, diante das cotas sociais os estudantes e professores partem de um argumento de 

que legítima e até apoia as cotas sociais, entendendo como uma medida importante para o 

acesso de determinados grupos ao ensino superior. Entretanto, não entendem as cotas 

raciais do mesmo modo, os grupos que pesquisei não conseguem visualizar nas cotas 

raciais como o recurso de combate às desigualdades do acesso ao ensino superior na mesma 

perspectiva que abordam as cotas sociais. Limitando assim, o processo de flexibilização 

pelo qual tem passado as ações afirmativas no contexto acadêmico da UFS.  

Destaco que a pretensão foi apresentar como o debate sobre ações afirmativas e 

sobre as cotas vem acontecendo no contexto da UFS e dos cursos que escolhi pesquisar. 

Percebi que a mudança na percepção das opiniões sobre as cotas tem sido a transformação 

mais evidente no âmbito das discussões sobre ações afirmativas na UFS. Notei também que 

as relações institucionais ligadas ao PAAF e ao sistema de reserva de vagas são frágeis e 
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pouco notadas pelas estudantes de Direito e Medicina. Objetivamente busquei apresentar 

como as ações afirmativas sendo constituídas no âmbito acadêmico e institucional, 

passando também pelo entendimento que os grupos que acompanhei fazem do debate.  

Querendo entender mais sobre isso, discorro a seguir sobre os universos dos cursos 

que pesquisei, com informações obtidas através dos questionários e das entrevistas, além da 

observação do campo consegui traçar um panorama dos contextos em que fui me inserindo 

no decorrer da pesquisa. 

 

1.3 Dos Contextos dos Cursos de Direito e de Medicina 

 

Esse subcapítulo tem o propósito de refletir sobre os contextos dos cursos de Direito 

e Medicina na UFS, as influências dos dois cursos onde há historicamente mais disputa de 

vagas e onde ocorreram os maiores números de ações contra a universidade para ocupação 

de vagas após as cotas. Demonstro assim, por meio dos números tabulados e de alguns 

trechos das entrevistas, qual cenário percebi desses dois cursos. Além disso, trago alguns 

elementos que fazem parte da construção de ambos os cursos, bem como a relação dos 

mesmos com a UFS
12

 enquanto instituição. Sobre essa conjuntura discorre Tavares (1999), 

 

Dada à importância de que gozavam os bacharéis na sociedade brasileira, 

os cursos de Direito juntamente com o de Medicina, tradicionalmente, 

constituíram as duas áreas de maior interesse para aqueles que tinham 

acesso à escolarização universitária. Em Sergipe, foi o interesse pelo 

curso de Direito que motivou as primeiras iniciativas para a instalação de 

escola de nível superior no Estado. (TAVARES, 1999, p. 11)  

 

 

A afirmativa da professora Tavares, indica o quão importantes essas duas áreas de 

ensino foram para a constituição do ensino superior sergipano, uma vez que, considero 

                                                           
12

 O primeiro reitor da UFS foi também professor efetivo do departamento de Medicina e atualmente o 

campus da saúde leva o seu nome. Silveira nos conta: “(....) recebesse o nome do Campus de Saúde Professor 

João Cardoso Nascimento Júnior, em 2001. Isto porque, quando foi construída a cidade universitária, os 

dirigentes da UFS na época esqueceram-se do nome do seu primeiro reitor. (...) O nome do professor João 

Cardoso foi escolhido por seus alunos do curso de Medicina, movimento encabeçado pelo médico Hélio 

Araújo, professor do Departamento de Medicina da UFS, levado para o Conselho Superior onde obteve uma 

aceitação significativa.” (SILVEIRA, 2010, p. 151)   
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relevante refletir sobre o status que os ambos os cursos carregam. Utilizo os números 

extraídos dos questionários aplicados. Junto aos estudantes de ambos os cursos, visando 

demonstrar algumas informações que ajudam a pensar qual o perfil sócio acadêmico desses 

estudantes.  

A importância de ambos os cursos se reflete claramente na sociedade sergipana,  

cito dois nomes influentes na política sergipana que são egressos do curso de Direito: o 

atual governador Jackson Barreto e o recém-falecido Marcelo Déda, ambos fizeram parte 

da escola de Direito da UFS. O último ex-prefeito da capital, Edvaldo Nogueira, foi aluno 

da faculdade de Medicina. 

O curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe foi fundado antes da 

instituição, ou seja, o estado de Sergipe antes da fundação da UFS em 1968, já contava com 

a faculdade de Direito. Nota-se que o curso de Direito funcionou por algum tempo sem 

necessariamente, estar vinculado a uma instituição de ensino superior, funcionando apenas 

como Faculdade de Direito. Por mais de dez anos o referido curso funcionou de forma 

autônoma e independente, formando alunos. Mesmo sendo posterior ao curso de Direito, o 

curso de Medicina em Sergipe tem também uma história intensa de construção. Tavares 

(1999) historiciza que houve um intenso movimento pela criação da Faculdade de Medicina, 

encabeçado pelo então presidente da Sociedade Médica Sergipana, Antonio Garcia Filho. 

Fundado em 1961 em um prédio público doado pelo governo do Estado, a Faculdade de 

Medicina foi incorporada também em 1968 à UFS.  

De forma geral, a fala dos entrevistados quando interpelados sobre ser estudante no 

curso de Direito e no curso de Medicina da UFS, é sempre remetida ao prestígio que os 

cursos carregam e como isso recai sobre eles de alguma forma, seja na possibilidade de 

ingressar no curso, de levar consigo tal “responsabilidade”. De igual forma, os professores 

com quem tive contato, e que concederam entrevistas, também citam o status e o prestígio 

que os cursos carregam.  

Entendendo o prestígio que os cursos possuem e o seu peso histórico e político para 

Sergipe, penso como é turbulento o acesso dos alunos oriundos de outro universo 

socioeconômico, bem como para a própria estrutura do curso, que até então recebia apenas 

estudantes com um perfil social, econômico e racial coeso. Constatação feita por Neves “(...) 
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o que vem reforçar, ainda aqui, a ideia de que os cursos em que a adoção das cotas 

provocou maiores impactos foram justamente nos cursos ditos de elite.” (NEVES, 2013, p. 

251). 

 O impacto da importância dos cursos foi por mim percebido nas conversas que tive 

tanto com os alunos e os professores. Eles apontam em suas falas a forte inserção dos 

egressos dos seus cursos em várias  instituições públicas, evidenciando a presença marcada 

do bacharel em Direito e de Medicina da UFS nos campos profissionais sergipanos. 

Depois do sistema de cotas, o perfil do ingressante do curso de Direito e Medicina 

se alterou, é possível perceber a diversidade dos perfis socioeconômicos, uma mudança na 

faixa etária dos alunos e a inserção de estudantes trabalhadores e chefes de família. A 

minha primeira impressão sobre essas mudanças se deu no campo, e nos primeiros contatos 

diretos que tive com os estudantes, os relatos que envolviam as dificuldades de acompanhar 

algumas aulas por conta do trabalho ou da família, ou relatos vinculados ao fato de ser a 

primeira ou o primeiro universitário da família e por isso não estar familiarizado com o 

“mundo” acadêmico.  

 Esta situação também foi destacada por alguns professores, alguns inclusive 

acreditam que esses alunos trabalhadores [cotistas] se mostram mais esforçados que os 

alunos não cotistas. Sendo esta condição do aluno trabalhador ou chefe de família é 

utilizado para definir quem é ou não cotistas, já que essa informação não é divulgada. 

Muitos professores relataram que depois das cotas, houve um aumento significativo de 

alunos fora da faixa etária considerada comum para estudantes de ensino superior. Notei 

claramente no campo essa mudança, porém, ainda considero que a imensa maioria continua 

sendo de jovens oriundos direto do ensino médio. 

Nos questionários tabulados obtive números que confirmaram os relatos que ouvi 

dos estudantes e dos professores. Uma associação que pensei não fazer no grupo de 

estudantes cotistas e que me mostrou como muitos dos estudantes que acessam as vagas das 

cotas são trabalhadores foram os números referentes ao tipo de transporte utilizado por eles 

para se deslocarem á universidade. Em sua maioria, alunos dos cursos de Direito e 

Medicina vão para universidade de carro, carro próprio. No caso dos estudantes não cotistas, 

o automóvel é geralmente ofertado pelos pais como uma forma de recompensar os esforços 
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que o estudante fez para ingressar nos respectivos cursos. Essa informação sobre os alunos 

não cotistas e os seus benefícios é deveras conhecida, especialmente, porque é sabido qual 

tipo de classe social que esse aluno é oriundo.  

O que me intrigava era entender de que forma a maioria dos alunos cotistas  

assinalaram nos questionários possuir carro para se locomover para universidade, levando 

em consideração que eu os colocava numa posição de desprivilegiados 

socioeconomicamente. Essa dúvida foi sanada quando cruzei as informações sobre 

ocupação /trabalho dos cotistas, notei que os estudantes cotistas que responderam ao 

questionário em sua maioria trabalham e por isso tem recursos para ter automóvel próprio 

para locomoção. Esse dado reflete como a política de cotas atingiu uma parcela de 

indivíduos que não necessariamente eram os alvos centrais da política. De igual forma, faz 

com que eu reflita sobre qual sentido é empregado para o tipo cotista e de que como as 

associações negativas do termo estão em mim impregnadas. Confesso que esperava 

respostas no questionário que me mostrassem aquilo que eu considerava ser o estudante 

cotista. 

As respostas dos questionários serviram para desconstruir essa ideia de que 

necessariamente os estudantes cotistas é um desprivilegiado socioeconomicamente. Como 

também reforçaram que a política de cotas permitiu o ingresso de pessoas que 

fundamentalmente não saíram do ensino médio para a universidade, entendo que essa é 

uma informação que precisa ser mais bem avaliada, não sendo meu objetivo aqui, não me 

aprofundarei nesta discussão. Mas, compreendo a necessidade de entender como as cotas 

atingiram um grupo que não era percebido como alvo.  

 Depois disso, percebi que dentro do grupo de estudantes cotistas há uma divisão 

formada exatamente pelos estudantes cotistas oriundos diretos do ensino médio público, 

não trabalhadores, dependente dos pais, com menos recursos financeiros e que tem 

demandas reais de permanência na universidade. Em contrapartida, existe o grupo de 

estudantes cotistas trabalhadores, chefes de família, com recursos próprios para se manter 

na universidade e que não sofrem tanto. Notei que esses grupos têm demandas acadêmicas 

diferentes, enquanto que no primeiro grupo a carência material é notadamente um peso para 
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permanência, para o outro grupo o tempo dividido entre estudar e trabalhar, gerenciar uma 

família são empecilhos na trajetória acadêmica.  

 Os alunos cotistas trabalhadores, geralmente mantém um vinculo mais distanciado 

com o universo dos cursos que fazem parte. Essa foi uma situação que notei no campo, 

comumente os alunos cotistas trabalhadores sentam próximos e não se envolvem em 

atividades extra acadêmicas ou em discussões gerais sobre o curso. Em geral, não 

participam de atividades estudantis, como integrar o Centro Acadêmico, por exemplo. Os 

estudantes cotistas trabalhadores não são uma ala que rivaliza diretamente com os 

estudantes não cotistas, diferentemente dos cotistas não trabalhadores. Os demarcadores de 

diferença acionados pelos estudantes não cotistas são direcionados para eles, sobretudo, 

porque esse grupo tem a prioridade de vivenciar a experiência acadêmica exatamente por 

não ter outros compromissos. Assim, estes estudantes ficam num mesmo patamar de 

experiência universitária, o que ocasiona determinadas rivalidades.  

 Observei que os estudantes cotistas trabalhadores não se envolvem nos debates 

sejam eles do seu curso ou da universidade como todo, foi deles também o maior número 

de negativas que recebi para concessão de entrevistas. Constatei assim, que para os 

estudantes cotistas trabalhadores o que importa é acompanhar o curso que eles frequentam 

independente de outros fatores. A vivência deles na universidade é constituída de isenções, 

isto é, eles se isentam de discussões sobre o seus cursos, sobre a universidade. Desta 

maneira, eles também se isentaram no debate sobre cotas. Considero essa informação 

relevante, em especial, analisando a forma como os estudantes cotistas da UFS de modo 

geral se invisibilizam, talvez o fato de uma parcela de cotistas ser formada por cotistas 

trabalhadores seja um dos motivos, é necessário investigar mais para apurar esse fato.   

 Noto que apresento esses dados como se os grupos com os quais me envolvi 

soubessem que são os seus colegas cotistas e não cotistas, de fato, eles identificam seus 

colegas. Em maioria absoluta, os estudantes afirmam saber diferenciar seus colegas cotistas 

e não cotistas. No questionário, não pergunto como eles chegam a essa constatação, mas 

nas conversas que tive e com as observações que pude fazer eles caracterizam seus colegas 

nos grupos de cotistas e não cotistas por meio da faixa etária, das afinidades e dos vínculos, 

do poder aquisitivo. No campo, percebi que os alunos não cotistas têm vínculos anteriores 
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ao acesso à universidade, em geral eles estudaram nas mesmas escolas, moram em bairros 

próximos ou mesmo seus pais, irmãos, tios e primos também frequentaram as escolas de 

Direito e Medicina da UFS. O que faz com que já venham para universidade com 

determinados vínculos formados, diferentemente dos alunos cotistas. 

 Em verdade, essas informações dos estudantes não cotistas foram passada pelos 

próprios alunos, muitos afirmam que as relações mantidas no espaço acadêmico fora 

construída anteriormente do ingresso. Esse é um dos motivos relatados pelos estudantes 

cotistas como uma barreira na formação das relações entre os grupos, os alunos cotistas 

afirmam que esse vínculo dos estudantes não cotistas se apresenta como um mecanismo de 

dificuldade das relações. Ressaltando esta situação, os estudantes não cotistas confirmam 

que muitas das vezes eles ingressam no curso já com relações de afinidade constituídas. 

 Nos contextos dos cursos essas informações são válidas, pois, são essas as 

condições que formaram o espaço pelo qual esta pesquisa foi inserida. Busquei apresentar 

os grupos com os quais me envolvi e que me ajudaram a entender como as relações 

universitárias pós-cotas estão sendo formadas nesses espaços. Ambos os grupos entendem 

o peso social que a graduação que escolheram tem, sabem como são encarados os 

estudantes da escola de Direito e Medicina da UFS e se sentem orgulhosos por isso.  

O reflexo dessa trajetória é percebido nas falas tanto dos docentes quanto dos 

discentes. Os alunos quando interpelados acerca de: “Como é ser estudante do curso de 

Direito da UFS?” Respondem sempre remetendo ao prestígio e status que o curso carrega, 

 

 

3D: O que é ser aluno do curso de direito? Aham... a principio...assim.. 

Aos olhos da sociedade... é...algo assim...  Que engloba status, que 

engloba... aham...é...a sociedade tem uma visão do aluno de 

direito...aquela visão gloriosa né? De não só ser estudioso, pelo fato de ser 

um vestibular com pontuação elevado, mas também tem a questão da 

classe social de pensar que você vai ser algo no futuro... vai elevar 

socialmente ou vai manter seu nível social dependendo da sua família. 

 

 

Assim como os estudantes do curso de Direito, os alunos da Medicina entendem a 

importância e a relevância do curso. O aluno 1M , quando entrevistado, disse-me:  
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1M: Às vezes quando você fala que faz medicina as pessoas reagem, né? 

De uma forma que não reagiriam se você fizesse... Sei lá... é 

licenciatura...alguma licenciatura...entendeu? E é isso de certa forma, 

quando a gente vai contar para alguém eu me sinto incomodado... 

não ..sabe...esperando a reação da pessoa as vezes, né? Agora não mais, 

eu tento falar com mais naturalidade, né? (...) Eu já falo logo assim... 

inspirar naturalidade para que a pessoa seja natural...mas....é...pro lado 

mais pessoal assim...eu também fico imaginando que ser estudante de 

medicina não é fácil...não é fácil para ninguém ser estudante de ensino 

superior porque as atividades que cada um tem, né? As disciplinas e o 

estudo e tal... é sempre muito...é sempre uma rotina sempre pesada assim, 

né? ...não sei se existe um curso, digamos assim... É que castigue mais um 

aluno do que outro, né? 

 

 

Percebi também que essas evidências foram utilizadas para marcar a qualidade dos 

cursos e daqueles que o compõe, fato apresentado por docentes e discentes de ambos os 

cursos. 

 As afirmativas dos professores servem para ratificar as impressões sobre a 

excelência e a qualidade do curso de Direito e de Medicina. No Direito, reiterada vezes 

foram citadas as posições de destaque que o curso da UFS obtém no exame da OAB 

(Rodapé - Ordem dos Advogados do Brasil), e eles acreditam que as boas posições logradas 

no exame da OAB devem ser consideradas como uma referência de qualidade. Tavares 

(1999) acredita também que boa parte dos bacharéis formados na UFS atua nas altas esferas 

do judiciário o que faz também que o curso seja tão desejado.  

Quando busquei dados referentes aos cursos no que concerne a sua trajetória 

histórica, percebi que havia um razoável número de materiais. No entanto, não achei 

informações sobre a origem escolar dos ingressantes nem sobre a sua auto declaração de 

raça/cor, ou informações sobre trajetória educacional dos pais. Me refiro a informações que 

fossem organizadas pelos próprios cursos em seus arquivos, esses números estavam apenas 

disponíveis junto ao questionário da CCV. O que limita a investigação, já que a CCV 

aplicou esses questionários durante um determinado período, não abrangendo a totalidade 

de anos em que a inserção de aprovados nos referidos cursos. Atualmente a CCV não aplica 

mais o questionário sócio econômico.  

Utilizo alguns dados do questionário da CCV de 2009 para apontar como eram 

constituídos os contextos dos cursos de Direito e Medicina, sobretudo, nas desigualdades 
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de acesso. Os números demonstram como a universidade por muito tempo foi espectadora 

das desigualdades, e como a mesma atuou na manutenção dos processos de conservação 

das desigualdades no acesso. Visando demonstrar quem ingressava até então na UFS, e 

quem ingressou após o sistema de reserva de vagas, posso refletir, sobre os impactos do 

Programa de Ações Afirmativas na UFS, em especial nos cursos de Direito e Medicina e 

em quais contextos a política de cotas foi recepcionada. 

Em 2009, os cursos de Medicina e Direito receberam estudantes oriundos da rede 

Pública e da Privada, sendo 3% da rede pública e 97% da rede privada; 21% da rede 

pública e 89% da rede privada. Os dados da CCV servem como uma amostra eficaz da 

realidade da UFS, desta realidade comparativa, é possível perceber algumas nuanças, 

sobretudo da inserção da rede pública no ensino superior e, especificamente, nesses cursos. 

A super-representação de alunos advindos da rede privada já assinala como nestes cursos a 

inserção de alunos da rede pública é mínima e isso ocasiona uma não diversidade de perfis 

sociais e econômicos. Essa situação se caracteriza como um sinal evidente das 

desigualdades na forma do acesso, realidade também vivida nestes cursos. 

 Após o sistema de cotas, pude constatar através dos meus questionários um 

aumento significativo de estudantes provenientes da rede pública de ensino. Como o 

sistema de reserva de vagas define em 50% as vagas para alunos da rede pública, 

invariavelmente esse número passou por expressiva mudança.   

Os próprios estudantes reconhecem que houve um aumento na diversidade nos 

perfis dos ingressantes, mais do que os alunos, essa foi uma constatação feita pelos 

professores e muito enfatizada, no sentido de marcar essa informação como uma 

característica do impacto das cotas no espaço acadêmico. Nestes cursos, o impacto foi 

acentuado, uma vez que, a realidade dos cursos de Direito e Medicina eram as que mais se 

distanciavam de um quadro onde o acesso de estudantes era mais diversificado. Portanto, é 

compreensível a resistência que esses espaços tiveram e tem com a política de cotas e os 

que fazem uso dela.  

A autodeclaração foi outro quesito explorado, no intuito de notar se houveram 

mudanças no ingresso de brancos e não brancos. Percebi que nos os dois cursos em questão, 

pouco variou a autodeclaração de brancos e não brancos. Não previa, por exemplo, uma 
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diminuição comparativa de autodeclarados pretos no curso de Medicina, fato que ocorreu 

comparando dados de 2009 com 2013. No Direito, os números também não sofreram 

grandes alterações, se pensados a partir do sistema de cotas. Mantiveram-se os percentuais 

de brancos e não brancos que acessavam os referidos cursos.  

Outro dado que aparece apenas no ano de 2013 e em ambos os cursos, é a 

autodeclaração por parte de pessoas consideradas amarelas. Os percentuais são iguais: 2% 

no Direito e na Medicina. Essa observação é válida quando se pensa a diversidade no 

espaço acadêmico, isto é, as vagas nos cursos em questão passam a ser melhor distribuídas 

no quesito raça/cor. Essas pequenas variações podem ser justificadas por esse novo 

momento social e político que as universidades públicas estão vivenciando.  

Chama atenção a não representatividade em nenhum momento de indígenas 

autodeclarados em ambos os cursos. Nem em 2009 onde o contexto se configurava muito 

pouco receptivo, nem em 2013, onde o contexto se apresentava um pouco mais favorável 

para a inserção desse grupo, essa foi uma verificação que contraria as expectativas. Entendo 

que é necessário investigar quais os motivos que ainda não levam a população indígena 

sergipana para o cenário acadêmico destes cursos.  

Eu notei que os contextos de ambos os cursos sofreram significativas mudanças 

após o sistema de cotas, e que acarretam em novos tipos de relações sociais que podem ser 

estabelecidas. Além disso, depois de entender qual o contexto eu estava me inserindo pude 

compreender o porquê de determinadas resistência em debater o tema das cotas, sobretudo, 

quando abordado por mim. Essa experiência merece ser relatada e problematiza, visto que, 

essa foi uma situação que influenciou verdadeiramente a análise que almejei empreender 

sobre as relações destes estudantes após o sistema de cotas. Neste primeiro momento da 

Dissertação, busquei apresentar as conjunturas que formam o sistema de reserva de vagas 

no Brasil, na UFS e nos referidos cursos, compreendendo assim, quais são as circunstâncias 

em que esta pesquisa está inserida.   
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2. Experiência universitária: a observação direta sobre o cotidiano
13

 

dos cursos de Medicina e Direito 

 

 Neste capítulo, pretendo abordar os aspectos ligados ao campo e a experiência 

cotidiana que foi estabelecida durante os três meses em que acompanhei as aulas e outros 

momentos ocasionais junto aos estudantes de ambos os cursos. Exploro a minha trajetória 

enquanto pesquisadora negra estudando cotas, e problematizo os encontros que tive com 

esses estudantes. Da mesma maneira, que busco entender quais são relações sociais as 

estabelecidas nesses grupos.  

 Em linhas gerais, primeiro eu abordo a minha relação nestes espaços, 

posteriormente demonstro quais as configurações subjetivas dos referidos cursos. Há uma 

divisão na abordagem dos cursos, pois, diferentemente da forma que abordei anteriormente 

os referidos cursos por meio de alguns números relativos aos estudantes. Neste momento, 

ressalto como a experiência cotidiana permitiu perceber que tipo de experiência 

universitária vem sendo vivenciada por esses sujeitos. Aproveito também o recurso das 

entrevistas para reforçar as reflexões que fiz sobre o cotidiano acadêmico e as relações 

instituídas. 

  No primeiro subcapítulo, reflito como a condição de uma pesquisa sobre cotas feita 

por uma mulher negra influi diretamente na forma da análise e na abordagem. Descrevo e 

analiso como vivenciei a inserção no campo, as dificuldades e resistências que enfrentei ao 

abordar a temática das cotas nestes contextos em que não há uma ligação efetiva com o 

debate em questão. Aponto como as evidências estabelecidas no campo demonstraram 

como o debate sobre raça, cotas raciais, racismo e discriminação é invisibilizado e pouco 

acionado, sobretudo, quando dito para mim. 

 Posteriormente, analiso que tipos de experiências estão sendo construídas pelos 

estudantes. Quais são as relações sociais constituídas por eles dentro dos contextos dos seus 

cursos. Divido essa análise por curso, criando assim, um momento destinado para os alunos 

do Direito e outro para os alunos da Medicina.  

                                                           
13

 Enfatizo que o uso do termo “cotidiano” não tem qualquer relação com a categoria de análise que a palavra 

faz referência.  Cotidiano aqui é empregado como algo diário e usual.  
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 Inicio com os alunos do Direito, trago para o texto as relações que apreendi junto a 

esses estudantes através do campo e das entrevistas. Discorro sobre como eles percebem a 

experiência universitária, sobretudo, com o aspecto das cotas. Destaco as formas que são 

construídas as relações sociais e de afinidades apontando como a perspectiva de ser cotista 

ou não influência nesta construção. De igual modo, faço essa mesma relação junto aos 

estudantes de Medicina. 

 Ressalto a necessidade de separar as abordagens visando melhor organizar as 

informações e a análise. Além disso, os contextos de Direito e Medicina diferem em muitos 

âmbitos, em especial, na configuração das subjetividades. Portanto, é oportuno que sejam 

tratados separadamente, mesmo que a perspectiva abordada seja idêntica.  

 O intuito deste capítulo é compreender a minha experiência no campo enquanto 

pesquisadora negra abordando a temática das cotas e de como isso influi diretamente na 

análise. Além disso, apresento a experiência universitária vivenciada por esses alunos, 

entendendo as relações sociais que eles estão estabelecendo.  

2.1 A trajetória da pesquisa sobre cotas sendo negra: dilemas do campo  

 

Neste momento, discorrerei sobre a inserção no campo, sobre as dificuldades e 

sobre os tipos de resistência que vivenciei. Posso afirmar que refletir sobre cotas e sobre as 

ações afirmativas na UFS, especificamente nos espaços da Medicina e do Direito, é 

perceber a inconformidade e a resistência em se debater racismo, preconceito e 

desigualdade racial, especialmente. Neste ponto, a minha inserção, enquanto pesquisadora 

negra influi diretamente nos tipos de narrativas a mim concedidos, criando assim um 

cenário onde houve constrangimento, resistência e negativas.  

No capítulo anterior, busquei fazer um panorama do espaço da UFS após a adesão 

das cotas e os contextos acadêmicos da Medicina e do Direito. Nesse momento do texto, 

pretendo apresentar a minha inserção no campo e inserir algumas impressões da observação 

direta. Problematizo a relação estabelecida entre debater cotas a partir da minha presença 

em sala de aula e em outros espaços que compartilhei com os estudantes e professores. 

Numa perspectiva comum, é compreensível o entendimento que pesquisar cotas no 

ambiente universitário se caracteriza como uma tarefa fácil e sem maiores empecilhos, por 
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se tratar de um assunto presente no cotidiano acadêmico.  No entanto, debater este tema 

tem se constituído numa operação um pouco árdua, contrariando as minhas expectativas. 

Compreender as cotas nos espaços de Direito e da Medicina, foram atividades que exigiram 

de mim inovação nas estratégias de abordagem.  

Quando comecei a acessar os espaços de ambos os cursos, despertei a atenção de 

todos, afinal, eles não sabiam quem eu era e nunca haviam me visto nos espaços destinados 

para os cursos, notei que fui percebida. Encarei como um ponto positivo, pois captei que os 

alunos e professores estavam atentos ao cotidiano de seus cursos. Após, as primeiras 

semanas comecei a ser interpelada por alguns estudantes sobre que tipo de vínculo que eu 

mantinha, qual era a minha relação com as aulas que estava semanalmente assistindo. De 

modo geral, falava para todos que era mestranda e estava desenvolvendo uma pesquisa que 

envolvia estudantes da UFS.  

Neste momento das primeiras inserções, considerei o fato de ser estudante da UFS 

desde graduação e estar familiarizada com os espaços da universidade, suas dinâmicas e por 

conhecer muitas pessoas supus que seria mais fácil me inserir nos espaços acadêmicos, 

mesmo nestes cursos com os quais nunca tive uma relação próxima.  Contrariando as 

minhas expectativas, os espaços dos cursos de Direito e Medicina se constituem de forma 

diferente, assim como, as suas relações cotidianas e sociais. Em certa medida, o domínio 

que considerava ter do espaço universitário não me serviu muito, tive que construir 

estratégias de inserção especifica para os espaços do Direito e da Medicina.  

Tive de redirecionar os domínios que tinha da UFS, assim como criar estratégias de 

inserção dentro do espaço em que acreditava estar sob domínio. Isso ficou muito evidente 

na inserção no curso de Medicina, o cotidiano do referido é diferente de boa parte outros 

cursos da UFS, inclusive dos outros cursos da área de saúde.  

As diferenças começam quando observei o formato que o curso de Medicina tem, as 

aulas e períodos são divididos por ciclos, o primeiro ciclo é chamado de Básico, o segundo 

de Ciclo Clínico e o terceiro, Internato. Por isso, tive ainda mais dificuldades de inserção, 

pois, apenas no ciclo básico os alunos estudam no formato mais tradicional, os dois ciclos 

seguintes são compostos de aulas teóricas e práticas, sendo as aulas práticas de mais difícil 

acesso para os que não fazem parte do curso.  
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Por óbvio, este fato implicou na coleta de dados e informações para a pesquisa, 

além de ter feito gastar mais tempo entendendo as observações do campo. Notei que os 

alunos de ambos os cursos, levam credencias que pertencem aos seus respectivos cursos: no 

Direito é o Vade-mécum
14

, na Medicina o jaleco bordado com o brasão da UFS e com o 

nome do curso, além de estetoscópio, aparelho para medir pressão e kit de dissecação
15

.  

 Necessariamente, estes estudantes necessitam deste material para um melhor 

entendimento das disciplinas como do curso de maneira geral, porém, os alunos usam essas 

credencias como instrumentos de distinção. Observei que em todos os espaços acadêmicos 

esses recursos não são desvinculados da imagem destes alunos. Na lanchonete, na Bicen 

(Biblioteca Central), no estacionamento e até mesmo no terminal de ônibus. A não 

desvinculação desses recursos visuais e simbólicos mostra o quanto esses alunos entendem 

a força e o prestígio social que o curso detém e como isso recai sob eles de forma direta ou 

indireta.  

Os estudantes de ambas as áreas acreditam que fazem parte de um grupo seleto da 

universidade, aqueles que fizeram as melhores pontuações e que conseguiram passar diante 

das poucas vagas e dos muitos concorrentes. Essa evidência é tão forte, que quando da 

necessidade de citar outro curso de prestígio e dificuldade para ingresso, os alunos da 

Medicina citam os de Direito e o alunos do Direito citam a Medicina.  

Nesse contexto, fui compreendendo os espaços do Direito e da Medicina, com essas 

evidências interpretei as relações que estavam sendo estabelecidas nestes grupos e como 

esses alunos encaravam a minha presença. De forma dinâmica, as impressões foram sendo 

criadas do pesquisador e do pesquisado. Roy Wagner (2012) me ajudou a refletir sobre os 

sentidos que são criados nessa dinâmica relacional do antropólogo e os seus sujeitos de 

pesquisa
16

.  

                                                           
14

 Vade Mecum é um livro que reúne boa parte da legislação brasileira, tais como: Constituição e o Código 

Civil , além de outras leis, súmulas. 
15

O kit de dissecação é adquirido nos primeiros períodos e serve para aulas básicas de anatomia, por exemplo. 

O kit auxilia o aluno nas aulas onde é necessário que o estudante disseque os cadáveres para melhor 

compreender as funções dos órgãos humanos. 

16
 A dinâmica da interpretação é um processo intenso. No meu caso, fui confundida até como jornalista do 

programa jornalístico “Profissão Repórter”. Mesmo afirmando que não, muitos alunos por alguns momentos 

acreditavam que eu era repórter.  
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Desta forma, fui me inserindo, querendo saber quais eram as impressões que esses 

alunos e alunas carregavam da experiência universitária, principalmente as impressões que 

tinham sobre as cotas, programa que foi tão significativo na vida de cotistas e não cotistas. 

Nesse momento, quis entender como as cotas apareciam na experiência universitária dos 

estudantes e se essa era uma pauta do cotidiano acadêmico deles. Uma das primeiras 

impressões que observei quando comecei a direcionar meu olhar para esses grupos, 

buscando indícios ligados às discussões sobre cotas e ações afirmativas foram as 

resistências e a invisibilidade.   

Entendi essa resistência e invisibilidade sobre as ações afirmativas e as cotas na 

perspectiva subjetiva, como um sinal dos posicionamentos que esses grupos têm também 

com outros temas ligados ao debate sobre cotas e ações afirmativas. Isto é, esses grupos não 

debatem raça, racismo, discriminação social e racial, essas são pautas que notei não estarem 

presentes nas discussões diárias dos alunos e professores. E por isso também, tanta 

resistência e constrangimento em se falar sobre isso em qualquer situação, e especialmente 

para mim.  

A realidade da UFS e de outras universidades foi e é de se ausentar deste tipo de 

discussão, bem como de não se posicionar enquanto ator social que busca o enfrentamento 

da matéria. Faço essa observação, pois este foi um fato que se refletiu fortemente no campo, 

desde as primeiras inserções até o momento em que estabeleci uma relação próxima com os 

sujeitos inseridos na pesquisa. No entanto, mesmo depois da criação de determinados 

vínculos com estudantes e professores, o constrangimento e a resistência continuaram 

presentes, sobretudo nos momentos das entrevistas. 

 O questionamento “O que você entende por raça” foi em larga escala a pergunta 

mais constrangedora do meu questionário semiestruturado. Nesse instante das entrevistas, 

em geral os entrevistados mudavam sua fisionomia e comportamento, de um tom mais 

casual, leve e espontâneo para um tom constrangedor, sério e formal. Nesta situação, 

muitos dos entrevistados se negavam em responder ou mesmo questionavam a validade do 

questionamento e até mesmo da minha pesquisa, assim como fez um determinado professor 

quando interrogado,   

 

Eu: O que você entende por raça, professor? 
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Entrevistado: Você tá fugindo dos objetivos da pesquisa.  

Eu: É porque a política de cotas ela tem uma justificação racial, por isso 

que a gente... 

Entrevistado: Mas hoje, a política atual, a lei 12.751 [sic]... É... Já não 

trata é reserva de vagas para escola pública. Divide-se é... Reserva 

socioeconômica e as subdivisões... É... Em função dos dados do IBGE. 

Então, o conceito raça pra ser discutido em uma entrevista é muito 

complexo. 

 

 

Essa resistência ao debate foi vivenciada por mim todas as vezes que interroguei 

alunos e professores sobre a questão “raça”, sobre o que eles consideravam como  raça. Em 

geral, os estudantes e professores não se sentiram a vontade para responder para mim esse 

questionamento. Neste momento, passei a entender melhor que a minha presença enquanto 

pesquisadora negra se tornou um elemento relevante na construção das enunciações 

acionados pelos alunos e professores. Este é o tipo de constatação que na Antropologia já é 

entendido e pacificado, no sentido, de reconhecer que a presença do pesquisador interfere e 

infere nas formas que os sujeitos inseridos na pesquisa buscam apresentar suas opiniões e 

comportamento. O que eu chamo atenção, é que na minha pesquisa a temática racial se faz 

presente todo o tempo, além disso, a minha condição de mulher negra não pode ser também 

desvinculada. 

Estes dois fatores juntos incorreram em mais uma ferramenta utilizada pelos 

professores e alunos para resistir e se constranger junto ao debate sobre as cotas. Percebi 

que para eles, ficava muito constrangedor falar de raça e cotas para uma pessoa negra, 

sobre esse constrangimento e resistência entendi que na negativa, eles afirmavam alguns 

pontos sobre o que entendiam por raça. Um deles é que a raça é um aspecto ligado às 

pessoas negras; segundo que raça é uma perspectiva que foge das prioridades de discussão 

desses grupos; terceiro que falar de raça para uma mulher negra é incorrer em racismo; 

quarto falar de raça é ser racista e preconceituoso e quinto não debater o tema os coloca 

numa posição confortável de não ser considerado racista ou preconceituoso. Desta forma, 

as resistências e negativas em responder ao questionamento foram lidas por mim como uma 

forma de se distanciar e invisibilizar a discussão. 

Os alunos afirmam em sua maioria que não se debate cotas nos espaços dos seus 

cursos, em geral eles fornecem essa informação sem muito constrangimento. Eles não se 
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sentem responsabilizados pelo debate, mesmo aqueles que são usuários do programa. Nos 

depoimentos colhidos de estudantes de ambos os cursos, as afirmações relacionadas ao 

debate sobre cotas no âmbito dos seus cursos girou em torno de que não houve e “ninguém 

fala sobre isso”.  

Neste aspecto, os professores se diferenciam dos alunos, não no sentido de também 

se ausentarem do debate, mas no constrangimento de ter que afirmar a não existência de 

uma discussão sobre cotas e ações afirmativas no interior dos seus cursos. Entendi que os 

professores tem noção da sua parcela de responsabilidade sobre o debate, contudo, não a 

utilizam, por se tratar de um debate não prioritário para eles. Neste sentido, os professores 

tendem a culpabilizar a universidade pela invisibilidade que o debate tem na UFS e nos 

seus cursos.  

Além desses fatores, notei que significativamente a minha presença foi interpretada 

como um impedimento nas construções dos depoimentos. Os alunos e professores 

buscaram também se ausentar da discussão que eu trazia, na certeza que desta forma não 

seriam interpretados como pessoas racistas ou preconceituosas. Essa atitude converge com 

as formas sociais que são encarados os debates sobre racismo, preconceito e discriminação 

na sociedade brasileira. 

 Os grupos que pesquisei, em sua maioria tratam o debate sobre cotas quando 

associado à raça na perspectiva de invisibilizar a discussão ou não entender como um 

debate legítimo. Neste sentido, as cotas raciais são fortemente desvinculadas do panorama 

de medidas que combatem as desigualdades no Brasil, neste caso, as desigualdades 

educacionais de acesso ao ensino superior. Diante disso, criou-se um cenário de 

constrangimento na emissão das opiniões, especialmente porque eles estavam falando pra 

mim. 

Diante deste universo, apresento a minha inserção no campo, os diálogos que 

consegui construir com os discentes e professores aconteceram dentro deste panorama 

relacional. A forma como eles me interpretaram, inclusive a partir de sentidos que eles 

carregam, construiu os depoimentos fornecidos, minha dúvida é se seria diferente caso eu 

não fosse negra. Independente disso constatei que esses grupos, mesmo quando se negam a 

falar sobre cotas, raça, racismo e discriminação se posicionam e falam dentro da ausência.  
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Atestei que esses grupos entendem que raça é uma palavra associada à história e 

cultura negra, e que acioná-la requer cuidado e atenção para não ser induzido em erro de 

interpretação. Entendi que acionar os entendimentos sobre cotas, especialmente, cotas 

raciais é um terreno com pouca abertura de diálogo. Compreendi também que essa é uma 

decisão consciente destes grupos, eles escolheram não pautar as discussões internas dos 

seus cursos no âmbito das cotas e das ações afirmativas, mesmo que, depois da política 

houvesse mudanças significativas.   

 Foi a partir dessa relação que pude entender como esses grupos acionam os 

sentidos de justiça, igualdade, classe social, reconhecimento, raça, meritocracia, cotas e 

ações afirmativas. De escola pública e educação de “qualidade” 
17

 enquanto ferramentas 

fundamentais para o debate.  E de como eles construíram seus depoimentos, principalmente 

a partir da minha presença. 

Busquei apresentar a minha trajetória no campo, destacando como a minha presença 

como pesquisadora negra foi um elemento significativo na construção da relação que 

estabeleci no campo e com os sujeitos inseridos na pesquisa. Apresentei as formas de 

resistência e constrangimentos que vivenciei em ambos os cursos, assim como descrevi e 

problematizei a minha inserção junto a esses alunos e professores.  

Com isso, comecei a entender como a minha condição se tornou um elemento 

relevante no que tange as emissões feitas pelos sujeitos inseridos na pesquisa. Dando 

prosseguimento as reflexões advindas da observação direta, apresento os elementos que 

observei sobre a experiência universitária que vem sendo constituída pelos estudantes de 

Direito e Medicina. Destaco as relações sociais estabelecidas por eles.   

 

2.2  No curso de Direito  

 

Preliminarmente apresentei como a inserção ocorreu e de como isso foi um fator 

marcante na pesquisa, na construção da relação que criei com os grupos pesquisados e 

                                                           
17

 Dos sentidos empregados por eles ao debate, os da escola pública e da educação com qualidade são 

recorrentes e onipresentes. O que mais chama atenção não é a associação dos debates que acontece e é que é 

motivada pela opinião pública. Mas o fato da escola ser tão citada, mesmo que eu não a acione no meu roteiro 

de entrevista.  
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como isso se refletiu nos depoimentos colhidos. Neste momento, discorro como apreendi as 

experiências universitárias de cada curso, pensando as particularidades que ambos têm e de 

como isso também tem efeito na construção das relações sociais dos alunos.  

Tentei me inserir no contexto dos cursos de Medicina e Direito, a partir de um 

cronograma que privilegiasse um acompanhamento duplo das referidas graduações. No 

Direito, obtive uma maior abertura ao debate que buscava traçar, tanto por parte da 

coordenação do curso, que me concedeu formalmente a possibilidade de assistir ás aulas, 

como por parte dos alunos e dos professores. Como o Direito é uma aérea do saber ligada 

às Ciências Humanas, a discussão que levei foi mais facilmente compreendida. Contudo, há 

resistência em debater o tema, especialmente, quando vinculado à discussão as cotas raciais.  

O curso de Direito carrega um prestígio político e institucional na UFS tão forte, 

que faz com que eu entenda porque os alunos e professores são contagiados pelo status de 

notoriedade e respeito que leva essa graduação. Uma situação que me permitiu entender 

como esse curso tem seu prestígio mantido foi na inauguração do bloco departamental IV 

ou Bloco Administrativo do CCSA (Centro de Ciências Sociais Aplicadas) 
18

. 

Levando em consideração que a UFS tinha implantado novas graduações, 

vinculadas ao CCSA, como os cursos de Turismo e Relações Internacionais, e os mesmos 

estavam em sedes provisórias alocadas. Por uma questão lógica, pensei que o novo prédio e 

as suas salas estariam destinadas a esses novos cursos, levando em conta, principalmente, o 

fato de que as graduações antigas do CCSA, como Direito e Economia, por exemplo, há 

muito tempo já estavam instaladas.  

No entanto, o espaço térreo do novo bloco do CCSA foi destinado quase que 

exclusivamente para o curso de Direito. Até mesmo o Centro Acadêmico, que geralmente 

nessas divisões não tem prioridade, obteve uma sala nova equipada com computador e ar 

condicionado. Em linhas rasas, essa descrição não faria sentido, a não ser pelo fato de 

mostrar como no universo institucional da UFS, o curso de Direito exerce uma forte 

influência. 

 No novo prédio, boa parte dos professores receberam salas equipadas com ar 

condicionador e computador. Esse seria um reflexo de como institucional e 
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 Os blocos departamentais são os prédios destinados às administrações dos cursos, onde se alocam as 

secretarias, salas de pesquisa, salas de centros acadêmicos, auditórios dos cursos e outros espaços funcionais. 
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administrativamente a UFS, enquanto entidade reconhece, e mais do que isso, valoriza este 

curso, bem como o curso de Medicina, com sua exclusiva autonomia para divisão de turmas. 

Isso são reflexos institucionais que demonstram o reconhecimento e o prestígio que ambas 

as graduações têm
19

.  

O panorama proporcionado pelos questionários que apliquei e tabulei me 

proporcionaram as seguintes informações sobre os alunos do curso de Direito: em sua 

maioria são alunos na faixa etária de 18-30 anos de idade; 56% responderam ser oriundos 

da rede privada de ensino e 44% da rede pública; 35% exercem atividades trabalhistas; 74% 

utilizam carro próprio como meio de locomoção; 65% estão na primeira graduação. Dentro 

dos 44% oriundos da rede pública de ensino, 50% declararam ter ingressado por meio das 

cotas sociais e 50% por meio das cotas raciais.  

Observei que o perfil do estudante do curso de Direito se modificou desde PAAF, 

esta é uma constatação também feita por boa parte dos professores com quem tive contato. 

Em sua maioria, os professores do curso de Direito relatam que as idades e perfis sociais 

dos alunos que ingressam e que ingressavam no curso se alterou. Assim como eu, os 

professores acreditam que essa mudança ocorreu em consequência das cotas. Eles apontam 

este fato como positivo, uma vez que, para eles a diversidade engrandece o curso, e ainda 

creditam aos alunos que eles consideram cotistas uma áurea de empenho e dedicação maior 

do que os alunos não cotistas. Em verdade, os professores entendem que os alunos cotistas 

seriam mais esforçados, mesmo demonstrando também que eles são a parcela que carrega 

maiores deficiências. 

Essas observações apontam qual o impacto dos cotistas em sala de aula, sobretudo. 

Diferentemente do que se pensou e pensa, a política de cotas alterou a realidade em sala de 

aula, mesmo sendo acompanhada de uma resistência e inconformidade em se debater o 
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 Nesse percurso reflexivo, fiquei em vários momentos pensando na minha graduação em Ciências Sociais, 

cursada na UFS e nas inúmeras dificuldades que o meu departamento enfrenta e de como isso se reflete nos 

alunos e nos professores em vários sentidos, inclusive no prestigio e status que nosso curso carrega. No  nosso 

caso, o prestigio é mínimo, pois, não temos nenhum demarcador forte que fale por nós, que nos legitime antes 

mesmo de dizermos uma palavra. Uma credencial qualquer. E é exatamente esse ponto que destoa os alunos 

das graduações de Direito e Medicina, eles levam em si credenciais que falam antes deles. A concorrência 

pelas vagas, a história da graduação associada a história de Aracaju e de Sergipe, a força politica interna e 

externa e, sobretudo, o universo simbólico que ambas as profissões carregam. E é por isso, que o curso de 

Medicina ainda divide as turmas e o Direito ganha salas novas em detrimento dos cursos novos. Essas 

credenciais falam, são legitimas e reconhecidas socialmente. Neste caso, além de socialmente, são 

reconhecidas institucionalmente e administrativamente no seio da universidade. 
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tema. Isto é, há um visível reconhecimento por parte dos professores do impacto das cotas 

em sala de aula, todavia, esse não é um tema amplamente discutido, em especial quando 

vinculado ao debate racial que acompanha as ações afirmativas. 

Notei também que havia um espaço para o assunto das ações afirmativas no curso 

de Direito, quando 83% dos alunos do referido curso afirmaram que algum professor já 

havia mencionado o tema “cotas” em sala de aula.  No Direito, o debate sobre cotas e ações 

afirmativas é associado às discussões que os estudantes e professores fazem sobre os 

sentidos de justiça e igualdade, especialmente. Entender as cotas e a legitimação deste 

recurso passou a ser um exercício interessante para os alunos e professores deste 

departamento. Entretanto, essa associação não acontece na esfera de entender o 

condicionante da raça como um fator que interfere nos sentidos de justiça e igualdade.  

 Depois das primeiras semanas de aula, comecei a distinguir quem eram os possíveis 

alunos cotistas e não cotistas, consegui fazer isso através de muita observação, já que os 

alunos não levam credenciais que os identifique enquanto cotista ou não cotista. No entanto, 

isso aconteceu de várias outras formas: os lugares que diariamente eles sentam as conversas 

e os grupos como citei, no grupo dos estudantes cotistas há um divisão entre os cotistas 

trabalhadores e os cotistas não trabalhadores. 

Geralmente os cotistas trabalhadores são que o menos se envolvem com a turma, em 

compensação os cotistas não trabalhadores dialogam entre si na maioria do tempo, e a 

interação extraclasse entre esses grupos é mínima e fica restrita ao ambiente de sala de aula. 

Neste quesito, os alunos não cotistas conseguem desenvolver uma experiência melhor; 

primeiro porque, em sua maioria não são os primeiros de sua família a viver a experiência 

universitária e porque também já construíram laços de afinidade antes do efetivo ingresso 

na universidade. Esses mesmos fatos também são utilizados pelos alunos e professores 

como ferramentas para distinção de cotistas e não cotistas.  

 Como imaginei, a experiência universitária do aluno cotista é diferente do estudante 

não cotista, sobretudo nos aspectos ligados as interações sociais extraclasse. Isso ficou 

evidente quando acompanhei a festa de calourada dos alunos do curso de Direito, a festa 

aconteceu em uma boate na zona sul da cidade com ingressos a 25 reais na compra feita em 

bilheteria, e bebidas girando em torno de seis reais a cerveja e oito reais doses de bebidas 
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destiladas. Reparei que a festa estava repleta dos estudantes que considerei e depois 

constatei serem os alunos não cotistas, um fato interessante foi que alguns alunos que já me 

conheciam das aulas optaram por não me cumprimentar. Segundo os alunos a festa é 

promovida pelo Centro Acadêmico e é aberta a todos aqueles que pagarem o ingresso para 

entrar.   

Posteriormente, conversei com os alunos que considerava serem alunos cotistas e 

que constatei que eram e os interroguei sobre a festa de calourada, as respostas sobre a 

calourada eram sempre definidas como uma festa não promovida e pensada para todos os 

alunos do curso. Os estudantes cotistas tinham noção que estavam sendo excluídos do 

evento, pois, nem a localização nem o preço eram fatores estimulantes para que eles 

sentissem vontade ir à festa.  

Considerei este fato como marcador das diferenças na experiência universitária 

destes grupos que acessam a universidade. De igual forma, este fato me fez refletir sobre 

como os alunos não cotistas criaram formas de resistências na interação com os cotistas. 

Obtive também a informação que tradicionalmente a festa de calourada do curso de Direito 

da UFS acontece nesta boate, todavia, mesmo tendo noção do ingresso de alunos que não 

mais comtemplavam o perfil histórico social do aluno do curso de Direito, o Centro 

Acadêmico optou por manter a festa sem nenhuma mudança. Não reconhecendo assim, a 

mudança social do perfil do ingressante nem reconhecendo a diversidade social e 

econômica advinda com as cotas.  

Retornando ao espaço da sala de aula e de como esses grupos vivenciam a 

experiência universitária, notei que os alunos cotistas não estão tão familiarizados com as 

dinâmicas que acontecem no ensino superior, em parte isso acontece porque em sua maioria 

eles são os primeiros de sua família a ingressarem em uma graduação. Além deste fato, as 

formas como os alunos são recepcionados pela universidade e pelos seus cursos também 

não se alterou, no sentido de oferecer algum tipo de suporte especializado para este 

estudante.  

Assim como, aqueles alunos que conseguiram antes das cotas furar os bloqueios 

para ingresso no ensino superior público, e por conta disso criaram estratégias que 

permitissem a sua permanência nos cursos de graduação. Os alunos cotistas nas suas 
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trajetórias individuais buscam também criar formas de entender as dinâmicas do seu curso 

como também meios de permanecer na universidade.  

Chamou minha atenção, o fato de que esse grupo de alunos que acompanhei do 

curso de Direito não terem ainda criado redes de solidariedade. Os alunos cotistas do curso 

de Direito, especialmente, os não trabalhadores, não elaboraram nenhum tipo de vínculo a 

partir do demarcador “cotas”. Individualmente cada aluno cotista tem vivido a sua 

experiência na universidade, criando suas estratégias de permanência no espaço acadêmico.  

Os próprios alunos cotistas quando interrogados sobre que tipo de solidariedade 

existe nas suas turmas são enfáticos nas afirmações que existem poucos vínculos entre eles, 

sobretudo, extraclasse. Em geral, eles creditam ao fato de muitos estudantes cotistas do 

curso de Direito trabalharem, e por isso, não dispõem de tempo para atividade fora da aula, 

alguns outros alunos acreditam que falta tempo de forma geral para os alunos cotistas sejam 

eles trabalhadores ou não. Interessante que eles não vinculam esta situação há possibilidade 

de terem mais ou menos sucesso na sua trajetória acadêmica. Em verdade, os estudantes 

cotistas do curso de Direito que tive acesso confiam seus sucessos acadêmicos a partir de 

uma trajetória individualizada. 

 Este fato não exclui as relações criadas em sala de aula e mantidas em sala, isto é, 

relação acadêmica como troca de material, provas e apostilas. Neste sentido, os alunos de 

forma geral não criam muitas resistências, especialmente, se não houver rivalidades 

externalizadas. As rivalidades foram por mim notadas com mais intensidade no curso de 

Medicina do que no de Direito.  

Outra situação vivenciada pelos alunos cotistas de forma geral é o descrédito 

intelectual, ouvi alguns relatos de alunos cotistas excluídos de formação de grupos para 

elaboração de trabalhos, seminários e apresentações em sala. Os próprios estudantes 

cotistas reconhecem que não são bem-vindos em determinados grupos, neste caso, 

geralmente formados por alunos não cotistas.  As cotas, para os alunos não cotistas 

representa um recurso utilizado por indivíduos que têm pouco domínio intelectual, por este 

fato, os alunos não cotistas preferem se organizar em entre si. Como excluir uma pessoa 

explicitamente por este motivo pode ser considerado um ato discriminatório, os estudantes 

produzem outras formas de excluir os seus colegas cotistas, como me relatou um aluno:  
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5D: Eu fui... É... Como é que se diz? Implicitamente expulso do grupo, 

certo? Implicitamente não! Explicitamente, na verdade. Só que foi uma 

desculpa bem esfarrapada que a moça deu, entendeu? Inclusive, ela 

expulsou um outro colega meu cotista. Ela alegou uma coisa bem 

dispersa: ela disse que as ideias dele eram diferentes das ideias dela, ela 

nunca tinha parado para conversar com ele para saber quais eram os 

pontos de vista dele para o trabalho. E disse que as ideias dele eram 

diferentes das delas, das três, das três não cotistas! E eu fiquei sem 

entender! Caramba, foi preconceito! Depois quando veio a mim, eu não 

lembro qual foi a palavra que ela me disse para eu sair do grupo... Deixa 

ver se eu lembro aqui... [pausa] é... Ela... Já estava certa que eu estava no 

grupo, totalmente certo. E dias depois, ela disse que tinha chamado uma 

moça para participar, não cotista também. E inventou que tinha chamado 

essa moça, já tinha fechado os números de pessoa e se esqueceu de me 

falar. Ai parece que foi essa desculpa, mais ou menos isso. 

 

 

De forma muito consciente o aluno entendeu que a sua colega não cotista se 

posicionou de uma forma não favorável à presença dele e do seu colega cotista. Mais do 

que isso, ele interpretou a situação como um ato de discriminação e preconceito, isto é, são 

nas atitudes trasvestidas de simples atos do cotidiano acadêmico, como incluir ou excluir 

pessoas de um grupo de trabalho que as tensões entre os grupos de estudantes cotistas e não 

cotistas acontece.  

Além disso, são nestas situações em que o descontentamento em conviver com 

colegas cotistas aparece. Este mesmo aluno me relatou que depois de sair deste grupo, ele 

fez parte de outro grupo formado apenas por estudantes cotistas e que o trabalho 

desenvolvido por eles tinha alcançado nota máxima. Assim como este aluno, alguns outros 

alunos cotistas me relataram situações parecidas onde o tensionamento dos grupos de 

cotistas e não cotistas aparece.  

Essas são experiências que fazem parte do cotidiano dos alunos cotistas e não 

cotistas, e são nelas é onde aparece à esfera do prejuízo simbólico fica polarizada no grupo 

de estudantes cotistas, principalmente, naqueles que não são trabalhadores e vivem com 

mais intensidade o cotidiano acadêmico. Em geral, eles são mais destimulados e precisam 

se convencer mais que o espaço que ocupam é legítimo. É interessante destacar que nos 

depoimentos colhidos por estudantes não cotistas este tipo de situação que não é descrita. 
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 Em sua maioria, os alunos não cotistas do curso de Direito acreditam que convivem 

bem com seus colegas cotistas, mesmo admitindo, por exemplo, que desde antes do 

ingresso eles já tenham vínculos com alguns dos seus colegas não cotistas e por isso 

também não criam vínculos com seus cotistas. Estas situações me fizeram notar que a 

sensação de descontentamento e exclusão é vivida em maior grau pelos alunos cotistas. 

Outro fato presente na experiência universitária dos alunos do curso de Direito são 

os vínculos que o próprio curso tem com as famílias de determinados alunos. Os alunos 

relatam, e mais uma vez, os alunos cotistas, que muitos dos seus colegas não cotistas são 

filhos ou tem algum parentesco com pessoas ligadas ao curso ou ao mundo jurídico 

sergipano. Sendo assim, se torna mais fácil para eles manter uma melhor relação com os 

professores e um melhor trânsito na área jurídica no Estado, 

 

4D: (...) Assim... Na academia, é... Tem... Geralmente o estudante não 

cotista.  Ele, a gente até brinca conversando, achando que o pessoal tem 

um pouco de predestinação, né? Muitos vêm de família que geralmente já 

possui algum jurista e eles, é... Acabam direcionando o estudo, almejando 

ocupar um espaço desses. Eu, eu me refiro a um cargo desses: procurador, 

juiz. Esses cargos mais assim... Digamos direcionados da justiça. Melhor, 

digamos assim, melhores. 

 

As relações familiares são uma evidência presente na história do curso e na daqueles 

que o acessam, este aspecto é explorado pelos alunos não cotistas, pois, geralmente esta 

marca distintiva pertence a este grupo. Este distintivo, tem sido assimilado como um 

demarcador de diferenças entre os grupos de alunos cotistas e não cotistas. No caso, dos 

alunos cotistas existe uma compreensão de que no futuro os lugares profissionais ocupados 

por eles será em aéreas menos prestigiados, especialmente, por não dispor dessa herança 

familiar ligada ao curso e ao cenário jurídico.  

Percebi que a experiência do aluno cotista tende a ser mais privada, especialmente, 

na criação de redes de contato dentro do curso e no mundo jurídico também. O cotidiano do 

acadêmico é intercalado por momentos de tensões entre os grupos de cotistas e não cotistas. 

Notei que o aluno não cotista buscou formas de evidenciar ainda o seu descontentamento 

com a política de cotas, e que criou estratégias de excluir as pessoas que fizeram uso da 

política. No Direito, as evidências ligadas aos vínculos familiares dos alunos não cotistas 
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com o curso são utilizadas como instrumento de legitimação de um grupo em detrimento de 

outro. 

Observei que os alunos cotistas não criaram nenhum tipo de rede solidariedade e 

apoio, e que de forma individual eles estão experenciando o cotidiano universitário. Entendi 

também que a notoriedade e respeito que englobam o espaço do curso de Direito na UFS 

não é tão assimilada pelos alunos cotistas como é pelos alunos não cotistas, e este é um 

fator que prejudica institucionalmente e simbolicamente os alunos cotistas.    

 

2.3  No curso de Medicina 

 

O meu cronograma de pesquisa privilegiava um acompanhamento das aulas de 

ambos os cursos de forma concomitante, inclusive porque pensei que assim eu poderia 

perceber maiores diferenças entre as experiências dos alunos. Entretanto, o primeiro 

entrave que tive no curso de Medicina e implicou no não êxito do cronograma por mim 

pensado; afinal não tive êxito nas tentativas formais junto ao curso. Não obtive autorização 

formal por parte da coordenação do curso para frequentar as aulas e outros espaços 

acadêmicos.  

Por conta disso, precisei pensar outras formas de inserção e resolvi ainda assim 

continuar o trabalho que estava desenvolvendo. Desta forma, busquei outras estratégias de 

inserção junto ao curso e aos alunos para conseguir entender o cotidiano deles. É 

interessante destacar que a minha relação com os professores do curso de Medicina não foi 

exitosa, mesmo acompanhando o semestre do curso de forma, como podemos dizer 

“informal
20

. Isto é, comparativamente os professores do departamento de Medicina são 

muito menos acessíveis que os professores do Direito, e são ainda mais resistentes ao 

debate das cotas. 

Senti em vários momentos, que a discussão sobre ações afirmativas não é relevante 

para esse grupo. A não ser, quando há a oportunidade de argumentar desfavoravelmente 

                                                           
20

Informal. Porque não obtive autorização formal, e nem informal por parte do DMED( Departamento de 

Medicina). Entretanto, circulei pelos espaços da Medicina: H.U (Hospital Universitário) e DMO 

(Departamento de Morfologia), basicamente. 
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sobre o programa e sobre como as vagas são dispostas para candidatos cotistas e não 

cotistas. Diante deste cenário, optei por uma via totalmente informal para acessar os 

estudantes do curso de Medicina, resolvi me aproximar deles via internet através das redes 

sociais. Assim, adicionei a página virtual do Centro Acadêmico do curso e com isso, passei 

a adicionar os estudantes, deixava o mesmo recado para todos os alunos, me apresentando e 

falando brevemente da pesquisa. Solicitava o auxilio deles para uma melhor inserção no 

curso e relatava as dificuldades na relação formal com o departamento.  

A partir do contato virtual consegui autorização para acompanhar algumas reuniões 

do Centro Acadêmico, na primeira reunião que fui os alunos solicitaram que eu explicasse a 

pesquisa e como eu achava que eles poderiam me ajudar. Relatei mais uma vez as 

dificuldades de contato e acesso com o departamento, e que por isso os procurei na internet 

visando um auxílio. Disse que precisava entender o cotidiano do curso de Medicina, 

especialmente, depois das cotas. Contrariando as minhas expectativas, os estudantes se 

mostram solícitos em me auxiliar neste objetivo, disponibilizando os horários das aulas, 

indicando colegas com que eu poderia conversar e abrindo as reuniões do Centro 

Acadêmico. 

A relação dos alunos cotistas e não cotistas do curso de Medicina também é 

constituída pelos limites simbólicos que o demarcador das cotas impõe. Em sala de aula, 

também há as divisões entre os grupos, geralmente os alunos não cotistas ingressam no 

curso já com laços constituídos anteriormente. Diferente do Direito existe uma rivalidade 

maior entre os alunos do curso de Medicina, inclusive essa rivalidade é fomentada pelos 

professores.  

Os alunos disputam por nota, vagas em grupo de pesquisa e pelo acesso as Ligas
21

, e 

em geral eles disputam entre eles e também entre os grupos de alunos cotistas e não cotistas, 

ou seja, uma disputa por nota pode acontecer entre toda a sala como pode acontece entre 

alunos cotistas e não cotistas. Ressalto que o espírito de competição está mais impregnado 

nos alunos não cotistas, uma vez que, eles são preparados desde ensino básico a disputar 

pela vaga no curso. Este contexto dificulta ainda mais a criação de redes de solidariedade, 

                                                           
21

 As Ligas são extremamente disputadas pelos alunos. As ligas são grupos de pesquisa teóricos e práticos 

organizados e administrados por professores/médicos. Existem diversos tipos de ligas, cada uma com uma 

especialidade: neurologia; obstetrícia e ginecologia; pediatria; trauma. As Ligas agregam notoriedade ao 

currículo do aluno. Cada liga tem seu próprio sistema de ingresso. 
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pois alguns alunos não cotistas veem seus colegas cotistas como usurpadores de vagas no 

vestibular.    

Assim como no Direito, tive oportunidade de participar da calourada do curso de 

Medicina que foi totalmente diferente da calourada do Direito. A festa do curso de 

Medicina aconteceu na UFS, aberta para todos os alunos e de graça, organizada também 

pelo Centro Acadêmico. Entretanto, houveram outras festas promovidas pelos alunos de 

Medicina para os calouros com ingresso a cinquenta reais, nestas festas pagas, poucos 

alunos cotistas compareceram.  

O universo do curso de Medicina destoa em todos os sentidos da realidade de outros 

cursos, mesmo aqueles que são da área de Saúde. A marca do status e da vitória por ter 

ingressado nesta graduação são fatores que reforçam o distanciamento destes estudantes 

dos outros estudantes da universidade. Os alunos de Medicina alegam em sua maioria, que 

o tempo de estudo e dedicação deles é superior ao dos outros alunos e que por isso os 

“alunos de Medicina são assim”.   

A graduação de Medicina assim como a de Direito gozam de alguns privilégios 

institucionais, que demonstram o quanto a UFS reconhece o prestígio e a força política 

deste curso. Um destes privilégios é a divisão das turmas para as aulas práticas, em todos os 

outros cursos em que há necessidade de divisão é o sistema da UFS que divide, exceto o 

curso de Medicina que ainda usufruiu desta vantagem. Este tipo de prestígio contagia 

estudantes e professores e é demonstrado de diversas formas por estes grupos. 

O panorama proporcionado pelos questionários que apliquei e tabulei me deu as 

seguintes informações sobre os alunos do curso de Medicina: em sua maioria são alunos na 

faixa etária de 18-30 anos de idade; 55% responderam ser oriundos da rede privada de 

ensino e 45% da rede pública; 21% exercem atividades trabalhistas; 65% utilizam carro 

próprio como meio de locomoção; 70% estão na primeira graduação. Dentro dos 45% 

oriundos da rede pública de ensino, 70% declararam ter ingressado por meio das cotas 

sociais e 30% por meio das cotas raciais.  

 Em número menor que os alunos de Direito são os estudantes trabalhadores, 

sobretudo, por se tratar de um curso integral que demanda muito tempo é difícil conciliar 

trabalho e vida acadêmica. Outro dado que chama atenção, é o número menor de alunos 
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cotistas raciais, notei também que em sua maioria os alunos cotistas do curso de Medicina 

preferem manter uma discrição maior que os alunos cotistas do Direito.  

 Na Medicina me foram relatados mais casos de intolerância acadêmica com os 

alunos cotistas ou supostamente considerados cotistas, de maneira, que entendi porque a 

discrição é mais intensa nos alunos cotistas de Medicina. Destaco aqui dois relatos que 

foram narrados reiteradamente por todos os alunos de Medicina que entrevistei. Uma 

situação envolveu uma professora e alunos cotistas e declarações feitas em uma rede social 

na internet. Basicamente, a professora fez comentários criticando a política de cotas, outros 

alunos não cotistas replicaram os comentários e alguns alunos cotistas se ofenderam e 

partiram com contra argumentos. Esta celeuma rendeu muitos comentários dos alunos que 

seriam contra e a favor das cotas, especialmente, de alunos que entendem que as cotas são 

um prejuízo acadêmico. 

 Esta situação se tornou representativa para alguns alunos, sobretudo, para os alunos 

cotistas que entenderam a situação como um momento discriminatório dos seus colegas não 

cotistas no mundo virtual. O outro relato faz referência às perseguições que os alunos 

cotistas estariam sendo vítimas, neste caso, cada aluno com que conversei tinha passado por 

uma situação delicada por se cotista ou tinha presenciado este tipo de situação. Os 

constrangimentos no curso de Medicina para com alunos cotistas têm sido mais frequentes 

e menos velados, entendi que isso ocorre, principalmente, pelo lugar institucional que o 

curso carrega, tornando-se mais difícil que essas situações sejam investigadas ou 

denunciadas.  

 Os próprios alunos relatam que nada adiantar denunciar professores ou colegas, pois, 

esses grupos têm “as costas quentes”
22

. Para os alunos cotistas do curso de Medicina, a 

“melhor” resposta para esses grupos é estudar muito e se destacar, não perder matérias e se 

formar no tempo regular. Os alunos cotistas tem plena consciência que não são bem-vindos 

no curso e que são considerados com menos capacidade intelectual.     

 O debate sobre cotas é distante, tanto o é que 79% dos alunos responderam ao 

questionário que os professores não fizeram nenhum comentário sobre a politica de cotas, 

                                                           
22

 Expressão utilizada para explicar como algumas pessoas que tem poder e notoriedade se 

tornam isentas de denúncia, investigação. 
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esse percentual ilustra que tipo de perspectivas as cotas têm no âmbito do curso de 

Medicina. Essencialmente, este não é um tema debatido, porém, vivenciado no cotidiano 

acadêmico dos alunos, sobretudo, dos alunos cotistas. Para eles, a experiência universitária 

neste curso é intercalada de situações que tendem a deslegitimar a presença e a vaga 

ocupada por este estudante. 

Assim como os alunos cotistas do curso de Direito, os estudantes cotistas da 

Medicina ingressam na universidade sem uma experiência anterior, pois, em sua maioria 

são alunos que estão na primeira graduação e são os primeiros de sua família a ingressar na 

universidade. Assim como, os seus colegas do Direito, as suas experiências são 

individualizadas e não existem redes de solidariedade entre o grupo dos cotistas da 

Medicina. 

Observei que as situações de constrangimento e descrédito que passam os alunos 

cotistas acontecem, principalmente, quando os alunos passam a estudar exclusivamente no 

H.U a partir do quinto período. Posteriormente depois de concluído o ciclo básico, isto 

acontece porque a grade do curso passa ser composto de matérias exclusivas do curso de 

Medicina em sua maioria, este fato faz com que os alunos convivam mais com os 

professores do curso, e passem por mais situações de descrédito. Diferente do curso de 

Direito, as posturas de alguns professores do curso de Medicina é de se posicionar contra as 

cotas e contra os alunos cotistas.  

Eles resistem e não concebem as cotas como um recurso positivo e necessário, além 

disso, não se constrangem em deixar claro essa impressão, tornando o cotidiano acadêmico 

um espaço tensionado em vários momentos. Prejudicando assim, as relações que são 

estabelecidas pelos alunos cotistas com esses professores. A maneira como esses alunos se 

relacionam entre si também precisa ser descrita, assim como no curso de Direito existem 

divisões entre o grupo de estudantes cotistas e não cotistas, e de maneira geral, as relações 

estabelecidas em sala de aula pós-sistema de cotas se alterou. 

Em sala de aula, as mudanças foram notadas tanto por alunos como por professores, 

o perfil do estudante que ingressa na graduação de Medicina é distinto do que 

historicamente ingressava. Assim como, no curso de Direito houve um efeito real do 

impacto das cotas em sala de aula.  
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No curso de Medicina como no Direito, o vínculo familiar com a graduação também 

é uma realidade relatada por alunos cotistas e não cotistas. No caso, dos alunos não cotistas 

a opção pelo curso acontece por uma trajetória familiar que influência na escolha do curso. 

Este fato, em muitas das vezes ajuda o aluno não cotista na sua experiência universitária, 

pois, ele vem para a universidade entendendo melhor as dinâmicas que fazem parte do 

universo acadêmico, bem como, em alguns casos eles já têm algum tipo de vínculo com 

determinados professores. Situação inversa do aluno cotista, que em sua maioria não 

tinham nenhum tipo de contato com ensino superior e nem detinham uma trajetória familiar 

ligada ao curso. 

Essa situação demonstra como o curso de Medicina da UFS por muito tempo foi um 

reduto que recebia alunos com perfil social, econômico, e extraordinariamente familiar 

coeso. Esse tipo reconhecimento aconteceu e acontece mesmo com o sistema de cotas, 

assim como me relata uma aluna, 

    

2M: A minha classe e os comentários: o pai do fulano é médico, daí o pai 

do fulano tem contato com a mãe  da siclana que eles estudaram juntos.  E 

era na época que teve o mesmo professor. Tem um professor meu que vai 

fazer setenta anos, e ele vai aposentar e um dia ele pegou a lista de 

chamada e falou: nossa, fulano de tal, eu conheço esse sobrenome, ele 

tinha dado aula para o pai e para o primo da minha amiga... Tipo... Tá...  

 

Outros alunos cotistas e não cotistas também mencionaram esse tipo de ligação 

familiar que determinados alunos tem com o curso de Medicina. Em ambos os cursos, senti 

a presença de alunos ligados ao curso a partir de uma vinculação familiar, entendi que este 

é um fator que dificulta ainda mais as relações para os alunos cotistas. Pois, em alguns 

casos estes alunos são encarados como responsáveis pelo não ingresso de outros candidatos 

que são considerados mais “aptos”, exatamente por terem uma trajetória familiar próxima 

do curso. Estou dizendo, que com as cotas os filhos, sobrinhos, primos e netos de alguns 

professores e médicos formados pela UFS deixaram de ingressar, e isto causou e causa 

muito descontentamento.  

Este descontentamento é refletido nas atitudes de alguns professores e alunos para 

com os alunos cotistas, e assim surgem às situações de constrangimento e descrédito 

vivenciado diariamente por esse grupo de estudantes. No curso de Medicina isso é mais 
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externalizado, ou seja, menos velado. De fato, é possível notar o descontentamento de 

alguns professores e alunos em conviver com este outro grupo.   

Depois que assimilei como as relações estão sendo estabelecidas na graduação de 

Medicina entendi porque as ações afirmativas não são debatidas no âmbito interno deste 

curso. Em geral, os estudantes afirmam que não houve nenhum espaço promovido pelo 

curso para se debater cotas ou ações afirmativas, assim como no Direito o debate é 

invisibilizado. Segundo alguns alunos, o curso de Medicina da UFS tende a não se envolver 

em debates “sociais”,  

 

7M: O curso de medicina não ensina a cuidar das pessoas, pelo menos o 

da UFS.  Essa é uma coisa na medicina de afastar as questões sociais, 

existe isso. Não se discute isso na medicina. Não é interessante discutir 

isso na medicina. Tem essa barreira. (...) Não se debate cotas, não se 

debate políticas públicas de saúde, não se debate nada disso. É outra 

dinâmica. 

 

Como no Direito, o curso de Medicina resiste em se aproximar de temas que 

necessitem uma reavaliação dos posicionamentos sociais e acadêmicos que esses cursos 

têm. Debater cotas e ações afirmativas internamente implica em entender como este curso e 

a universidade por muito tempo promoveram a manutenção das desigualdades no acesso. 

Percebi que a experiência universitária do aluno cotista do curso de Medicina tende a ser 

mais dificultada, sobretudo, porque os posicionamentos contrários são externalizados, 

diferentemente do ambiente do curso de Direito, na Medicina as pessoas que são contrárias 

às cotas não escondem suas opiniões, especialmente, os professores.    

Diante disso, compreendi porque os alunos do curso de Medicina conseguem ser 

mais discretos que os alunos de Direito, já que para eles ser atingido por uma situação 

constrangedora faz parte do cotidiano. Desta forma, é melhor manter a invisibilidade e não 

ser atingido por uma situação dessas.  

Depois que compreendi como os estudantes estão vivenciando a experiência 

universitária em ambos os cursos, consegui juntar as ferramentas de análise para entender 

quais tipos de sentido eles acionam para justiça social, desigualdade social, meritocracia e 

cotas sociais e raciais. Entendendo assim, como as relações cotidianas dos alunos aqui 

apresentadas, justificam os seus posicionamentos sobre esses temas. 
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3. Relações Sociais e Sentidos Justiça de Social na Universidade Após 

a Adoção da Política de Cotas 

 

Neste capítulo enfatizo as relações de diferença que são estabelecidas entre os 

alunos cotistas e não cotistas em ambos os cursos. Busco também entender como são 

acionadas as percepções que os estudantes têm sobre justiça social, meritocracia e 

desigualdade social, vinculadas ao debate sobre as ações afirmativas e as cotas.  Além 

dessas percepções, compreendo qual a relação de sentido é acionada por eles sobre as cotas 

raciais.  

Assim como nos capítulos anteriores retomo o campo na finalidade de buscar 

evidências que possibilitem entender as construções feitas pelos estudantes. Utilizo também 

as entrevistas como recurso que auxilia a compreensão dos meus argumentos. Encaminhei a 

discussão para as formas com que percebi que são ativadas as diferenças entre os estudantes 

cotistas e não cotistas. Utilizando o campo, e não mais ressaltando a minha trajetória, mas 

sim as apreensões que fiz dos mecanismos de diferença acionados pelos estudantes com a 

finalidade de demarcar limites nas relações sociais no espaço universitário. 

 Basicamente, quis entender como são constituídas as diferenças entre os estudantes 

através do impacto das cotas no contexto acadêmico. Em verdade, saber se o quesito 

“cotas” conta como condicionante da diferença dentro das relações estabelecidas pelos 

estudantes. Deste modo, tratei de perceber se esses grupos carregam alguns demarcadores 

que os diferencia dentro do debate sobre as cotas na UFS. 

Prossigo a discussão reunindo as percepções de justiça social, meritocracia e 

desigualdade social que esses estudantes fazer a partir das suas perspectivas sobre as cotas 

sociais. Faço essa discussão marcando a política de cotas, na modalidade cota social, como 

um instrumento que pode ou não combater as desigualdades e fomentar a justiça social. 

Compreendo que para esses alunos o sistema de reserva de vagas, é acionado junto ao 

repertório de medidas associadas a essas percepções. Isto é, o sistema de reservas está 

coadunando com essas perspectivas. Para isso, utilizo mais uma vez as entrevistas que fiz 

com o intuito de reforçar as considerações que faço.  
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Posteriormente, insiro as percepções que os alunos têm das cotas raciais, traçando 

um paralelo ao sentido empregado por eles sobre as cotas raciais e as discussões sobre raça, 

racismo e desigualdade racial. Objetivamente, quero entender como os alunos pensam as 

cotas raciais e se eles acionam os mesmos argumentos que legitimam as cotas sociais no 

sentido de combate as desigualdades e ao fomento da justiça social. Também faço uso das 

entrevistas como aporte das reflexões que traço.  

Este capítulo busca responder como se estabelecem as diferenças entre cotistas e 

não cotistas, além de evidenciar os usos que os alunos fazem para legitimar as cotas por 

meio das suas percepções sobre justiça, desigualdade e mérito. O objetivo do capítulo é 

também refletir sobre como a perspectiva das cotas é acionada pelos estudantes, bem como 

os sentidos associados às percepções de justiça social, desigualdades, meritocracia. Assim 

como, quais argumentos eles utilizam para entender as cotas raciais numa esfera legítima 

ou não de combate as desigualdades e fomento de justiça. 

 

3.1. Distinção: Mecanismos de diferença entre cotistas e não cotistas 

 

As universidades públicas federais por autonomia outrora e por força de lei 

atualmente tiveram de implantar o sistema de reserva de vagas. Em geral, as experiências 

sobre as cotas estão associadas a significados não muito positivos, pensando sobre as ações 

afirmativas percebi como os relatos caminham na perspectiva de apontar as distinções que 

fazem parte do universo acadêmico de cotistas e não cotistas. Isto é, um das formas dos 

alunos contarem a sua trajetória acadêmica após as cotas é apontando os mecanismos que 

distinguem alunos cotistas e não cotistas.   

Nessa perspectiva, abordei como os mecanismos da distinção são ativados por 

estudantes e professores, visando entender como se estabelecem as diferenças entre cotistas 

e não cotistas. Interroguei os alunos sobre o entendiam por diferenciação, como eles 

detectavam uma situação onde havia distinção tanto por parte de não cotista para cotistas 

como o contrário. A resposta mais comum entre os professores e os alunos entrevistados é 

que para eles, “não há diferenciação”. No entanto, aprofundando a conversa e mudando a 
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pergunta ouvi vários relatos onde mecanismos de diferenciação foram acionados na relação 

cotidiano dos alunos entre si e com os professores. 

Tanto alunos como professores quiseram me mostrar que mesmo com alguns 

problemas, a realidade dos cursos era de uma vivência harmoniosa, sem grandes 

contratempos. Demonstravam em seus relatos, que os alunos conviviam bem entre si, 

mesmo aqueles que se posicionam contra as cotas. Tensionamentos públicos não haviam 

acontecido, no seu sentido material e formal, ou pouco aconteceram, segundo eles. 

Contudo, não significa dizer que eles não existam.  

As distinções são notadas pelos alunos e relatadas para mim depois de muito 

diálogo, na maioria das vezes o aluno entende que os mecanismos de exclusão estão 

associados a elementos que não podem ser dissociados das pessoas, como sua classe social 

ou origem escolar. Estudantes e professores acreditam que o demarcador das cotas não se 

torna um agravante na distinção, mas sim outros elementos que acompanham o sujeito e 

que de forma ou de outra podem ser assimilados pelo grupo dos cotistas ou dos não 

cotistas,   

 

4D: Assim... Quando eu cheguei eu pensei que pesaria um pouco mais, 

né? Agente, é... Percebe... Acreditava que quando chegasse podia sofrer 

algum tipo de rejeição. Assim, é quando cheguei aqui eu notei que não há 

uma rejeição, algum tipo de segregação, alguma coisa do tipo. É mais a 

questão de você é... Ter afinidade ou não com determinado grupo. Eu 

acho que a gente vem de uma classe social um pouco inferior, a gente tem 

um comportamento diferenciado, uma forma de se portar diferente. Então, 

isso acaba dificultando a relação, mas eu não acredito que isso seja uma 

coisa assim... Fruto de uma ação que o pessoal desenvolva contra a gente. 

Até porque, a gente nota que alguns colegas demonstram em alguns 

momentos, nos debates, algumas posições contrárias. Mas, que a gente 

tem o espaço de poder expor nosso pensamento e eu acho que isso não 

interfere muito. 

  

O aluno acredita que as diferenças que existem entre ele e os seus colegas não 

cotistas deva ser atribuída à classe social da qual ele é oriundo, o que é um fato. Pois, um 

dos mecanismos eleitos tanto pelo grupo dos não cotistas como dos cotistas em ambos os 

cursos para se distinguir dos seus colegas ou justificar os formatos das relações de afinidade 

foi o tipo de pertencimento sócio econômico. Nestes cursos, esse é um fator que pesa 
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notadamente, uma vez que, são graduações que historicamente recebiam um tipo de perfil 

social e econômico.   

 Os alunos de forma geral conseguem elencar os pontos que os fazem ser diferentes 

entre si: poder aquisitivo, origem escolar, espaços de sociabilidade. As demarcações 

simbólicas e materiais existem e exercem influência real nas relações dos estudantes. 

Diferente do que a opinião pública acreditou que fosse acontecer, as diferenças entre os 

grupos acontece numa esfera sutil e pormenorizada.  O que com isso não quero dizer que 

ela não seja perversa ou que não deixe sequelas. 

 Os alunos não cotistas tendem a minimizar os fatos que sejam associados às 

distinções que são feitas, sobretudo, porque as situações em que há exclusão geralmente 

acontece de não cotista para cotista. Entendi essa postura, como um recurso estratégico 

utilizado por esses alunos na perspectiva de não serem considerados preconceituosos ou 

mesmo racistas. Entretanto, essa não é a versão dos alunos cotistas que acreditam serem 

protagonistas de situações onde há e houve preconceito e até mesmo racismo,  

 

3D: Chega a ser hostil... Quando você fala com a pessoa e ela vira a cara 

literalmente. Ah, às vezes você se sente desconfortável, porque você vem 

para a universidade e pensa: vou estudar e você com um chinelinho, uma 

coisa. Aí você vê as meninas, entram todas com roupas, aí você para e se 

sente deslocado. Se você não tiver uma maturidade, assim, de pensar o 

porquê... O estudante realmente se sente deslocado, como tem gente, 

assim, que tenta se equiparar a eles [não cotistas].  E como tem estudante 

que percebe isso, e se fecha totalmente em si, aí nem conversa com eles 

[não cotistas]. O engraçado é que quando têm essas pessoas, eles [não 

cotistas] sempre dizem que esse grupo é fechado em si. (...) Assim... Não 

chega para dizer você é negro, você é... Porque isso é feio. Mas, 

demonstra de outras formas. 

 

 Neste ponto, alunos cotistas e não cotistas começam a diverge em seus relatos, 

enquanto alunos cotistas acreditam que sofrem situações de preconceito e exclusão, os 

alunos não cotistas acreditam em um contexto de convivência harmoniosa, sem maiores 

dificuldades. O lugar que os alunos não cotistas ocupam em seus cursos e até na 

universidade possibilita que eles acreditem que não há distinção, e mais do que isso, que 

eles não fazem distinção.   
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 Utilizando-se de mecanismos que aparentemente podem ser interpretados como 

formas não consideradas discriminatórias os alunos estabelecem estratégias de 

diferenciação. Segundo alguns alunos, o que acontece é muitos colegas não verbalizam os 

formatos de distinção, porém os reproduzem nas atitudes, assim como explica o aluno 5D 

“Não falavam mal, mas tratavam mal”. Como afirmar que estão sendo criados mecanismos 

de distinção quando toda a turma é convidada a confraternizar em um bar caro da zona sul 

da cidade?   

 Entendo a distinção como um aspecto negativo no condicionante que forma a 

experiência universitária, em especial, por esse ser o momento na trajetória do individuo 

que marca novas fases e desafios.  Neste sentido, estou lendo a distinção como mecanismo 

que visou excluir e segregar os alunos cotistas de forma geral e em ambos os cursos. A 

distinção pela qual passam os alunos cotistas exerce forte efeito nas redes sociais e 

acadêmicas que são construídas ao longo da trajetória acadêmica. Neste caso, noto que o 

efeito vem sendo negativo.  

 Os mecanismos de diferenciação não ficam restritos ao universo das relações 

constituídas pelos alunos, para os professores o sistema de cotas impactou também os 

formatos de suas aulas e de sua relação com o alunado. Essa alteração acontece, 

especialmente, porque o grupo que ingressa deixa de ser em sua totalidade de pessoas com 

as quais alguns dos professores já mantinham algum tipo de contato e vínculo. Com as 

cotas, além dos professores lidarem com novos perfis sócios econômicos, ele se deparou 

com pessoas que não mantinham nenhum tipo de vínculo. Essa situação fez também com 

que fossem criados determinados mecanismos de diferenciação dos professores para com 

os alunos cotistas e não cotistas, sobretudo, com os cotistas que são o grupo que causa 

maior estranhamento.   

  A forma com a qual os professores resolveram lidar com a situação passa por um 

posicionamento onde a neutralidade é o argumento principal, com a expectativa de não se 

envolver em situações embaraçosas. Os professores do Departamento de Direito, por 

exemplo, preferiram posicionar suas opiniões sobre alunos cotistas numa esfera de 

desconhecimento, isto é, eles afirmam não saber quem são os alunos cotistas ou não 

cotistas. Em contrapartida, professores do curso de Medicina verbalizam mais intensamente 
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suas opiniões contrarias sobre as cotas e sobre cotistas, obviamente esses professores não 

nomeiam ninguém, todavia, afirmam também não saber quem são objetivamente os 

estudantes. 

 Não identificar os estudantes, pode ser interpretado como um ato de resistência ao 

debate e também de resistência à presença desses estudantes. É perceptível que os docentes 

encaminham a relação deles com os alunos cotistas para uma esfera de total distanciamento. 

Sendo esta, uma posição que os protege de qualquer impasse oriundo desse novo momento 

da universidade. Entendi esse tipo relação como um mecanismo que invisibiliza as 

discussões sobre as cotas, como invisibiliza os próprios estudantes. 

 As posturas neutras empregadas pelos professores veem também na perspectiva de 

tornar a prática docente isenta de traços de discriminação e preconceito. Dessa forma, eles 

se excluem de qualquer situação que os coloque numa posição vexativa, porém, essa 

posição neutra precisa ser encarada no seu aspecto prejudicial ao debate sobre inserção de 

novos grupos sociais, econômicos e raciais na universidade, bem como à reflexão sobre a 

democratização do ensino superior. 

 Afirmar que não distingue um aluno do outro, não implica inexistência de 

preconceito, discriminação. As atitudes, na maioria das vezes, acontecem de maneira tão 

subjetiva, assim como o nosso racismo, que é bastante difícil mensurar, consequentemente, 

como um ato discriminatório. Essas situações ocorrem no cotidiano da universidade e 

dificilmente são interpretadas como formas de discriminação para com os alunos cotistas. 

Assim como também, o fato de não querer distinguir os alunos com a justificativa de não 

discriminar, cria formas peculiares de resistência à inserção desses grupos.  

De alguma forma, o posicionamento dos professores também demonstra a 

dificuldade simbólica e formal de aceitar as cotas. Assim como os docentes, alguns outros 

setores da universidade ainda resistem em aceitar a política de cotas “demonstra-se a 

dificuldade da instituição em adaptar-se ao sistema de cotas, sendo sua ação mais no 

sentido de que os cotistas adaptem-se à Universidade. (...)” (SILVEIRA et al, 2013, p.174). 

Entendo que a resistência em aceitar as cotas se dê no plano acadêmico, social e 

simbólico, sobretudo no acadêmico, das relações fomentadas em sala de aula e nos espaços 

de convívio. Essas formas de resistências revelam a negação e o não prestígio com qual é 
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enxergado o aluno cotista. Quando isso acontece, os alunos e professores que 

preliminarmente se posicionaram como neutros na enunciação e nos atos para com alunos 

cotistas revelam as suas resistências e inconformidades com as cotas e com os alunos 

cotistas. Em oposição a isso, os alunos cotistas acreditam em formas de distinção aplicadas 

pelos seus colegas e professores.  

Outro arranjo distintivo da relação dos estudantes é a forma como eles se 

posicionam enquanto grupo de cotista e não cotista, isto acontece dentro de uma 

perspectiva polarizada, onde no polo passivo estariam os alunos cotistas e no polo ativo 

estariam os alunos não cotistas. Notei essa polarização a partir dos relatos dos estudantes, 

as enunciações dos alunos giram em torno da construção social e simbólica que a categoria 

cotista e não cotista tem. Para eles, o sentido associado às cotas é de pobreza, desigualdade, 

origem escolar deficiente e até mesmo ocupação de um espaço não legítimo, e o sentido 

associado aos não cotistas é de capacidade intelectual, recursos financeiros, e 

principalmente, uma herança educacional e familiar com os cursos.  

Esses aspectos forjam a perspectiva de que tipo aluno seria adequado para os 

referidos cursos, fazendo com que os estudantes cotistas sejam encarados como pseudo 

alunos, funcionando assim também a relação de distinção pela qual passam diariamente. 

Esta situação é encarada pelos alunos cotistas como um dos principais demarcadores do 

estigma de ser cotista,  

 

3D: Para o estudante de direito eu acho que há uma certa vergonha de 

dizer eu sou cotista e se debater isso em sala de aula. O professor pergunta 

quem é de colégio particular levanta a mão; quem é de colégio público?  

Aí fica todo mundo assim... Meio tímido... Num sei por quê. Pode 

demonstrar uma incapacidade ou uma fraqueza, num é? Acho que as 

pessoas se incomodam porque já tem uma segregação assim visível, na 

prática. Na verdade assim, as pessoas se incomodam de... Para se 

resguardar mais. Tipo... É melhor não parecer que sou cotista e imitar 

certos padrões de não cotista, né?  

  

Os alunos cotistas tem plena consciência que de sua condição, e que ser cotista é 

muito mais do que utilizar um recurso educacional para ingressar na universidade. Existe 

para alunos cotistas e não cotistas um repertório de atos, atitudes e comportamentos diários 
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que dizem quem eles são para os seus colegas, professores e para universidade. De modo, 

que para os alunos cotistas esse repertório tem sido utilizado como ferramenta empregada 

para distinguir esses alunos na dimensão de categorizá-los. Como diria Goffman “A 

sociedade estabelece meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados 

como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas categorias.” (GOFFMAN, 

1978, p. 11).  

No caso dos alunos cotistas, as categorias que os acompanham em sua maioria são 

negativas. Muitos dos relatos feitos pelos estudantes cotistas demonstram que na relação de 

distinção que ocorre no cotidiano acadêmico eles são surpreendidos por situações onde os 

seus colegas e até seus professores relevam que acreditam na sua incapacidade,  

 

3D: Um professor, ele fez um debate na sala de aula que era um júri 

simulado. Botou alunos que eram a favor das cotas e alunos que eram 

contra as cotas no júri para decidir. Nesse debate, você tinha argumentos 

porque você ser contra ou a favor das cotas e eu me levantei e falei.  Até 

então, as pessoas não sabiam que eu era cotista, pensavam que eu não era 

cotista e uma determinada colega [não cotista] de curso chegou para mim 

surpresa e falou: 3D, você é cotista? Eu disse: sou cotista. Na mesma hora 

era a fala dela, e ela levantou e falou: olhe, ta [sic] vendo 3D é inteligente 

e é cotista... [pausa, ele me olhou fixamente] (...).  

 

 

 Uso este relato com a finalidade de demonstrar quais as categorias que os alunos 

cotistas são associados e de como eles, enquanto alunos cotistas compreendem que são 

considerados como menos capazes. Em verdade, não sei qual será o efeito reiterado dessas 

situações cotidianas na trajetória acadêmica dos estudantes cotistas, o que posso confirmar 

é que as categorias que acompanham os alunos cotistas tendem a ser as mais negativas, 

sobretudo, no aspecto intelectual destes alunos.  

Na esfera intelectual, os alunos cotistas também são diferenciados dos seus colegas 

pelo domínio da língua estrangeira, tão útil no ensino superior. Os alunos afirmam que este 

também é um recurso utilizado para diferenciar quem entrou pelas cotas e quem não, 

refletindo em mais uma barreira nas relações. Este fato também atinge a vida universitária 

do aluno cotista, pois, em alguns momentos é exigido dele o domínio de uma segunda 

língua, 
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3M: Na minha sala... Essa questão de linguagem, você vê nítido a galera 

que entrou por cota: a galera fala português [risos]. Tipo, não tem uma 

segunda língua. A outra galera não, fala inglês, francês, espanhol. Aí se vê 

na... Ah, tipo, sei lá... Festinha, pá... A galera começa a beber, daí a pouco 

tem uma galera conversando em francês. Tipo, a galera que não sabe 

[risos]... Aí é bem diferente. (...)  

 

 

 O aluno satiriza o fato da segunda língua, porém, ele compreende que se trata de um 

demarcado formal e simbólico forte entre cotistas e não cotistas. Além disso, o fato dos 

estudantes não cotistas dominarem outra língua os torna ainda mais autênticos enquanto 

seres universitários. Numa seleção interna com exigência de domínio de segunda língua, 

por exemplo, os alunos não cotistas em sua maioria são considerados mais aptos. Não quero 

dizer assim, que entre os alunos cotistas não existam os que dominem uma segunda língua 

ou que entre os alunos não cotistas todos dominem uma segunda língua. Quero chamar 

atenção para os demarcadores que são criados como instrumentos de diferenciação entre os 

grupos, independente de como individualmente cada aluno encare.    

 Estou me referindo às categorias generalizadas criadas para nomear os alunos 

cotistas e não cotistas. Essas categorias foram construídas por esses alunos, professores e 

pela comunidade acadêmica antes da efetiva implementação das cotas e estão sendo 

reafirmadas ou resignificadas durante as relações que estão sendo constituídas com as cotas 

no cotidiano acadêmico. Os alunos cotistas, principalmente, sabem que as distinções feitas 

por meio dos atos, atitudes e comportamentos que são utilizados como mecanismos que 

estabelecem as diferenças entre os grupos e por vezes que demonstram os níveis de 

preconceito e discriminação que as pessoas carregam,  

 

3D : A questão  de você ser taxado, lembrado como cotista... É... Como se 

dissesse: você não é digno de estar aqui. Tipo, você não fez a pontuação 

correta, você não está aqui por meio da meritocracia, você esta aqui por 

meio do sistema social, porque você tem, é negro, pobre; e o governo 

resolveu dá, aplicar ações afirmativas para poder... É... Colocar na 

universidade e mascarar a educação pública. (...) Basicamente é isso, por 

isso que quando você ouve os comentários você é inteligente, mas é 

cotista, o entendimento que eu faço é: ele é inteligente, mas não vai 
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chegar a ser o profissional que o não cotista vai ser, e vai de 

relacionamento, amizades... De amoroso! (...)  

  

Os alunos cotistas em muitos momentos são lembrados da sua condição subalterna, 

seja ela na esfera econômica, social, intelectual ou de redes de afinidade. Esses elementos 

são acionados numa perspectiva de deslegitimar o lugar ocupado pelo estudante cotista, e 

estes seriam os efeitos quase invisíveis do impacto da política de cotas na universidade. 

Especialmente, porque na esfera quantitativa os alunos cotistas têm o seu desempenho igual 

ou superior do aluno não cotista, estou falando das notas, dos índices de abandono e 

reprovação. Em todo caso, a nota não se tornou um elemento que minoriza as outras 

fronteiras simbólicas e sociais que permeiam o cotidiano dos alunos cotistas e não cotistas 

na UFS. Mesmo com notas semelhantes, os estudantes cotistas continuam sendo percebidos 

como ilegítimos.  

Entendi que para os alunos não cotistas a resistência e os mecanismos de 

diferenciação se travestem também como uma forma de não saber lidar com uma nova 

situação e com pessoas com as quais não há uma unidade comum, a não ser o fato de serem 

alunos do mesmo curso. Para eles, a construção de uma relação com seus colegas cotistas é 

um processo meticuloso, pois, para muitos deles existe um receio no modo de abordar estes 

colegas.   

Esses mecanismos de diferenciação que destaquei, seriam os componentes de uma 

segunda avaliação sobre a política de cotas, nos seus aspectos poucos visíveis, mas que 

atingem a vida acadêmica do estudante. Como diria Neves (2013), entendo que observar 

como estão sendo estabelecidas as relações diárias dos alunos ajuda a entender quais os 

posicionamentos esses grupos têm de outras questões ligadas às cotas e a própria vida 

social universitária.  

Demonstrei como esses grupos tem se encarado durante o processo cotidiano de ser 

ou não cotista e de como esses ingredientes demonstram os mecanismos de estigma, 

preconceito e discriminação que as pessoas podem criar para manifestar o seu 

descontentamento ou inconformidade com uma situação. Neste caso, estou falando de 

grupos de alunos inseridos nas graduações de Medicina e Direito da única universidade 

pública federal de Sergipe após o sistema de reserva de vagas.  
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Nas narrativas colhidas, entendi que os posicionamentos apreendidos possibilitam 

refletir em que tipo de dimensão social e simbólica as cotas se encontram nos referidos 

cursos. Esses relatos indicaram qual é o efeito subjetivo das cotas, essas percepções 

possibilitaram que eu entendesse que o cotidiano acadêmico se alterou, ganhando novas 

fronteiras sociais e simbólicas. Se antes das cotas as turmas estabeleciam grupos a partir de 

outros demarcadores, agora eles acontecem através das cotas.  

Por fim, depois entender que os grupos estabelecem e estabeleceram mecanismos de 

diferença entre si, quis entender como eles avaliam a política de cotas enquanto uma 

medida pública. Preliminarmente, as reflexões que fiz respondem que para esses grupos a 

política de cotas seria um equívoco. Inclusive, pelos relatos que analisei a primeira 

impressão é que esses alunos, especialmente, os não cotistas repugnam o sistema de reserva 

de vagas na em sua totalidade.  Contrariando a lógica do meu raciocínio, tanto alunos 

quanto professores emitiram diversas opiniões sobre a política de cotas, principalmente, 

associados aos sentidos de justiça social, desigualdade, meritocracia.  

  Nesse momento, percebi que as justificativas sobre o caráter justo das cotas se 

pautam também nos entendimentos que são feitos sobre o fracasso da escola pública, da 

desigualdade e exclusão social, bem como nos privilégios dos alunos da rede privada versus 

rede pública. Deste modo, apresento os elementos da narrativa desses estudantes que 

posicionam as cotas sociais como uma medida importante ao acesso a cursos de graduação. 

  

3.2.  Justiça Social ou Como as Cotas Sociais são aceitas 

 

Neste momento do texto, enfoco como os alunos de ambos os cursos acionam os 

sentidos de igualdade, justiça e desigualdade quando emitem sua opinião sobre as cotas 

enquanto recurso público. Atentei-me também para as opiniões feitas sobre a escola pública 

e para o seu fracasso enquanto instrumento que possibilite o acesso de estudantes ao ensino 

superior público. Pretendo discutir quais associações com as cotas são feitas pelos alunos 

quando eles acionam os termos de justiça, igualdade e desigualdade. Na expectativa de 

entender quais argumentos eles firmam para legitimar ou não as cotas enquanto medida 

pública.  
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Há de se ponderar para como o debate público se encaminhou para oscilação de 

considerar a implantação do sistema de reserva de vagas nos cursos de graduação como 

uma medida justa ou injusta, como afirmam Neves e Lima (2010). Neste caso, a validade 

da adoção das políticas de ações afirmativas é também apreendida como um recurso que 

promove o combate sobre as desigualdades sociais por um lado, e por outro é visto como 

instrumento que questiona o sentido da meritocracia, “é na arena de debates sobre justiça e 

igualdade social que se inserem as discussões sobre as políticas de ação(s) afirmativa(s) 

para grupos minoritários” (NEVES E LIMA, 2010, p.68). 

A discussão sobre cotas além de alavancar os debates sobre justiça e igualdade, 

trouxe para o centro da discussão também os entendimentos que são feitos sobre quais as 

formas de reconhecimento e reparação que estão sendo construídas socialmente e pelo 

Estado para os grupos que as reivindicam, como os movimentos sociais negros e LGBT. 

Como diria Walzer, “Os significados sociais são históricos em caráter. Portanto, as 

distribuições justas e injustas, mudam com o tempo” (WALZER, 2003, p. 9.). 

Diante disso, nota-se que as ações do Estado na busca por reparar assimetrias a 

determinados grupos mudaram com tempo, e atualmente tem por finalidade a promoção da 

justiça social. Essa justiça social, como afirma Fraser (2002) abrange não só medidas 

distributivas, mas questões ligadas à representação, identidade e diferença.  Deste modo, 

pensar sobre as politicas públicas no Brasil, sobretudo a política de Ações Afirmativas, em 

especial as cotas no ensino superior brasileiro, é observar quais são os imperativos 

condicionantes que permitem a implantação desta medida como um instrumento que 

promova a justiça social para as pessoas.   

   Entendendo este cenário, interroguei alunos e professores sobre o caráter justo das 

cotas, busquei entender quais seriam os elementos reunidos por eles para justificar ou não a 

política de cotas como uma medida pública justa e assertiva. Supreendentemente os alunos, 

em sua maioria consideram justas as cotas, o que demonstra dois tipos de postura diante do 

universo das cotas, uma ligada aos aspectos do cotidiano e das relações estabelecidas entre 

o grupo de cotistas e não cotistas, e outro relacionado às opiniões formais que os estudantes 

têm sobre as cotas, especialmente, quando analisadas na perspectiva de uma medida 

pública.  
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 Alunos e professores acreditam que as cotas, na sua modalidade social, sejam um 

recurso válido no combate as desigualdades educacionais no Brasil, sobretudo, no acesso ao 

ensino superior. No entanto, eles não acreditam que esta seja a única medida que possa 

combater as desigualdades educacionais, e que o melhoramento da escola pública deve ser 

encarado como prioridade pelo Estado. Em geral, os alunos consideram as cotas uma 

medida paliativa, e dependendo de como aplicada, pouco eficaz.  

 A eficácia das cotas nos cursos que pesquisei foi por muito tempo um dos 

argumentos utilizados pelos grupos contrários, estes grupos argumentavam como seria 

possível um aluno sem a formação básica completa, acompanhar os cursos de Direito e 

Medicina, por exemplo. Como assistir as aulas de Bioquímica ou de Teoria Geral do 

Estado, se esses alunos mesmo antes de ingressar já eram considerados inaptos, por 

considerarem que as formações trazidas por eles eram deficientes em matérias como 

Química e História, por exemplo. 

 Como esperava, as justificativas que os alunos cotistas fazem sobre as ações 

afirmativas divergem em muitos pontos das afirmações que seus colegas não cotistas fazem 

sobre as cotas. Para os alunos cotistas, o sistema de reserva de vagas oportunizou 

prioritariamente possibilidades de ascensão social e econômica,   

 

3M: (...) Ter uma condição de exercer uma profissão que o retorno 

financeiro é bacana. Eu nunca teria o retorno financeiro que eu vou ter, se 

eu não estivesse entrado na universidade... É... A perspectiva é boa, 

principalmente financeira, e é uma coisa que eu gosto. Mas, falando em 

termos financeiros, se você for pensar hoje no Brasil, no caso médico 

generalista, se ele for pro mais médicos ele tem um salário de dez mil 

reais!  Tipo... Sem especialização nenhuma!  E tipo, fora do meu curso... 

Sei lá... Sem isso... Se eu tirasse isso da minha vida, eu não me veria em 

lugar nenhum ganhando dez mil reais. Eu acho que a perspectiva 

financeira é bacana, e tipo meio que social, porque é igual... Eu nunca 

teria o respeito e o reconhecimento da sociedade que eu terei, que eu vou 

ter em função do curso, em função das cotas também, porque se não fosse 

as cotas eu não tinha entrado.  

 

Assim como para outros alunos cotistas, as expectativas sociais e financeiras 

acarretadas pelas cotas geram um efeito tão real, que para muitos deles esse argumento 

bastou para justificar a aplicação da reserva de vagas.  Para eles, que são usuários da 
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política, a consequência do programa está atrelada a uma perspectiva pessoal de 

crescimento social, independendo os argumentos sobre promoção de justiça e igualdade. O 

que não quer dizer, que nesta esfera esses alunos não tenham nada a dizer, muito pelo 

contrário. 

 A forma como eles encaram as cotas passa desde percepção pessoal e vai até os 

sentidos de justiça e combate as desigualdades que eles acreditam que a política tem. Os 

alunos cotistas conseguem elencar em quais pontos a política de cotas desempenha seu 

papel de recurso público que promove justiça social.  

A “justiça” das cotas, para os alunos cotistas é entendida na perspectiva de 

oportunizar uma chance de ingresso para as pessoas que não podem e não tem como 

competir por uma vaga disputada, como nos cursos de Medicina e Direito. O mérito das 

cotas para esses estudantes é reconhecer a injustiça numa competição entre alunos bem 

preparados e alunos medianamente ou mal preparados, 

 

6D: Eu estudei em escola pública a vida toda, meu ensino médio não foi 

em uma escola tão ruim... eu estudei no CEFET
23

, só que em Lagarto
24

.Os 

professores são os mesmo, o pessoal e eu fiquei no primeiro ano, por 

exemplo, só um exemplo, eu fiquei sem professor de inglês até outubro! 

Aí você imagine, eu vou disputar com alguém que tem toda uma 

estrutura? Eu não ia, não conseguiria mesmo!  Eu fiz doze mil e alguma 

coisa, e o último que passou, o último da classe “A” passou com treze mil 

duzentos e vinte e cinco, foram mil e alguma coisa de diferença entre eu e 

o último da classe “A”. 

 

 Para os alunos cotistas, as vagas dos cursos mais disputados tendiam a ficar para os 

alunos mais preparados que seriam aqueles com maior poder aquisitivo. Segundo os 

estudantes cotistas, o sistema de reserva de vagas consegue de alguma forma romper com 

essa manutenção de perfis sócio econômicos no ingresso, especialmente, nos cursos mais 

prestigiados. Os alunos admitem que assim, as relações educacionais tanto fora da 

universidade quanto internamente se alteram, pois, o privilégio de estudar Direito ou 

Medicina passa a ser de mais pessoas. Para alguns dos estudantes cotistas, a forma como o 

                                                           
23

 Atual IFS (Instituto Federal de Sergipe). 

24
Município sergipano. 
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vestibular sempre existiu, consistia como instrumento de fomento das desigualdades sociais 

e que o reflexo disto seriam os candidatos aprovados ao final de cada vestibular.  

 Para os estudantes cotistas a promoção da justiça social e o combate às 

desigualdades acontecem quando, pela primeira vez é oportunizada ao um estudante pobre 

e negro a possibilidade de concorrer a uma vaga em um curso disputado. Ressalto, que os 

alunos cotistas dos cursos de Direito e Medicina admitem que o acesso à universidade seja 

uma realidade para alunos da rede pública, assim como eles, mas para aqueles que 

optassem por cursos de baixa concorrência e de profissões menos prestigiadas. O que eles 

festejam e enxergam como justo, é a possibilidade de ingresso em cursos nos quais eles 

dificilmente ingressariam. O sistema de cotas para eles, é a concretização de que é possível 

ser aluno do curso de Medicina e Direito de uma universidade pública. Para eles, isso é 

justiça.   

 No entanto, para os alunos cotistas, o sistema de reserva de vagas ainda não 

conseguiu atingir efetivamente a camada de alunos negros da escola pública. Eles não 

conseguem visualizar ainda muitos colegas negros cotistas ou em uma proporção parecida 

com o número de colegas oriundos da escola pública. Como afirma Silva e Pacheco “Cabe 

destacar que o sistema de cotas se mostrou mais efetivo para estudantes da escola pública, 

inclusive pelo fato de que as vagas não utilizadas na cota de negros foram somadas àquelas 

destinadas à escola pública.” (SILVA e PACHECO, 2012, p. 71/72).  

 Um dos argumentos mobilizados por os alunos cotistas e não cotistas são as 

justificativas históricas e sociais vividas por uma parcela da população brasileira. Alguns 

alunos de ambos os grupos, como também professores acionaram a formação histórico e 

econômico que o Brasil viveu e vive, para justificar a adoção de medidas de reparação 

social, tais como o sistema de reserva de vagas. Alguns alunos não cotistas confessam que 

precisaram fazer uma reflexão histórica e social para poder entender a adoção da política de 

cotas,  

  

Eu: As cotas são uma medida justa? 

4M: Sim, considero. Engraçado... A evolução do meu pensamento, vou 

tentar explicar. Tipo, eu sempre estudei em escola particular e tudo. 

Nunca tive contato com essa coisa. Escola pública? Nunca tive contato!  
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Tinha uma amiga que estudava no CEFET
25

, que era a favor das cotas e 

que às vezes eu conversava com ela, mas mermo [sic] assim não mudava 

de ideia. Enfim, porque nunca tive um momento de me aprofundar sobre o 

assunto, porque é um assunto que ou você vivencia a realidade para 

entender mesmo, ou você acabar tendendo a ser contra... Aí pronto! Aí eu 

tinha essa visão contra, teve a passeata contra cotas, eu tava [sic] lá na 

passeata contra cotas. Segundo ano de ensino médio, 16 anos de idade. Eu 

fui inclusive várias pessoas que tão hoje no centro acadêmico comigo 

tavam [sic] nesse momento, entendeu? A gente até brinca hoje... Meu 

Deus do céu, que absurdo!  

 

 Para alguns estudantes não cotistas, ser contrário a medidas como a política de 

ações afirmativas atualmente é uma postura descabida, mesmo tendo sido contra as cotas 

em outro momento da vida, o que aponta uma flexibilização das posturas e das concepções 

que eles fazem sobre justiça e igualdade, por exemplo. Todavia, existem alguns outros 

alunos não cotistas que continuam entendendo a política de cotas como uma medida que 

não se justifica, alunos que não conseguem conceber as cotas como uma medida necessária. 

Em geral, os estudantes entenderam a política de cotas como um recurso positivo e 

que auxilia no combate as desigualdades sociais, eles acreditam nas cotas sociais como um 

instrumento positivo. Os aspectos da renda e da origem escolar para esses alunos é que 

devem ser considerados como condicionantes para aplicação do sistema de cotas.  Por isso, 

entendi que as cotas sociais são aceitas por boa parte dos estudantes, mesmo havendo 

aqueles que não coadunem o sistema de cotas de nenhuma forma. 

 Para os alunos, as cotas sociais carregam os sentidos de igualdade e justiça e não 

comprometem os sentidos da meritocracia. As cotas sociais são admitidas como medidas 

que oportunizam o ingresso de pessoas que não teriam outro tipo de chance de ingresso na 

universidade, sendo assim, justificadas,    

  

9D: (...) Pessoas que de repente tem uma renda inferior, a gente sabe que 

não tem acesso a melhores escolas. Então, igualar as oportunidades de 

acesso à universidade entre as pessoas que tem acesso as melhores escolas 

particulares e as pessoas que não tem é no mínimo justo. 

 

                                                           
25

Atual IFS ( Instituto Federal de Sergipe). 
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 Um fato notado apenas por alunos não cotistas e considerado como uma falha no 

sucesso das ações afirmativas é a dimensão do sistema. Alguns alunos acreditam que como 

os critérios utilizados pelas cotas são da origem escolar e a autodeclaração, muitos dos 

alunos aprovados seriam de pessoas com faixa etária avançada e trabalhadores. Os alunos 

consideram que esse perfil de aluno não deveria ser contemplado com a política de cotas, 

pois, sendo trabalhadores eles podem pagar cursinho preparatório como também um curso 

numa universidade particular. Para esses alunos, algumas das vagas estariam sendo 

destinadas para usuários com perfis que não atendem plenamente o objetivo que eles 

julgam como “correto”. 

  A escola pública também é citada como responsável pelo fracasso no ingresso dos 

alunos das camadas populares. Neste ponto, as opiniões dos alunos cotistas e não cotistas 

são dirigidas numa mesma perspectiva de considerar a escola pública um instituto do 

Estado que não responde plenamente as funções que lhe foram destinadas. Ambos os 

grupos avaliam o sistema de ensino público como ineficiente para preparação nas disputas 

de vagas em um vestibular, como também de propiciar uma base adequada dos conteúdos 

básicos de ensino que por vezes são exigidos no ensino superior.  

 Esse ambiente escolar criticado por ambos os grupos de alunos, também é julgado 

como insatisfatório nos estímulos que oferecem para os seus alunos, especialmente, para 

aqueles que desejam ingressar na universidade. Sendo este também, um dos motivos que 

justificam a implantação das cotas sociais.   

Tornou-se consenso que não é justo com os alunos da rede pública competir com os 

alunos da rede privada, os grupos de alunos com quem tive contato reconhecem em seus 

argumentos as dificuldades que cercam a vida de aluno oriundo da rede pública de ensino.  

Os quesitos ligados à escola pública, rede privada versus pública, desigualdade e exclusão 

social são acionados e eleitos como válidos e relevantes para justificar a adoção de reserva 

de vagas. Mais do que isso, hoje, as cotas são consideradas medidas necessárias diante 

deste panorama escolar público.  

 Não obstante, os alunos julgarem as cotas como um recurso necessário, eles também 

entendem a medida como uma ação do Estado que não prioriza o que de fato, para eles, 

deveria ser prioritário, a educação pública. Neste sentido, os alunos criticam a atuação do 
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Estado com ensino básico e a forma desprivilegiada que o Estado trata, notei que em 

nenhum momento os alunos avaliam também os seus cursos enquanto parte integrante da 

educação pública. Os alunos não questionam a quantidade de vagas ofertadas nem o 

modelo de educação superior. Neste momento, percebo que o sentido de meritocracia ainda 

é prioritário para eles, na perspectiva que o Estado deveria com educação pública preparar 

melhor os seus alunos para disputa de vagas e não para criar vagas que atendam todos os 

alunos.  

Os alunos também não questionam o formato de seleção para ingresso no ensino 

superior, por mais que concebam o vestibular como uma prova de “decorar”, existe um 

consenso em entender a necessidade de algum tipo de seleção para o ingresso das pessoas 

no ensino superior, especialmente, no público. Nos cursos em questão, os alunos valoram 

ainda mais a prova de seleção, pois, eles consideram as suas áreas profissionais como 

essenciais no funcionamento da sociedade, e por isso não se pode capacitar “qualquer” 

pessoa para ser advogado ou médico.  

Seriam neste sentido os argumentos dos alunos que citam a meritocracia como algo 

relevante no debate sobre cotas. Porque para alguns alunos, o que compromete o mérito das 

cotas é a possibilidade do ingresso de “qualquer um” em um curso como de Medicina e 

Direito. Notei que os alunos deslocam o sentido da meritocracia, como algo destinado aos 

que alcançaram o mérito de obter, para uma perspectiva de status social. Estou querendo 

dizer, que para alguns alunos, as pessoas que devem e podem ingressar no curso de Direito 

e Medicina são aqueles que não só estão melhores preparadas intelectualmente, mas 

socialmente também. Depois que entendi isso, compreendi porque também as relações 

entre os alunos cotistas e não cotistas não são facilitadas.   

Os posicionamentos da justiça das cotas caminham na perspectiva de que as cotas 

sociais são a medida mais justa e necessária para se atingir a promoção das camadas 

populares à universidade. No entanto, esses alunos visualizam a medida como um recurso 

limitado, para os alunos cotistas seria limitado no alcance dos perfis dos alunos, para eles a 

universidade com as cotas deveria receber ainda mais alunos das camadas populares. Para 

os alunos não cotistas a medida é limitada quando o Estado não prioriza a educação, e 

principalmente, quando permite o ingresso de qualquer pessoa ao ensino superior. Os 
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alunos não cotistas mesmo avaliando como justa e necessária, resistem em compartilhar o 

espaço acadêmico com as camadas populares. Revelando assim, como eles ainda concebem 

o espaço universitário como um privilégio das camadas sociais as quais pertencem.  

 Essa observação me fez perceber como os alunos cotistas criaram uma estratégia 

enunciativa, onde eles promovem as cotas sociais e ao mesmo tempo deslegitimam a 

política, assim como a opinião pública vem fazendo também; ou seja, eles seguem uma 

tendência nacional. O que quer dizer, que eles não tenham deixado de expressar sua 

inconformidade, os alunos não cotistas em seus relatos conseguem formular argumentos 

que validam as cotas sociais e ao mesmo tempo revelam suas resistências à medida, de 

algum modo, soa incongruente. Ainda assim, considero que os estudantes não cotistas ao 

fazerem isso, elaboraram um modo peculiar de critérios de justiça para o sistema de reserva 

de vagas. Isto é, as cotas são positivas no combate as desigualdades no acesso, mas são 

negativas no mérito de que as acessa, para esses estudantes.  

Esses mesmos critérios de justiça são utilizados pelos alunos cotistas, no caso deles, 

as cotas também seriam positivas no combate as desigualdades, mas negativas no alcance. 

Ambos os grupos criaram formas de entender a justiça das cotas, concordando, sobretudo, 

no combate as desigualdades que o sistema promove, sendo esta, a justificativa que mais 

influência para aceitação do programa de ações afirmativas em ambos os grupos; afinal, 

todos são contra as desigualdades sociais. 

 Os estudantes formularam um termômetro de justiça social a partir das suas 

percepções sociais e pessoais sobre as cotas, estou dizendo, por exemplo, que os estudantes 

acham justas as cotas, pois consideram injustas as desigualdades, fato consensual 

socialmente. Em oposição consideram injustas quando os atinge diretamente, no caso dos 

alunos não cotistas com a diminuição das vagas de disputa e compartilhamento do espaço 

universitário com esses estudantes da rede pública e negros. No caso dos cotistas, a 

injustiça continua a acontecer quando eles reivindicam mais alunos das camadas populares 

e mais negros na universidade. 

Neste sentido, os cursos que escolhi pesquisar apresentam fortemente essas 

perspectivas seja pelo histórico de disputa de vagas ou pelo prestígio que carregam. Estou 

dizendo, que o impacto das cotas nas graduações de Medicina e Direito nas percepções da 
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justiça social são melhor apreendidas, pois o efeito das ações afirmativas nestes grupos não 

é consensual. Por mais que as justificativas o sejam, os efeitos não são, criando assim, 

novas arenas dos sentidos justiça e injustiça para esses grupos.        

Esses grupos que estão vivenciando as cotas começam a questionar os 

condicionantes de justiça que balizam o programa a partir das suas próprias experiências e 

das experiências dos seus colegas. Esses alunos introduzem não só suas perspectivas sobre 

a justiça das cotas, mas questionam a válida da medida na prática. Eles começaram a 

avaliar os efeitos das cotas a partir de uma perspectiva interna e cotidiana. Cabe uma 

reflexão do que são as cotas enquanto experiência cotidiana e não como medida pública. 

Nesta Dissertação a experiência cotidiana deles é problematizada, mas acredito que outras 

investigações sejam necessárias, além disso, os sentidos de justiça que busquei com os 

grupos de alunos é aquele associado ao sistema de reserva de vagas enquanto instrumento 

público.  

Objetivamente quis responder quais eram os sentidos de justiça e quais critérios 

foram incorporados ao repertório das justificações sobre o caráter de justiça social que as 

cotas podem ter enquanto medida pública. Notei que em alguns pontos, alunos cotistas e 

não cotistas convergem nas opiniões sobre o aspecto positivo promovido pelas cotas, neste 

caso, o combate às desigualdades sociais.  

Estudantes cotistas e não cotistas também acionam as suas percepções de justiça e 

injustiça a partir das suas experiências pessoais com as cotas. Por exemplo, para os alunos 

não cotistas, a justiça das cotas já existe quando dá possibilidade deles ingressarem nos 

cursos que ingressaram. Para os alunos não cotistas, a injustiça das cotas acontece quando 

eles precisam ser preparar mais para disputar uma vaga nas graduações de Medicina e 

Direito. Essas experiências atingem diretamente os sentidos que a justiça social das cotas 

promove.  

Além disso, observei como ambos os grupos de alunos mobilizam os argumentos 

para responsabilização do fracasso da escola pública, fazendo com este também seja um 

dos motivos que justifique a política de cotas. Neste momento, eles também criticam 

atuação do Estado com a educação. Outro ponto abordado faz referência às percepções do 
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mérito que os alunos não cotistas fazem; notei que há um deslocamento do sentido do 

mérito intelectual para o mérito social.  

Todos esses pontos giram em torno de como esses grupos formularam estratégias 

em suas opiniões para justificar as cotas sociais. Pois, mesmo com as críticas e os 

elementos que eles consideram injustos na política de cotas, há um consenso na necessidade 

de implantação do sistema de reserva de vagas na sua modalidade social. Através da 

consonância que exerce o argumento do combate as desigualdades sociais, ambos os grupos 

de alunos creditam as cotas sociais a justiça de sua implantação.     

Por meio desse tipo de argumento é que foram construídas as considerações que 

justificam e garantem a sustentação das cotas sociais de uma forma geral. Diante da 

situação em que se encontra a escola pública, a atuação do Estado com a educação é que 

são formatados os argumentos que entendem as cotas sociais como medidas importantes. 

Os alunos elegeram esses fatores como os efeitos sociais que permitem a utilização do 

sistema de reserva de vagas no ensino superior, eles entendem que as desigualdades que 

atingem as camadas populares vão dos aspectos sociais até os educacionais.  

No contexto das ações afirmativas e da política de cotas, o fator “raça” não foi 

mobilizado pelos estudantes como um condicionante que justifique a adesão das políticas 

de cotas. Os alunos de ambos os grupos não acionaram o combate às desigualdades raciais 

como um elemento que justificasse as cotas; a raça, o racismo e o preconceito racial não 

são levados em consideração no debate sobre a justiça social promovida pelas as ações 

afirmativas.   

3.3. Justiça Racial ou Como não se debate raça na comunidade acadêmica 

 

Diferente do que ouvi sobre as cotas sociais e a aceitação que as mesmas ganharam 

junto às pessoas, em especial, sustentadas pelos argumentos da justiça, do combate à 

desigualdade e do descrédito na escola pública, os entendimentos sobre as cotas raciais não 

caminham nessa mesma perspectiva. Em alguns momentos, o fato histórico ligado à 

escravidão e às suas sequelas sociais e matérias são acionados, porém, não no sentido de 

promover a implantação das cotas na sua modalidade racial. 
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A compreensão que se faz é que as cotas sociais conseguem promover a inserção 

das camadas populares na universidade e, com isso, trariam também os grupos de não 

brancos, pois não há controvérsias sobre o fato de que a maioria pobre no Brasil é negra. A 

resistência em aceitar, ou mesmo pensar a legitimidade da implantação de cotas raciais, 

passa também pelo de fato de que não se debate raça nem relações raciais.  

Nos cursos em questão, a evidente exclusão do tema é facilmente notada, seja pelo 

formato político pedagógico do curso, seja pelo histórico do curso que não privilegia esse 

tipo de discussão. Esse também é um imperativo que ocasiona o distanciamento sobre a 

discussão da raça e dos seus condicionantes no Brasil e no espaço universitário, sobretudo, 

nestes cursos que pesquisei. Os mitos da democracia racial e da não existência do racismo 

no Brasil tornam este tema invisível no debate público interno e externo da universidade. 

Concordo com Silvério quando ele aponta um dos motivos que fazem com que não se 

discuta raça, 

 

No Brasil, no entanto, existiu e existe uma tentativa de negar a 

importância da raça como fator gerador de desigualdades sociais por uma 

parcela significativa dos setores dominantes. Só muito recentemente vozes 

dissonantes têm chamado a atenção sobre a singularidade de nossas 

relações raciais. (SILVÉRIO, 2002, p.223) 

 

 

Exatamente pelo fato de não ser considerado um “fator gerador de desigualdades 

sociais” a raça não é considerada como um condicionante válido à aplicação de reserva de 

vagas no acesso ao ensino superior. As desigualdades sociais se consolidaram como 

justificativas razoáveis para que determinada políticas públicas fossem implantados. Neste 

caso, as ações afirmativas no sua modalidade de cotas sociais são justificadas e justas, pois 

as desigualdades sociais estão incorporadas ao repertório de categorias válidas. Em 

oposição a isso, a categoria “raça” é questionada enquanto estatuto eficiente na 

compreensão das desigualdades.  

Convencionalmente, tende-se a compreender a raça como um elemento não legítimo 

na busca das justificativas sobre as desigualdades entre as pessoas. Desta forma, é possível 

compreender por que as cotas raciais não são legitimadas no âmbito de um mecanismo que 

promova a redução da desigualdade no Brasil. Seguindo uma tendência nacional, os alunos 
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preferem entender que o condicionante da raça não é um imperativo válido. Percebi 

também que há um constrangimento em falar de raça, um receio em revisitar o seu 

conceito.  

Pereira (2007), alerta que os discursos associados ao debate sobre as cotas raciais 

são permeados de outros sentidos, geralmente acionados pelos interlocutores na perspectiva 

de apontar quais seriam os quesitos verdadeiramente importantes numa discussão sobre as 

desigualdades e as formas de combatê-las. Destes argumentos, alguns são mais 

evidenciados em detrimento de outros. Nesta pesquisa, notei que os argumentos sobre a 

exclusão social, escola pública e papel do Estado foram evidenciados a todo o tempo. Em 

contrapartida, nenhum dos entrevistados falou sobre racismo, preconceito racial, 

desigualdade racial e discriminação como elementos que fazem parte dos processos de 

desigualdades e injustiças sociais. 

 Considerei este fato da não mobilização de concepções raciais como um termômetro 

para os sentidos que são empregados na relevância da discussão. Concordo com Pereira 

(2007), que as formulações enunciativas dos sujeitos universitários estão inscritas num 

formato em que se nega a existência de racismo e de discriminação racial.  Entendo as 

negações do racismo e do preconceito racial feita pelos meus entrevistados, como parte das 

compreensões que eles fazem sobre os tipos de condição social que os grupos negros no 

Brasil desfrutam, quando eles não acionam estes elementos em seus argumentos 

justificatórios acerca das cotas. Por mais que eles reconheçam os problemas gerados pela 

escravidão, eles não acreditam que este fato exerce influência na vida das pessoas negras de 

hoje, eles negam que exista um estigma social causado por um fator racial.  

Esta condição que não é aceita e nem entendida, e por esse motivo, há um repertório 

de deslegitimação da cota na sua modalidade racial. Por isso, o empenho em 

responsabilizar o fracasso da escola pública como condicionante no acesso das camadas 

populares à universidade; por isso também o argumento plausível da desigualdade de renda, 

 

A defesa da escola pública e a responsabilização do poder estatal, a alusão 

à miscigenação, a referência ao mérito acadêmico e à 

desigualdade/exclusão social, todos esses discursos parecem constituir 

uma recusa explícita ao debate sobre a base da questão: o racismo 

brasileiro. (PEREIRA, 2007, p.292) 
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Além desse fato, o leque de argumentos que invalidam as cotas raciais também se 

vale da prerrogativa de que não se sabe quem é negro no Brasil. Quem é negro no Brasil? 

“Ainda é atual o debate sobre: ser negro é uma questão de cor ou raça; se realmente existe 

“categoria” negro, já que somos um povo mestiço; se o preconceito é racial ou social, entre 

outras questões que estão na base desses debates. (MUNIZ, 2007,  p.318)”. Isto é, sendo 

todos mulatos, não há porque se falar em desigualdade racial em qualquer esfera social, 

inclusive na esfera das oportunidades educacionais.  

Esse corolário de argumentos trazidos pela literatura específica também faz parte 

dos argumentos que foram produzidos pelos meus entrevistados.  Assim como nos outros 

blocos do texto, trago trechos de entrevistas dos professores e dos alunos apontando como o 

debate sobre raça é invisibilizado e de como o racismo é negado. Notadamente para esses 

grupos, o imperativo da raça não é um elemento condicionante das desigualdades no Brasil 

e por isso ele não pode ser válido para justificar as cotas no acesso ao ensino superior.  

Na estrutura da entrevista semiestruturada não constava uma pergunta direta sobre 

as cotas raciais, geralmente eu introduzia uma pergunta sobre as cotas raciais depois que os 

entrevistados me forneciam suas opiniões sobre as cotas em geral e sobre as cotas sociais. 

Os interrogava sobre que tipo de proporção de justiça às cotas raciais continha, se elas são 

tão justas quanto às cotas sociais e se promoviam o combate às desigualdades.  

Boa parte dos alunos de ambos os grupos e dos professores confessaram uma 

dificuldade em emitir uma opinião sobre as cotas na sua modalidade racial. Essa mesma 

dificuldade aconteceu quando os interroguei sobre o que entendiam por raça. Outro dado 

que demonstra o distanciamento da discussão é o fato de que nenhum dos entrevistados 

entre alunos e professores utilizou o termo “afro-descendente”. Compreendi que esse 

reduzido conjunto de termos utilizados por eles para abordar a discussão sobre as relações 

raciais denota o distanciamento do tema.  

Nenhuma das opiniões emitidas pelos grupos de alunos não cotistas e por alguns 

cotistas, e pelos professores deu sentido prático do efeito real do racismo e da 

discriminação racial como condicionante nas disparidades de acesso ao ensino superior. Em 



 

88 

 

verdade, as opiniões caminharam na perspectiva de deslegitimar a implantação das cotas na 

sua modalidade racial. De questionamentos que iam desde saber quem é negro no Brasil ao 

de comparar a condição dos brancos pobres e dos negros nas expectativas dos privilégios, 

ambos os grupos demonstram que não há justiça social na promoção das cotas raciais,    

 
Professor B: Sobre as cotas me ocorreu agora que... Por exemplo, talvez 

seja até reiterativo isso, por exemplo, eu tenho conhecimento, você, as 

pessoas tem conhecimento, né? De pessoas brancas e pobres que não tem 

acesso. Por exemplo, eu conheço várias pessoas pobres brancas, mais 

brancas do que eu, digamos assim, num é? Mais brancas do que eu e que 

não podem, jamais vão tá [sic] aqui numa universidade. Como é que fica 

esse pessoal? Aquilo que... É uma questão determinada... Que embasa 

aquela minha tese inicial de ser contra essas cotas. Porque eu, por 

exemplo, eu tenho vários conhecidos meus pobres brancos, mais brancos 

do que eu! Vou repetir, do olho azul como se diz a história, né? O que não 

é o meu caso, e que o sujeito jamais vai ter acesso à universidade. Já os 

negros, os mulatos, os pardos tem essa prioridade. Então, eu... É... É... 

Uma coisa que me incomoda isso ai, como vai resolver essa questão?  

Essa outra parcela da população que é branca, tem olho azul, olho verde 

tem isso e aquilo, mas é pobre e não tem acesso. Como é que fica? Pronto. 

Você me lembrou bem, até... Interessante você puxar agora esse assunto, 

eu sou mais, digamos assim, simpático a tese, como é nome, a tese da 

pobreza. 

Eu: Cota social? 

Professor B: A cota social. Eu, sinceramente concordo muito mais com a 

cota social do que com a cota da cor da pele, da, da, da cota racial, num é 

isso? 

Eu: É, cota racial. Aqui na UFS há adoção das duas. 

Professor B: Mas eu acho que seria, se eu fosse o reitor entre aspas, eu ia 

colocar cota social, porque a cota social é mais justa. [pausa] 

Sociologicamente eu sou mais razoável, como Demétrio
26

. Que é um, um, 

um doutrinador, um jornalista, um critico é... Eu sou favorável à tese das 

cotas sociais. Eu penso.  

 

Há um desconforto junto à adoção de politica de cotas raciais, elas diferente das 

cotas sociais não são consideradas medidas legítimas da atuação do combate às 

desigualdades. Este professor, na tentativa de maximizar as marcas raciais que fazem parte 

do debate sobre ações afirmativas questiona como ficariam os indivíduos brancos dos olhos 

“azuis ou verdes”. A intenção dele foi rivalizar com as marcas raciais que fazem parte dos 

                                                           
26

 Demétrio Magnoli é  jornalista, sociólogo e geógrafo brasileiro. Doutor em Geografia Humana pela 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP).  Magnoli 

tem-se posicionado ativamente contra ações afirmativas e cotas raciais. 
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aspectos de identificação racial que as cotas raciais visam atingir. Querendo assim, 

demonstrar que na esfera das necessidades o fator da raça não deve ser levado em 

consideração. 

A resistência em trazer a inserção da politica de ações afirmativas na modalidade 

cotas raciais para arena de justificações positivas passa por entender que o fator sócio 

econômico, seria satisfatório na referência para implantação de medidas públicas. Encarar 

as cotas raciais desta forma, também acontece por conta das formas com quais estes debates 

vem acontecendo no ambiente acadêmico, neste caso, como eles não veem acontecendo.  

 O reflexo da isenção do debate sobre raça na comunidade acadêmica, em especial 

nestes cursos, sustenta também a não reflexão sobre a inserção dos negros no ensino 

superior, desde efeitos quantitativos até os aspectos qualitativos. Segato (2005) alerta para a 

outra possibilidade de efeitos contrários aos esperados, por exemplo, pelos Movimentos 

Sociais Negros,  

(...) o segundo – e que faria da experiência um fracasso - é que sua 

finalidade seja reduzida à formação de uma aristocracia negra ao 

contribuir na instalação de um novo grupo de poder em lugar de formar 

uma massa crítica capaz de introduzir modificações substantivas nas 

formas e nos objetivos da produção de conhecimento e no exercício do 

poder porque traz consigo experiências comunitárias de outro tipo. 

(SEGATO, 2005, Pg.14) 

 

 

Penso que nos cursos que tive contato, a redução  

á formação de uma elite técnica em suas respectivas áreas carrega chances de reais de 

efetivação. Os cotistas raciais destes cursos não foram contagiados pelo discurso base dos 

Movimentos Sociais Negros de identificação racial pelas cotas ou da ocupação dos espaços 

pelos grupos negros. Este também pode ser o reflexo da condição racial sergipana que 

reverbera no contexto da universidade, cabe refletir mais e melhor sobre quem são os 

negros sergipanos e como que eles estão acessando a universidade, seja através das cotas 

raciais ou não.   

 A perspectiva sobre como a raça não deve ser utilizada como critério legítimo na 

promoção da justiça social acompanha as opiniões dos alunos também. Em geral, eles não 

conseguem associar que as cotas raciais seriam um tipo de recurso que ajudaria no combate 

aos níveis desiguais de acesso ao ensino superior. Os alunos acreditam que a cor da pele 
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não deve ser um componente relevante na aplicação de medidas reparatórias. De formas 

diferentes, eles refutam a ideia da cota racial como não tão justa quanto à cota social, 

 

6M: (...) Eu acho que, num sei, na minha visão que as cotas raciais elas 

carregam um preconceito muito grande, que eu acho que a raça, a cor da 

pele não. Eu não vejo que isso possa ser um critério diferenciador do 

intelecto de uma pessoa. Talvez essa pessoa, ela pode carregar consigo 

uma marcar de preconceito histórico, a questão escravidão, isso é fato. 

Infelizmente a gente tem isso hoje. Mas eu não acredito... Há pelo fato de 

a pessoa ser negra ela vai ser menos inteligente do que uma pessoa que é 

branco, por exemplo. Eu acredito que a capacidade é a mesma.  

 

  

 Mesmo reconhecendo os fatos ligados a escravidão no Brasil, os alunos não 

compreendem como este evento tenha reverberado nos dias atuais. Para eles, uma pessoa 

pobre carrega as marcas necessárias para ser usuária de uma política tal qual a política de 

cotas, em contrapartida uma pessoa negra não é igualmente avaliada como um usuário de 

uma medida como as cotas por conta exclusivamente do seu fenótipo ou cor de pele. Por 

mais que os alunos se atentem para os processos históricos ligados a população negra no 

Brasil, estes não se tornam os argumentos principais em suas opiniões. Refletindo assim, 

em qual grau de importância das justificações se encontra o critério da raça como gerador 

de desigualdades,  

 

Eu: Você é a favor da cota racial? 

7D: Então... [pausa] Em relação à universidade? Então, eu ainda não 

cheguei meio que num consenso sobre isso. E ate tava [sic] uma polemica 

sobre cotas em concurso público. Eu, eu não sei.  Porque eu tava [sic] até 

falando com 3D, porque parece que dentro do próprio Movimento Negro 

tem uma divergência, né? E eu não sou muito conhecedora e no auge da 

minha ignorância. Assim, eu penso que se você fosse explorar esse viés 

socioeconômico e desse oportunidade para pessoas que estão na base da 

pirâmide de exploração para que elas chegassem, chegar mais. Você 

acabaria abordando o, a, a parcela negra da sociedade, porque 

historicamente a parcela explorada, que historicamente ta [sic] na base. 

Mas também tem aquele argumento que a, a mesmo que não teja [sic] lá 

um histórico de opressão e tal. Eu, eu ainda prefiro o viés mais 

socioeconômico mesmo, porque eu acho que acaba abordando.   
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Eles entendem que se houver combate as desigualdades sociais a partir do critério 

econômico, a população negra seria atingida, não necessitando assim, a aplicação de cotas 

raciais. Além disso, a divergência de quem seria negro no Brasil faz com que muitas 

opiniões sobre as cotas sejam questionadas na forma de utilização feita pelas pessoas, neste 

caso, este argumento aparece quando a aluna cita o que haveria algum tipo de divergência 

sobre o tema no Movimento Negro. Alguns alunos também acreditam que o fomento das 

cotas raciais seria mais uma forma de discriminação e preconceito, criando assim, um efeito 

contrário ao previsto. 

Essas opiniões foram emitidas por alunos não cotistas e alguns cotistas, quando 

feitas pelos alunos cotistas, eles demonstravam também porque não acreditavam no efeito 

prático das cotas a partir das experiências que estavam vivendo na universidade e nos seus 

cursos. A representatividade das camadas de alunos negros, cotistas raciais, é questionada 

pelos próprios estudantes cotistas, que afirmam não percebe o ingresso de tantos colegas 

negros. Para eles, o acesso de alunos afrodescendentes nos cursos de Medicina e Direito é 

limitado e não atinge aquele “aluno negro de periferia”. Em alguns casos, eles acreditam 

que os alunos negros que conseguiram ingressar nas respectivas graduações são aqueles que 

reúnem recursos para pagar um cursinho preparatório. Segundo eles, quando isso acontece 

o sentido das cotas raciais passa a ser questionado, pois, esse tipo de aluno negro que 

ingressa não é considerado por este grupo como aquele usuário “ideal”.    

 No entanto, a inserção de alunos negros nestes cursos mesmo de forma frágil foi 

notada tanto pelos alunos e pelos professores. Esse efeito aconteceu tanto na perspectiva do 

questionamento dos alunos que revelam a convivência com colegas negros, como por parte 

dos professores que admitem uma maior diversidade racial em sala. Ainda assim, os 

cotistas raciais são aqueles, dentro dos grupos de alunos cotistas, que optaram pela 

invisibilidade, eles são os alunos cotistas em que há maior dificuldade no acesso e diálogo. 

Em geral, eles não se identificam como cotistas raciais, restringindo sua identidade de 

acesso ao fato de serem usuários das políticas de cotas.  

 Entendi que os cotistas raciais querem evitar situações onde sejam questionados 

sobre a sua condição racial, ou que tipo de estigma carrega pelo fato de se considerarem 

negros. Optar pela invisibilidade, faz com que eles não sejam protagonistas de situações 
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desconfortáveis ligadas aos aspectos da validade do sistema das cotas raciais, ou mesmo de 

serem interrogados sobre o quão são negros para acessar o sistema de cotas na modalidade 

racial. 

 Acredito que isso também aconteça, por conta do distanciamento que os 

Movimentos Sociais Negros tenham neste momento das ações afirmativas no espaço 

universitário. Não consegui detectar um ambiente favorável para que alunos e alunas 

cotistas raciais de identifiquem e externalizem essa condição. O NEAB também não tem 

atuado nesta perspectiva. Todavia, visualmente professores e alunos admitem que a 

universidade tenha passado a contar com estudantes com perfil não branco. Essa afirmativa 

também remete ao fato de que anteriormente as cotas, a universidade se caracterizava pelo 

ingresso de pessoas brancas, sobretudo, nestes cursos,  

 

Professor B: Como disse Tomas Bastos, criminalista, talvez o maior 

criminalista do país, as universidades morenizaram.   

 

  

 A partir dos relatos colhidos, consegui perceber que o debate sobre raça e as 

relações raciais no Brasil estão invisibilizado no contexto da UFS e dos espaços da 

Medicina e do Direito. Com isso, há um desprestigio da justiça social promovida pelas 

cotas raciais, é possível notar que a prerrogativa de se falar de raça ou de distinção racial 

eleita pelos grupos que abordei parte da expectativa de questionar a validade da modalidade 

deste tipo de cota. Desta forma, eles preferem mobilizar seus argumentos que legitimam as 

cotas sociais em oposição às cotas raciais, acionando as desigualdades econômicas.  

Entendi que essa dificuldade em se debater raça ou essas estratégias de invisibilizar 

o debate, marcam a profunda distância que a reflexão do tema têm junto ao contexto 

universitário, em especial, nos referidos cursos. Compreendi que essa distância parte 

também do espaço invalidado da prerrogativa da raça enquanto condicionante da 

desigualdade no Brasil.  

 O argumento frequente da desigualdade econômica, para os grupos de alunos e 

professores garante que a raça não deve ser encarada como um fator justo na adoção de 

política de cotas. Usando toda forma de argumento em que a desigualdade econômica é 
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entendida como protagonista dos problemas sociais, educacionais, econômicos e culturais 

no Brasil. Esses grupos ignoram as perspectivas relacionadas às relações raciais no que 

tange entender este aspecto como protagonista também dos problemas sociais, econômicos, 

educacionais e culturais.  

 A esfera acadêmica continua a rejeitar a categoria raça como um imperativo 

marcado por fortes fatores, que alavancaram o insucesso de uma camada da população 

brasileira. O desconforto e o incomodo são sinais evidenciados nas falas e formas de 

posicionar quando se precisar falar de raça. Neste momento, é possível perceber como, a 

ideia fixa do protagonismo da desigualdade social nos problemas nacionais, e como a 

discussão sobre raça não infere em construções e significados socialmente relevantes.   

  Diante deste panorama de sentidos empregados a raça e as cotas raciais; entendi 

quais as circunstâncias que motivam os cotistas raciais a optarem mais firmemente que os 

cotistas sociais pela invisibilidade; afinal, os cotistas raciais lidam com a compreensão que 

a dimensão das cotas raciais não é tão justo quanto das cotas sociais.  Este aspecto também 

é estimulado pelo distanciamento e a isenção que se tem feito a respeito das ações 

afirmativas na UFS. O que estou dizendo é que o debate sobre cotas não tem tido chance 

de ser explorado, especialmente nestas graduações, que historicamente não se posicionam 

sobre o tema.  

Dentro desse contexto, prevaleceram os efeitos sociais impregnados na discussão 

das cotas em detrimentos dos efeitos raciais. Isto é, as cotas na sua modalidade racial 

precisam ser promovidas, refletidas e entendidas dentro de sua especificidade. E mais do 

que isso, os condicionantes próprios desse debate precisam ser acionados. Sobretudo, no 

que toca a discriminação, o racismo e as sequelas da desigualdade racial. Deste modo, 

conclui que os grupos acadêmicos de Medicina e Direito não discutem raça.    
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4. Considerações Finais 

 

Esta Dissertação buscou refletir sobre como as cotas e as ações afirmativas se 

apresentam como imperativos no debate sobre as relações sociais no Brasil, em especial em 

Sergipe e no contexto acadêmico da UFS nos cursos de Direito e Medicina. Durante o 

percurso, foi possível perceber que a discussão sobre cotas perpassa também os 

entendimentos que são feitos sobre meritocracia, justiça, desigualdade social, educação e 

escola pública. E que estes estão diretamente associados aos sentidos empregados na 

justificativa da implantação das cotas no ensino superior. Além disso, consegui me 

certificar mais uma vez da dificuldade que se tem em debater raça e relações raciais no 

contexto acadêmico da UFS.  

Pesquisar cotas através das experiências de estudantes dos cursos de Direito e 

Medicina, me fez perceber como se faz necessário pesquisar espaços não convencionais nas 

pesquisas antropológicas. Especialmente, porque esses espaços me fizeram refletir como 

em vários setores da sociedade, neste caso, a universidade é responsável pelas reproduções 

e concepções de sentidos dadas aos fenômenos sociais. Os espaços acadêmicos ignoram as 

suas posições sociais e de questionamento, constituindo-se apenas como zonas de saber que 

promovem um tipo de reprodução intelectual, social, racial e econômica, não refletindo 

assim, sobre os seus papéis sociais e acadêmicos.  

Percebi que na universidade e nestes cursos modificações sociais, raciais e 

econômicas ocasionadas pela diversidade no perfil dos ingressantes. De algum modo, a 

universidade vem passando por um momento de democratização do ensino superior, o que 

ocasiona novas demandas que precisam ser verdadeiramente enfrentadas pela universidade. 

Sobretudo, nos campos da assistência estudantil e nos programa de permanência 

universitária para os grupos de estudantes cotistas. Fato já observado por Neves (2013), 

“Nesse sentido, algo digno de nota é o fato de que a Universidade Federal de Sergipe ainda 

não possua programa de assistência estudantil voltado para os alunos cotistas, o que vem 

gerando diversas demandas por parte desses alunos” (NEVES, 2013, p.277).    

Ratifiquei que ainda existem muitas dificuldades para as pessoas negras e pobres no 

Brasil, e isso é ainda mais difícil em espaços que jamais foram pensados para esses grupos; 
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isto é, ser cotista na modalidade cota racial nos cursos de Direito e Medicina é uma tarefa 

desgastante, principalmente, nos aspectos subjetivos. Como diria Goffman, “Em segundo 

lugar, há os membros da classe baixa que, de forma bastante perceptível, trazem a marca de 

seu status na linguagem, aparência e gestos, e que, em referência ás instituições públicas de 

nossa sociedade, descobrem que são cidadãos de segunda classe.” (GOFFMAN, 1978, 

p.157).  

Constatei também que as escolas de Direito e Medicina caminham numa perspectiva 

que não recepciona o debate sobre cotas internamente, mesmo com números que apontam a 

disseminação da discussão, os alunos e professores resistem ao debate. Sobretudo, quando 

associado às cotas raciais, essa resistência pode ser entendida também como uma estratégia 

que esses grupos acadêmicos elegeram para continuar negando as cotas e os seus 

imperativos.  

As enunciações dos alunos me fizeram concluir que há um cotidiano acadêmico 

nitidamente demarcado por aspectos utilizados pelos alunos para se distinguir entre si, 

especialmente os alunos não cotistas dos alunos cotistas. Sendo os espaços de integração 

escolhidos como instrumentos para inclusão ou exclusão dos colegas de turma. Percebi 

assim, que as formas de segregação dos grupos acontecem de forma sutil e numa medida 

onde é difícil questionar se os alunos estão discriminando ou sendo discriminados.  

O caráter do nosso racismo e do preconceito velado também foi assimilado no uso 

das relações dos estudantes cotistas e não cotistas das graduações de Medicina e Direito da 

UFS. À primeira vista não é possível notar diferenças ou segregação por parte dos alunos, 

porém, apurando o olhar e aguçando o senso crítico, nota-se como o cotidiano desses 

estudantes é formatado a partir dos limites simbolicamente fronteiriços acionados por eles 

diariamente.  

Essas fronteiras são fortemente demarcadas em ambos os cursos, sendo a Medicina 

mais intensa na formatação de suas fronteiras simbólicas. Estou dizendo, que é mais difícil 

ainda a interação de alunos cotistas e não cotistas no curso de Medicina. Esse é outro 

elemento que fica evidente quando da inserção no universo do cotidiano acadêmico dos 

referidos cursos, esses alunos não interagem entre si.  
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Esta pesquisa proporcionou que eu problematizasse o campo de pesquisa a partir da 

minha condição de pesquisadora negra. O meu fenótipo racial exerceu influência direta nas 

formas que foram construídas as relações entre os grupos que pesquisei, atribuo a esta 

minha condição um caráter impeditivo na constituição da relação com alunos e professores. 

No sentido, que meu demarcador fenótipo estabeleceu limites na emissão das opiniões, se 

tornou um elemento de inibição para alguns dos meus entrevistados. Trazendo assim, 

algumas dificuldades extras na elaboração da pesquisa.    

Constatei que são necessárias mais pesquisas que visem entender quais são as 

concepções de raça estão sendo promovidas no contexto acadêmico. Inclusive, quais 

percepções são feitas da raça numa perspectiva que aborde outros temas ligados a esse 

debate, como gênero e trajetórias de vida. Considero importante, voltar o olhar para a 

concepção de raça no cotidiano acadêmico, na estética universitária, nos posicionamentos 

pedagógicos, nas relações sociais. Outras experiências que tocam as relações raciais estão 

sendo constituídas no espaço da UFS, e é necessário mobilizar uma atenção para isso.  

Percebi que a experiência das ações afirmativas trouxe para a universidade outros 

aspectos da diversidade humana e social. Visivelmente, é possível notar a inserção de 

alunos com algum tipo de necessidade especial, e esse é um mérito das cotas.  Quando 

estive em campo, observei um número considerável de alunos que contam com algum tipo 

de necessidade especial. Considero esse fato como positivo, principalmente, porque 

promove a inserção de novas demandas reflexivas para universidade. Essa também é uma 

situação que merece uma atenção analítica. 

Conclui que os alunos cotistas da UFS nos cursos que pesquisei, e neste recorte de 

tempo da pesquisa, se caracterizam notadamente por uma invisibilidade. É difícil acessá-

los, e esta tem sido uma das formas que eles escolheram para viver na universidade, eles 

buscam não se identificar por nenhum tipo de ferramenta, seja institucional ou informal. 

Associei este fato, ao próprio espaço institucional que o debate sobre cotas na UFS tem tido 

ultimamente, além disso, estes alunos não constituíram nenhuma rede de solidariedade, 

fazendo com que vivam suas experiências acadêmicas positivas e negativas 

individualmente.  
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Também acredito que essa situação atinja a autoestima destes estudantes, fazendo 

com que prefiram ainda mais o anonimato e o silêncio. Isso também acontece, pois, os 

cotistas da UFS não encaram a política de cotas como um ato político, ou de identificação 

racial. Eles se sentem mais como usuários de uma política pública, do que como 

propriamente atores de fenômeno social e político.  

As formas com as quais os alunos cotistas da UFS usam a política de cotas é 

distante daquilo que vislumbrou os Movimentos Sociais Negros e outros movimentos 

sociais. Aqui não houve um contágio desta perspectiva política e combativa como as cotas 

alcançaram em outras universidades. Os cotistas da UFS e dos cursos que pesquisei não 

levanta nenhum tipo de “bandeira” política e ideológica relacionada com as cotas ou com as 

ações afirmativas.  

Observei que o cotidiano dos alunos dos cursos de Direito e Medicina são 

diferenciados das outras graduações, e esse é um dado que precisa ser comparado com 

outros cursos da UFS. Sobretudo, no que tange os demarcadores simbólicos acionados para 

quando dá distinção de alunos cotistas e não cotista. Me questiono de como isso acontece e 

se acontece, em outros cursos que historicamente também recebem e receberam estudantes 

com perfis socioeconômicos parecidos com os dos alunos de Direito e Medicina. Que 

dinâmica existe entre alunos cotistas e não cotistas nestes espaços?  

Assim como, é preciso investigar os cursos que notadamente há constatação 

quantitativa de que os alunos cotistas tem uma maior dificuldade no acompanhamento, 

neste caso, os cursos da área das exatas e tecnologia. Este fato se traveste no cotidiano 

acadêmico de que forma?  Será também mais um tipo de marcador simbólico que diferencia 

os estudantes, criando assim, outra modalidade de distinção entre eles. 

 Também me chama atenção a realidade do curso de Odontologia, que é o curso 

mais caro da universidade. Como os alunos cotistas do curso de Odontologia estão fazendo 

para conseguir permanecer de forma regular no seu curso?  Esta também é uma experiência 

sobre as cotas que necessita ser investigada. O que estou dizendo, é que há uma 

necessidade de pulverizar as investigações que abordem as cotas nas suas diversas 

perspectivas e possibilidades dentro do contexto acadêmico da UFS.  
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Esta Dissertação buscou evidenciar as cotas nas graduações de Medicina e Direito, 

por conta do peso histórico e simbólico que ambas carregam. Notei que esses espaços são 

social, racial e economicamente demarcados. Compreendi que as cotas sociais são aceitas 

por esses grupos, pois, eles já reconhecem a desigualdade social e o fracasso da escola 

pública, em especial, como elementos que justificam a implantação de cotas no acesso ao 

ensino superior. Em contrapartida, esse mesmo grupo não consegue reconhecer nas cotas 

raciais a perspectiva da desigualdade e do não acesso ao ensino superior. 

Por fim, sei da necessidade de novos trabalhos que contribuam para o entendimento 

sobre as cotas aqui na universidade nos seus diversos aspectos. Entendo também, que se 

está diante de uma nova categoria de estudante e que ela precisa ser melhor compreendida, 

seja do ponto de vista reflexivo ou institucional, ambas as abordagens são importantes na 

compreensão do fenômeno das cotas. As ações afirmativas trouxeram novas demandas à 

UFS e elas necessitam ser melhor apreendidas pela comunidade acadêmica, em especial, no 

que toca captar essa invisibilidade dos estudantes cotista no contexto acadêmico.  

Gostaria, enfim, de enfatizar que essa reflexão buscou visualizar as cotas naquilo 

que os números e dados quantitativos não apresentam, isto é, os aspectos subjetivos que 

fazem parte da trajetória que o próprio fenômeno das cotas tem instaurado no espaço 

universitário. Entendo que atualmente os desafios que constituem a politica de cotas, é 

perceber porque o estudante cotista da UFS tem se posicionado de uma forma invisível, 

sem posicionamento acadêmico e político. Entender porque os estudantes cotistas da UFS 

ignoram os argumentos de identificação racial e políticos que estão no bojo da discussão e 

implementação das ações afirmativas.   

É preciso fazer cada vez mais avaliações internas que possam medir em que âmbito 

sócio acadêmico, as cotas e os cotistas estão sendo vinculados. Pois, já ultrapassamos o 

acesso, precisamos agora, perceber as relações diárias que estão acontecendo, encarar como 

os estudantes cotistas veem acessando os espaços universitários. O desafio é refletir qual 

será o impacto dessas novas influências sociais, raciais, econômicas trazidas com estes 

estudantes, assim como, entender as novas formas de resistência que são criadas pelos 

grupos que não concebem a política de cotas.  
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Índice Biográfico dos alunos entrevistados  

 

De forma breve destacarei elementos que formam as biografias dos meus 

entrevistados, faço isso, pois, algumas informações presentes na trajetória desses sujeitos 

são relevantes para uma melhor interpretação das suas falas e posicionamentos. Entendi que 

essa é uma boa solução para que eu os apresentasse no texto. Ressalto que as informações 

são de caráter genérico, visando, preservar as identidades.  

 

MEDICINA 

1M: Homem. Faixa etária entre 18-24 anos. Oriundo da Rede pública de Ensino. 

Cotista. Será o primeiro em sua família a ter ensino superior. Primeira Graduação. Solteiro. 

Não trabalha. 

2M: Mulher. Faixa etária entre 18- 24 anos. Oriunda da Rede privada de ensino. 

Cotista. Não será a primeira em sua família a ter ensino superior. Mudou de estado para 

cursar a graduação. Primeira graduação. Solteira. Não trabalha. 

3M: Homem. Faixa etária entre 24-30 anos. Oriundo da Rede pública de Ensino. 

Cotista. Não será o primeiro em sua família a ter ensino superior, será o terceiro. Mudou de 

estado para cursar a graduação. Segunda graduação. Solteiro. Não trabalha. 

4M: Mulher. Faixa etária entre 18-24 anos. Oriunda da Rede privada de ensino. 

Não-cotista. Não será a primeira em sua família a ter ensino superior. Primeira Graduação. 

Solteira. Não trabalha. 

6M: Homem. Faixa etária entre 18-24 anos. Oriundo da Rede privada de ensino. 

Não cotista. Será o primeiro em sua família a ter ensino superior. Mudou-se do interior para 

cursar a graduação. Primeira Graduação. Solteiro. Não trabalha. 

7M: Mulher. Faixa etária entre 18-24 anos. Oriunda da Rede pública de ensino. 

Cotista. Não será a primeira em sua família a ter ensino superior nem a ingressar na 

universidade pública. Primeira Graduação. Solteira. Não trabalha. 
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DIREITO 

 

1D: Mulher. Faixa etária entre 24-30 anos. Oriunda da Rede pública de ensino. 

Cotista. Não será a primeira em sua família a ter ensino superior. Segunda graduação. 

Casada, com filho. Trabalha. 

2D: Homem. Faixa etária entre 18 – 24 anos. Oriundo da Rede privada de ensino. 

Não cotista. Não será o primeiro em sua família a ter ensino superior. Primeira Graduação. 

Solteiro. Não trabalha. 

3D: Homem. Faixa etária entre 18-24 anos. Oriundo da Rede pública de ensino. 

Cotista. Não será o primeiro em sua família a ter ensino superior, será o segundo. Primeira 

Graduação. Solteiro. Não trabalha. 

4D: Homem. Faixa etária entre 24-30 anos. Oriundo da Rede pública de ensino. 

Cotista. Primeiro em sua família a ter ensino superior e ingressar em uma universidade 

pública. Segunda Graduação. Solteiro. Trabalha. 

5D: Homem. Faixa etária entre 24-30 anos. Oriundo da Rede pública de ensino. 

Cotista. Primeiro em sua família a ter ensino superior e ingressar em uma universidade 

pública. Não completou sua primeira graduação. Solteiro. Trabalha. 

6D: Mulher. Faixa etária entre 24-30 anos. Oriunda da Rede pública de ensino. 

Cotista. Primeira em sua família a ter ensino superior e ingressar em uma universidade 

pública. Segunda graduação. Solteira. Trabalha. 

7D: Mulher. Faixa etária entre 18-24 anos. Oriunda da Rede privada de ensino. Não 

cotista. Não será a primeira em sua família a ter ensino superior nem a ingressar na 

universidade pública. Primeira graduação. Solteira. Não trabalha.  

8D: Mulher. Faixa etária entre 18-24 anos. Oriunda da Rede privada de ensino. Não 

cotista. Não será a primeira em sua família a ter ensino superior nem a ingressar na 

universidade pública. Primeira graduação. Solteira. Não trabalha. 

9D: Homem. Faixa etária entre 18-24 anos. Oriundo da Rede privada de ensino. 

Não cotista. Não será o primeiro em sua família a ter ensino superior nem a ingressar na 

universidade pública. Primeira graduação. Solteiro. Não trabalha. 
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ANEXO I 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

POSGRAP – PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 COPGD - COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

NPPA – NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA 

MESTRADO EM ANTROPOLOGIA 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Estamos convidando-lhe para participar da pesquisa “A condição da raça e os seus 

desdobramentos: um olhar sobre as políticas de cotas na universidade federal de 

Sergipe”, desenvolvida no Mestrado em Antropologia da UFS, com o objetivo de 

investigar as narrativas que estão sendo construídas pelos estudantes após a implantação a 

política de cotas, por meio de entrevista semiestruturadas, em local agendado por você ou 

de sua conveniência. Sua colaboração é livre, e está isenta de riscos, pois o sigilo de sua 

identidade será preservado. Reitero, que a sua participação pode contribuir de sobremaneira 

para a construção da minha dissertação. 

 

Caso esteja de acordo, assine abaixo, 

 

 

São Cristovão/Sergipe, ____ de _______________de ______. 

 

 

_______________________________ 

Entrevistado (  ) 

 

 

____________________________________ 

Mestranda Yérsia Souza de Assis 
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ANEXO II 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

POSGRAP – PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 COPGD - COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

NPPA – NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA 

MESTRADO EM ANTROPOLOGIA 

 

Estamos convidando-lhe para participar da pesquisa “A condição da raça e os seus 

desdobramentos: um olhar sobre as políticas de cotas na universidade federal de 

Sergipe”, desenvolvida no Mestrado em Antropologia da UFS, com o objetivo de 

investigar as narrativas que estão sendo construídas pelos estudantes após a implantação da 

política de cotas, por meio deste questionário preliminar. Sua colaboração é livre, e está 

isenta de riscos, pois o sigilo de sua identidade será preservado. Reitero, que a sua 

participação pode contribuir de sobremaneira para a construção da minha dissertação. Grata 

desde já, 

 

 

QUESTIONÁRIO SÓCIO-EDUCACIONAL 

Sexo: (    ) M     (    ) F 

Quantos anos você tem? ___________ 

Estado Civil: (   ) Solteiro  (   ) Casado  (  ) União Estável  (   ) Divorciado  (    ) Viúvo 

Segundo a classificação do  CENSO/IBGE,  você se autodeclara:  

(   ) Branca  (    ) Preta   (    ) Amarela   (    ) Parda   (   ) Indígena 

Qual rede de ensino que conclui o ensino médio?  (  ) Pública           (     ) Privada 

Sempre optou pelo curso de Direito/Medicina? (    )   Sim      (  ) Não 

Quantas tentativas para ingressar no ensino superior? (  ) 1 (  ) 2 (   ) 3  

Tentou pelo sistema de cotas? (    ) Sim     (   ) Não 

Mais de uma vez? (   ) Sim   (   ) Não 

Se sim, pelas cotas sociais ou raciais?  (  ) Cotas Sociais   (  ) Cotas Raciais 

Sua dedicação é exclusiva aos estudos? (    ) Sim    (    ) Não  

Você tem outra formação superior ? (   ) Sim   (   ) Não 
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Escolaridade do seu pai:  

(   ) analfabeto    (    ) semianalfabeto    (     ) nível fundamental completo    (    ) nível 

médio completo (   ) nível superior    (   ) especialização   (   )mestrado   (   ) doutorado 

Escolaridade da sua mãe: 

(   ) analfabeto    (    ) semianalfabeto    (     ) nível fundamental completo   (    ) nível médio 

completo (   ) nível superior    (   ) especialização   (   )mestrado   (   ) doutorado 

Qual o meio de transporte que utiliza para chegar à UFS? 

(    ) carro próprio (   ) motocicleta (   ) bicicleta  (   ) transporte escolar  (   ) carona    

(   )  ônibus   (   ) táxi-lotação  (    ) Outro. Qual? _______________ 

Você exerce alguma profissão assalariada? (   ) Sim   (   ) Não 

Se sim, qual? ________________________ 

Você conhece algum órgão especifico para atender estudantes cotistas? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Você conhece o PAAF ( Programa de Ações Afirmativas) da UFS? 

(   ) Sim   (    ) Não 

Você conhece o NEAB ( Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros) da UFS? 

(  ) Sim  (  ) Não 

Você saberia identificar na sua turma quem são os estudantes cotistas e os não 

cotistas? 

(   ) Sim    (   ) Não 

Na sua turma existe algum aluno que tenha algum tipo de dificuldade 

motora/intelectual/física?  

(    ) Sim   (   ) Não 

Algum professor já comentou sobre a política de cotas em sala de aula? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Você faz uso de algum tipo de bolsa/auxilio ofertado pela UFS? (  ) Sim  (  ) Não 

Se sim, qual? _____________________ 

Qual a dificuldade mais comum no seu cotidiano acadêmico? ?(1- pouco/nenhuma 

frequência até 5 – muita frequência). 

Entender a matéria (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3 (   ) 4   (    ) 5 
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Ter dinheiro para se manter na universidade (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3 (   ) 4   (    ) 5 

Conciliar Trabalho e Estudo (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3 (   ) 4   (    ) 5  

Conciliar família e estudo (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3 (   ) 4   (    ) 5 

Com que tipo de frequência você utiliza os aparelhos/serviços ofertados pela UFS 

Bicen (Biblioteca Central) – (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3 (   ) 4   (    ) 5 

Resun (Restaurante Universitário) – (   ) 1 (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4    (    ) 5  

Estacionamento – (    ) 1    (   ) 2    (   ) 3    (    ) 4    (     ) 5 

Terminal do Campus – (    ) 1  (   ) 2 (    ) 3    (    ) 4   (    ) 5  

Sala de Informática do CCSA/CCBS – (    ) 1    (    ) 2    (    ) 3    (    ) 4    (    ) 5 

Quanto a sua colaboração na pesquisa:  

Aceito fornecer dados apenas via e-mail:____________________________________ 

Aceito conceder entrevista previamente marcada através de 

telefone:_________________________ 

(   ) Não concordo em conceder mais dados e informações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


