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RESUMO 

O trabalho é uma avaliação do sistema de cotas para negros na UnB a partir 

de seus relatórios de resultados após dez anos do sistema. No trabalho é detalhado 

o sistema de cotas e seu impacto na composição racial da Universidade de Brasília. 

Logo após é feita uma avaliação de como é visto o sistema por alunos de ensino 

médio do DF, a partir de questionários e entrevistas. Os alunos se posicionam sobre 

racismo no Brasil, seu interesse em fazer uma faculdade, sua opinião sobre o 

sistema de cotas para negros e sobre cotas na escola pública. São utilizadas duas 

escolas como referência de análise, uma no Plano Piloto e outra na região 

administrativa de Ceilândia. Nas escolas são inqueridos alunos, professores e 

equipe de direção. Como conclusão, percebemos uma grande rejeição por parte dos 

alunos que se identificaram como negros ao sistema de cotas. 

 
Palavras-chave: Cotas. Negro. Vestibular. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As ações afirmativas são políticas públicas que visam corrigir a distorção de 

grupos historicamente prejudicados em relação a outros grupos sociais. E mais que 

isso, as ações afirmativas de cotas para negros em universidades, segundo Silva 

(2003:63) recolocaram o debate sobre a questão racial no país. 

 No ano de 2004, a Universidade de Brasília, após um longo processo de 

discussão, no qual participaram o movimento negro da universidade, professores e a 

comunidade universitária em geral, adotou ações afirmativas para a entrada de 

negros na universidade, o chamado Sistema de Cotas para Negros da UnB.  

 Os principais motivos que levaram a universidade a refletir e debater sobre o 

tema foram, inicialmente, a conferência de Durban 1  e seus preparativos, em 

setembro de 2001.  

Na conferência o Brasil, que levou uma delegação imensa, assinou diversos 

tratados internacionais nos quais se comprometia a adotar medidas para “uma 

mudança de postura em relação ao negro brasileiro”, conforme afirma um dos 

membros da delegação, o professor Ivair Santos. Ele afirma que em Durban houve o 

“reconhecimento da urgência na implantação de políticas públicas para a eliminação 

de desvantagens sociais” (SANTOS, 2009:428). 

Outro motivo da maior reflexão sobre a condição educacional do negro no 

Brasil veio após um relatório do IPEA do ano de 2002 (2002:34), no qual o instituto 

constata utilizando os dados do Censo brasileiro de todo o século XX, que a 

distância entre a escolarização do negro e do branco não se alterou em cem anos. 

Mostrou também que o negro está nas classes mais baixas no Brasil desde o final 

da escravidão. 

 A criação do chamado sistema de cotas para negros na UnB foi a primeira 

resposta efetiva a estes dois eventos. No entanto, após o sistema de cotas da UnB 

muitas universidades públicas federais e estaduais, influenciadas por elas, adotaram 

a medida e em 2012 o governo federal sancionou a Lei 12.711, que extende as 

cotas para negros a todas as universidades federais do país.  

                                            
1
 Conferência Mundial  contra o racismo e a xenofobia realizada na África do Sul em 2001. 
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 E foi dentro deste espírito de reparação, no último dia 20 de maio, após ser 

aprovado na Câmara, o Senado também aprovou o projeto de lei 6738/2013, que 

cria 20% de cotas para negros em concursos públicos. O projeto está pronto para a 

sanção presidencial. 

 Por outro lado, é importante nos perguntarmos, dez anos após a criação da 

ação afirmativa para negros na UnB, como está a visão sobre o sistema no meio em 

que estariam os seus maiores beneficiados, os estudantes negros de escolas de 

ensino médio do DF. 

 Utilizando os dados do Educacenso de 2013, foram escolhidas duas escolas 

do DF para servir de amostra. Em função do baixo percentual de negros em escolas 

particulares em geral, foram escolhidas escolas públicas, uma no Plano Piloto e 

outra em Ceilândia. O Centro de Ensino Médio Asa Norte – CEAN e o Centro de 

Ensino Médio 03 de Ceilândia, respectivamente. 

 O Centro de Ensino Médio Asa Norte- CEAN, situado à SGAN 606, módulo 

G/H, Plano Piloto, foi fundado em 1981, é uma escola tradicional de Brasília. O 

colégio originou-se do fim do projeto de ensino médio da UnB, que tinha convênio 

com a Secretaria de Educação do DF desde 1971. A partir de 1981 o colégio CIB 

muda  de endereço, deixa de ter professores da UnB em seu corpo docente e passa 

a se chamar CEAN.  

O colégio hoje funciona nos turnos matutino e vespertino, tem dez salas de 

aula e tem 22 turmas de ensino médio regular ativas e cerca de 900 alunos. O 

diretor da escola afirma que são aprovados dezenas de alunos no vestibular da UnB, 

no PAS e nas faculdades particulares. Muitos alunos da escola recebem bolsas pelo 

PROUNI, integrais e semi-integrais.  

 O CEM 03 de Ceilândia, situado à QNM 13, área especial, Ceilândia, foi 

fundado em 1971. A escola, além do ensino regular do ensino médio, tem Educação 

de Jovens e Adultos dos anos finais do fundamental e do Ensino médio também. A 

escola funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno, tem 25 salas de aula e 

cerca de 3000 estudantes matriculados. Os representantes da instituição não 

souberam afirmar quantos alunos passaram no vestibular da UnB ou conseguiram 

bolsas do PROUNI, mas afirmam que provavelmente foram poucos. 
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 Portanto, após uma avaliação do sistema sob a luz dos relatórios de 

resultado que a própria universidade produziu e por outros instrumentos, 

buscaremos identificar qual a percepção da política para os estudantes negros 

dessas escolas. 
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1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Muito embora se possa questionar a qualidade do ensino no Brasil, todavia podemos 

afirmar que o país vive um momento de ampliação das oportunidades de estudo. 

Superando o processo de universalização da educação básica estamos buscando a 

ampliaçao do acesso ao ensino superior. 

  Políticas públicas como o Sisu, o Prouni, o Fies, a bolsa universitária do DF 

e ações afirmativas como cotas para pessoas com necessidades especiais, cotas 

para indígenas e cotas para negros representam, para muitas famílias, uma 

oportunidade única de acesso à formação universitária.  

Esses programas hoje distribuem milhares de bolsas aos mais carentes e 

viabilizam a amplicação da própria rede nacional de faculdades, uma vez que 

representam também um subsídio indireto a elas, dando a garantia do financiamento 

até o final do curso superior. 
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1.2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 Em pesquisa realizada pela Folha de São Paulo (25/05/95)2 na década de 

1990 para saber como se comporta o racismo brasileiro, foi perguntado às pessoas 

se elas seriam racistas e a resposta da imensa maioria foi não, mas, ao mesmo 

tempo se perguntou se elas conheciam alguma pessoa racista e quase todos 

afirmaram que sim.  

 O impacto dos resultados desta pesquisa foi muito grande, mas ela apenas 

confirmou a afirmaçao de Florestan Fernandes (1972:25), de que o brasileiro é 

preconceituoso, mas tem preconceito de ter preconceito. 

 Nesse contexto, é importante perguntar: como uma população que não aceita 

seu racismo está utilizando o sistema de cotas para negros da UnB, se ele parte da 

premissa da auto-identificação do estudante negro como negro? 

 Então, como esses alunos de ensino médio se comportam nesse conflito de 

identidade, por ter de assumir sua identidade negra, para, pela primeira vez em sua 

história, receber algo afirmativo em troca? 

  

                                            
2
 Retirado do livro Racismo Cordial. Datafolha. 1995. 
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1.3. OBJETIVO GERAL  

Diagnosticar a posição do aluno negro de ensino médio sobre o sistema de cotas 

raciais na Universidade de Brasília.  

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Buscar saber quais as identidades, do ponto de vista racial, que os 

alunos de ensino médio afirmam ter. Para isso, usaremos os parâmetros 

estabelecidos pelo Censo: Branco, Amarelo, indígena, preto e pardo. 

 Avaliar suas respostas comparando com sua posiçao sobre o racismo 

brasileiro, sobre cotas para negros e sobre suas perspectivas de continuidade ou 

não nos estudos após o ensino médio. 

 Analisar qual é a visão do sistema de cotas para negros da 

Universidade de Brasília para o estudante das séries finais do ensino médio. 
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1.5. JUSTIFICATIVA   

 Meu projeto se justifica pela necessária e pela importante avaliação da 

política de cotas para negros da Universidade de Brasília. O sistema de cotas para 

negros da UnB, como é chamado, já foi avaliado de diversos modos e em vários 

momentos. No entanto, ainda não se procurou saber a perspectiva do aluno de 

ensino médio sobre a política pública em questão. A proposta é inédita. 

 Ao buscar saber do aluno negro, que é alvo do projeto, qual a sua 

perspectiva do sistema de cotas da UnB, qual sua opinião sobre o racismo no Brasil, 

sobre as ações afirmativas em si e sobre sua própria identidade negra o presente 

trabalho pode servir de referência para se pensar políticas públicas complementares 

que auxiliem este estudante negro desde o ensino fundamental. 

 A pura e simples criação de uma ação afirmativa como o sistema de 

cotas para negros da UnB, que pede  ao aluno que se identifique como negro para 

receber um benefício pode trazer um benefício para a construção de um novo 

processo de valorização da identidade negra na sociedade brasileira. 

 Portanto, saber como anda esta identidade em escolas de ensino 

médio se torna muito importante para que se pense sobre quais estruturas ainda 

podem estar travando o processo de construção de uma identidade positiva a mais 

negros no país. Este trabalho, enfim, é uma visão de dentro da escola. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Um primeiro passo para um trabalho com escolas públicas passa pelo próprio 

conceito de educação. Do ponto de vista da sociologia da educação, podemos situar 

a educação de acordo com o nosso entendimento da sociedade (Marques, 2012:10). 

Para Durkheim, a sociedade é um organismo vivo que precisa funcionar 

harmonicamente. Buscando descobrir seus papéis sociais, a escola prepara o 

indivíduo para execução de tais papéis e manter a harmonia social. 

Karl Marx via a sociedade capitalista como naturalmente injusta e formada 

por classes que tendiam a se perpetuar em suas posições de classe exploradora e 

classe explorada. Para ele, a escola, que era naturalmente um mecanismo de 

perpetuação da desigualdade social gerada pelo capitalismo, era um aparelho 

ideológico do estado e servia aos seus propósitos, mas que poderia ser convertida 

em uma força de mudança social se pudesse abrir os olhos da classe operária sobre 

as injustiças sociais, emancipa-la (Marques, 2012). 

Weber, por outro lado, não acreditava na escola como algo que poderia ser 

externo à sociedade, mas que sempre trabalhava dentro do sistema, não podendo 

emancipar quem quer que seja. Weber visualizava uma educação mais utilitária, 

prevendo a formação profissional do indivíduo para sua melhor inserção no sistema 

(Marques, 2012). 

Outro sociólogo que tratou do tema foi Pierre Bourdieu. Ele acreditava que a 

escola impõe os valores da classe dominante, os reproduz. Ele partiu de uma base 

funcionalista para uma visão mais marxista da escola. Inseriu conceitos como o de 

Habitus e Capital Cultural, alegando que os valores de determinada estrutura social 

eram reproduzidos pelo grupo, mesmo inconscientemente. Ele, no entanto, não era 

tão otimista como Marx quanto à possibilidade de mudar esses valores a partir da 

escola (Marques, 2012). 

Sobre o habitus, Bourdieu (2009:87) diz que os habitus são “estruturas 

estruturadas dispostas a funcionar como estruturas estruturantes”. Bonnewitz, numa 

outra explicação diz que são como “princípios inconscientes de ação, percepção e 

reflexão” (2003: 77). 

Também o conceito de Capital Cultural de Bourdieu pode ser útil ao nosso 

trabalho. Segundo ele, capital cultural é “o produto da ação continua dos fatores que 



17 

 

definem a posição das diferentes classes em relação ao sistema escolar” 

(2012:115). Simplificando, seria a influência possível da classe social sobre o 

comportamento escolar do aluno. 

A questão de classe social é um dos elementos que pode marcar 

identidades. Muitos outros elementos podem fazê-lo, no entanto, não de forma fixa e 

imutável, como afirma Woodward (2000:13). As reivindicações de identidade 

algumas vezes tem caráter étnico, racial, de parentesco, condições sociais e 

materiais, mas é, antes de tudo, relacional (2000:13-14). 

Buscando um conceito de identidade que abarque questões raciais, como o 

de que raça não existe, do ponto de vista biológico, Stuart Hall (1990:63) coloca raça 

como uma categoria discursiva e diz que as nações modernas são híbridos culturais 

que dificilmente poderiam ser unificadas do ponto de vista racial, mas que os 

nacionalismos forçam para uma generalização que produza um sentimento de 

unidade.  

Para trabalhar identidade racial, então é necessário buscar conceitos de 

raça e racismo. Racismo, segundo Wieviorka (2007:9) seria “caracterizar um 

conjunto humano pelos atributos naturais, eles próprios associados às 

características intelectuais e morais que valem para cada indivíduo dependente 

desse conjunto e, a partir disso, pôr eventualmente em execução práticas de 

inferiorização e de exclusão”.  

Oracy Nogueira (1985:80) trabalhou o conceito de racismo detalhando mais 

o formato do racismo brasileiro. Para ele, o que define o racismo brasileiro é a 

posição do mestiço. Comparando com o racismo norte-americano, ele afirma que 

nos Estados Unidos o mestiço é negro e aqui o mestiço pode ser negro, branco ou 

outra coisa, dependendo do fenótipo e/ou da circunstância e/ou do lugar.  

O fenótipo, portanto, no Brasil, foi identificado como definidor do negro 

brasileiro, o que é extremamente diferente do norte-americano, causando, por isso, 

consequências diferenciadas no comportamento social e nos processos de 

identificação. 

Várias pesquisas serviram para mostrar que a desigualdade social no Brasil 

tem cor. Mas a pesquisa que mais chamou a atenção nos últimos anos foi a do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2002:34). Nesta pesquisa, fica 

evidente que o negro brasileiro está nas classes mais baixas desde o final da 

escravidão no Brasil.  



18 

 

Mostra também que essa situação não se alterou nos últimos cem anos, 

como também não se alterou a diferença de 4 anos a menos de escolarização entre 

brancos e negros brasileiros do censo de 1900 ao de 2000. 

Também para entender a realidade racial brasileira e as negociações raciais 

nas situações mais diferenciadas do cotidiano poderíamos buscar o conceito de 

estigma, de Erving Goffman (1982:14). No estigma um individuo que poderia ser 

aceito na relação social cotidiana é afastado e não aceito em função de um atributo. 

Os outros são normais, ele não. 

Existir o grupo que tem o status de normal é muito importante para a 

manutenção do estigmatizado. A “pureza” da normalidade se torna até um elemento 

que não permite ao estigmatizado se “curar” totalmente. Ele sempre será um ex-

estigmatizado, caso consiga “superar” o objeto do estigma.  

Goffman poderia nos auxiliar na compreensão de um fenômeno como o racismo 

entendendo a cor da pele e os fenótipos do negro como estigmas que colocam o 

elemento branco como o normal. Nesse sentido, alguns fenótipos poderiam ser 

mascarados, como os cabelos crespos com tratamentos agressivos ou o nariz 

achatado por meio de cirurgias plásticas, como frequentemente acontece. No 

entanto, alguns outros fenótipos permanecem para manter o estigma, como a cor da 

pele, por exemplo. 
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3. MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Usando uma metodologia qualitativa, o trabalho tem uma necessária abordagem 

quantitativa também. Do ponto de vista quantitativo, buscou-se um caminho 

metodológico no trabalho que permita alcançar o ponto de vista geral do aluno de 

ensino médio em escola pública, discriminando a posição dos alunos negros. 

Considerando o uso possível dos resultados da presente pesquisa ela se 

classifica como aplicada e exploratória. Sua abordagem busca o entendimento de ao 

se criar uma política pública como as cotas para negros na UnB, é necessário 

também se pensar outras políticas públicas que viabilizem sua assimilação e 

usufruto pelo seu público alvo. 

Buscou-se dados do Censo, do IBGE, do Enem, do Educacenso e registros 

escolares nas secretarias das escolas pesquisadas para ampliar ao máximo o 

possível a avaliação sobre os dados que se tem sobre identidade racial nas escolas 

do DF. 

Na primeira parte da pesquisa, foi necessário uma pesquisa bibliográfica para a 

apuração de alguns conceitos: identidade e raça são os mais importantes conceitos 

a se apurar no presente trabalho, haja vista ser um trabalho de identificação do 

aluno negro. 

No que se refere aos dados do Educacenso, recebemos relatórios da Secretaria 

de Educação do DF, a partir dos quais foi mais fácil escolher escolas que 

representassem uma realidade média do Plano Piloto e de Ceilândia. No entanto, os 

dados apresentaram-se problemáticos para a utilização direta no presente trabalho. 

Inicialmente, o problema é que os dados apresentam equívocos em relação ao 

número de alunos de cada escola. Foi preciso solicitar diversas vezes o mesmo tipo 

de relatório para conseguir os dados das regiões e escolas de que se necessitava, 

no entanto, os dados finais ainda eram incompletos. O número de alunos registrados 

efetivamente nas instituições pesquisadas era sempre muito maior do que os 

registrados pelo Educacenso. As secretarias das escolas, que lançam os dados, não 

souberam explicar o porquê da divergência entre os dados que eles alegavam lançar 

no sistema e os dados que a Secretaria de Educação do DF tinha. Por este motivo,  

os dados do Educacenso foram como uma referência pouco confiável em relação 

aos números absolutos, no entanto, importante do ponto de vista amostral. 
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Outro problema dos dados é que dados como indicativo de cor/raça tinham um 

grande percentual de “não declarado” como resposta. É certo que ainda assim se 

poderia utilizar os dados como referência amostral, no entanto, conversando com 

funcionários das secretarias das escolas, fomos informados de que a identificação 

de cor/raça que eles tinham era do momento inicial da matrícula dos alunos e que 

era o responsável (em geral, pai e/ou mãe) quem identificava o aluno. Como seria 

importante a identificação de cor/raça vinda do próprio aluno, não se pode utilizar 

também estes dados. 

Logo depois, foi necessária uma escolha de algumas escolas de ensino médio 

do DF para uma pesquisa qualitativa. Buscou-se uma escola pública do Plano Piloto 

e outra de outra região administrativa, no caso, Ceilândia. Ao mesmo tempo, 

buscou-se, por meio de questionário passado em sala, sem espaço para 

identificação do aluno, em que se perguntou a uma amostra dos alunos qual 

raça/cor ele julga pertencer e outras questões mais. 

No questionário, os critérios usados para se saber sobre a identidade racial dos 

alunos foi o do Censo do IBGE. Usamos o critério do Censo não por acreditar que 

reflete melhor a identidade racial do brasileiro, não acreditamos nisso, mas para 

estabelecer um padrão necessário para avaliação comparativa com os dados que 

nós tínhamos e para manter o mesmo formato que é questionado ao aluno nos 

formulários que a UnB utiliza para a identificação dos alunos que concorrerão 

usando cotas no vestibular. 

Um questionário diferenciado foi passado ao professor, efetivo ou temporário, 

que esteja em regência nestas turmas pesquisadas. Tais questionários têm 

questões objetivas, sendo que algumas permitem o detalhamento. Para a aplicação 

de tais questionários se fez necessário a entrada em sala de aula e a permanência 

do aplicador durante o período de resposta. 

Foi importante, também, fazer entrevistas com alunos negros, com a equipe 

técnica da escola, com professores, com membros da equipe pedagógica para saber 

quais os trabalhos a escola desenvolve ou não, na temática raça/cor e como a 

equipe pedagógica percebe as relações raciais na instituição. 

Para estas entrevistas, após a resposta aos questionários, foi perguntado quais 

alunos que se identificaram como negros gostariam de dar uma entrevista e assim 

foram entrevistados cerca de seis alunos de cada uma das instituições.  
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Por outro lado, sobre a política pública sistema de cotas para negros da 

Universidade de Brasília, foi necessário uma pesquisa para entender sua origem 

social, como foi o processo de sua implantação e em quais dados a universidade se 

baseou para adotar esta política em si. 

Por fim, foi importante também acessar relatórios de resultado da política pública 

Sistema de Cotas para Negros da UnB, que permitiram que se chegasse a 

conclusões sobre a eficácia geral da política em relação a suas pretensões. E como 

é uma política que completou dez anos de existência, buscou-se informações sobre 

a realidade ou não de sua continuidade. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O PROJETO DO SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS DA UNB DE 2002 – COMO 

FUNCIONA E AVALIAÇÃO AO FINAL DE DEZ ANOS 

 

O sistema de cotas para negros da UnB foi o primeiro do Brasil em 

universidades federais. Começou a partir de um extenso e caloroso debate em que a 

primeira conclusão óbvia é que não seria possível uma maioria de alunos e/ou 

professores da universidade aprovando a aplicação do projeto, uma vez que nos 

debates as discussões foram acirradas e, muitas vezes, de poucas concordâncias 

entre os grupos favoráveis e os contra. Isto revelou bastante do comportamento 

racial brasileiro. 

Como projeto, foi de autoria dos professores José Jorge de Carvalho e Rita 

Segato, do departamento de antropologia da UnB. O projeto, no entanto, foi fruto 

não somente dos professsores citados, mas de alunos e de movimentos sociais 

como o grupo ENEGRESER, grupo integrante do movimento negro da UnB do qual 

o autor deste trabalha fazia parte. No projeto, os professores argumentam que 

naquele momento, em 2002, a sociedade brasileira tinha (com base no Censo da 

época) 45% da população negra, mas 99% dos professores da UnB eram brancos e 

90% dos seus alunos também (CARVALHO e SEGATO, 2002:31). 

No projeto também se inferia que este pequeno percentual de não brancos 

ainda escondia a realidade de que em alguns cursos, como odontologia, 

praticamente não entravam negros. Eram nos cursos menos concorridos que os 

percentuais de negros aumentavam. A desigualdade social e de classe, então, 

estava reproduzida na UnB também ligada ao status de cada curso. 

O projeto previu, portanto, 20% de cotas para negros na universidade, para 

todos os cursos. Nele o candidatou faria as provas do vestibular e/ou do PAS3 e 

concorreria como cotista submetendo-se ao mínimo para a aprovação estipulado 

pela universidade. Caso não houvesse candidatos com a pontuação mínima em um 

curso, a vaga iria para o sistema universal.  

                                            
3
 Na aplicação do projeto o Programa de Avaliação Seriada da UnB ficou de fora do sistema de cotas e o 

modelo de autoclassificação do candidato como negro foi alterado para avaliação a partir da fotografia do 
candidato, que posteriormente ainda foi alterado para um sistema de entrevistas. 
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No projeto dos professores, posteriormente alterado pelos conselhos da 

universidade, a forma de definição do candidato cotista seria a autoclassificação 

(CARVALHO e SEGATO, 2002:22). No sistema de auto-identificação “os candidatos 

deverão estar dispostos a assumir o ônus social de serem identificados como 

negros” (CARVALHO e SEGATO, 2002:22-23), o que reduziria a possibilidade de 

fraudes, segundo os professores.  

A proposta foi aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPE) da UnB em junho de 2003 e passou a vigorar a partir do vestibular do 

segundo semestre de 2004. A proposta foi de 10 anos de aplicação das cotas raciais 

na UnB e o prazo terminou em 2013.  

Após os dez anos planejados de aplicação do sistema de cotas para negros 

na UnB, a universidade produziu um relatório de Análise do Sistema de Cotas para 

Negros da UnB. Foi avaliado qual foi a consequência do sistema de Cotas na 

universidade nesse período de 10 anos e as conclusões foram muito positivas. 

Primeiramente, durante o período, a partir do primeiro vestibular de 2008, 

houve a mudança no critério de identificação do candidato cotista. Retirou-se a 

análise da foto do candidato e passou a ser feita entrevista pessoal. Isto ocorreu 

devido a críticas na imprensa sobre a grande margem de erro possível no método de 

identificação por fotografia, culminando nas matérias sobre irmãos gêmeos que se 

inscreveram pelo sistema de cotas e foram classificados diferentemente, um foi 

classificado como cotista e outro não4. 

Após a mudança no método, os percentuais de homologados pelo sistema de 

cotas reduziram quase que pela metade, dando sinais de que o método da foto 

realmente apresentava problemas, como indica também que é necessário um 

método que vá além da auto-identificação, como foi proposto no trabalho original de 

Carvalho e Segato (2002:22), para se evitar fraudes que poderiam prejudicar todo a 

ação afirmativa.  

Nesse sentido o método de identificação do aluno negro que será beneficiado 

pelas cotas se torna tão importante quanto a própria política pública, pois viabiliza 

um maior controle de resultados. No caso em questão, o resultado esperado é uma 

maior presença do negro na Universidade de Brasília. 

                                            
4
 Matéria veiculada em vários jornais e revistas no período de maio de 2007.  No G1 foi dia 29/05/2007 

http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL43786-5604-619,00.html  
 

http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL43786-5604-619,00.html
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Sobre o impacto no percentual de negros na universidade, os números 

aumentaram significativamente. Segundo o relatório (2013:14), foi levantado que a 

universidade já teria, no final de 2012, 41% de estudantes negros (pardos e pretos) 

entre os seus novos alunos. Este percentual, no entanto, diminui bastante quando 

comparamos com o total de alunos da universidade e não apenas os novos: cai para 

23% de negros na universidade (CARVALHO, 2014:7). 

Se compararmos, no entanto, este percentual com os iniciais antes das cotas 

(menos de 10%), teremos um aumento considerável de estudantes negros na UnB. 

Número que se torna mais significativo quando consideramos que são 23% de 

negros em toda a universidade e não apenas em alguns cursos, como ocorria até 

2003. 

A avaliação que é feita pela universidade não somente é positiva, mas 

também pede a continuidade do programa, mesmo sabendo da realidade da Lei 

Federal 12.711, de 29 de agosto de 20125, que institui o sistema de cotas em todas 

as universidades federais país6.  

O relatório afirma que não há redução de qualidade na formação dos 

estudantes cotistas em comparação com os selecionados no sistema universal. 

Nesse sentido, quando compara os números do rendimento acadêmico (IRA) dos 

alunos cotistas e não cotistas, os percentuais, em todos os cursos, são muito 

aproximandos, não sendo representativa a diferença. 

O professor José Jorge de Carvalho (2014:7) também avalia positivamente os 

resultados após dez anos do sistema de cotas da UnB. Ele propõe que o CEPE 

preserve o sistema de cotas mesmo mediante a implementação do sistema de cotas 

da Lei Federal e critica as outras universidades federais que, algumas, mesmo tendo 

o seu sistema próprio de cotas para negros, estão implantando a Lei Federal sobre o 

seu sistema sem fazer as críticas necessárias ao sistema novo.  

É da autoria do professor Carvalho também a proposta de continuidade do 

sistema de cotas da UnB ao mesmo tempo que as cotas federais. Em sua proposta 

ele sugeriu que, em virtude da lei federal considerar um percentual nacional de 

                                            
5
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm  

6
 É pedido a continuidade do programa de cotas para negros da UnB sob a argumentação de que a lei federal 

de cotas não é tão positiva para a identidade do negro e muito menos para a garantia de ingresso na 
universidade, pois estabelece a separação entre negros “pobres” e negros de “classe média”, não permitindo 
que as vagas de um migrem para o outro e lançando as sobras todas no universal ou nos percentuais de 
estudantes de escolas públicas não garantindo assim, a entrada de um maior percentual real de negros.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
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negros de uma média nacional inferior à do DF (50% nacional e 56% no DF) e como 

compensação das “exclusões e retrocessos provocados pela Lei de Cotas federal” 

(2014:14), a Universidade de Brasília deveria manter seu sistema de cotas com 5% 

de cotas raciais irrestritas7. 

No dia 3 de abril de 2014 o CEPE se reuniu outra vez para discutir a questão 

das cotas, e sua continuidade ou não, e decidiu pela manutenção do sistema 

conforme fora proposto pelo professor José Jorge de Carvalho, de 5% e irrestritas. A 

decisão foi vista como uma vitória pela maioria das pessoas presentes. 

  

  

                                            
7
 Ou seja, não haveria restrição à condição social para participação do sistema. 
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COMO É VISTO O SISTEMA DE COTAS DA UNB POR NEGROS EM ESCOLAS 

PÚBLICAS DO DF 

 

O sistema de cotas para negros da UnB, após dez anos de existência, é bem 

conhecido e muito aceito pelos estudantes? No desejo de responder a esta questão 

foram selecionadas duas escolas, onde foram entrevistados e responderam a 

questionários alunos, técnicos e professores. 

Utilizando os dados do Censo Educacional do Distrito Federal, Educacenso, 

foi possível constatar os percentuais expressivos de negros que são estudantes de 

escolas públicas no DF e os números bem menos significativos nas escolas 

particulares. Portanto, para atingir um universo maior de alunos negros, escolhemos 

duas escolas públicas e de ensino médio diurno8. 

Conhecendo, no entanto, os percentuais diferenciados de negros no Plano 

Piloto de Brasília e em outras regiões administrativas do DF, escolhemos uma 

escola no Plano Piloto e outra em Ceilândia. As escolas escolhidas foram o CEAN, 

na SGAN 606, Asa Norte, Plano Piloto, e o CEM 03 de Ceilândia, na QNM 13 de 

Ceilândia Sul. 

O foco da pesquisa foram os alunos dos segundos e terceiros anos. O CEAN 

tem 816 alunos, sendo 466 no segundo e terceiro ano. O CEM 3 tem 959 alunos, 

sendo que são 469 no segundo e terceiro ano do Ensino Médio. As duas escolas, 

portanto, tem basicamente a mesma proporção de alunos nos anos pesquisados. 

Foram distribuídos 210 questionários entre os alunos, sendo que 90 no CEAN 

e 110 no CEM 3. As perguntas buscavam saber quem eram esses alunos: idade, 

sexo, se moravam perto ou longe da escola, como se identificavam racialmente, se 

pardo, branco, amarelo, negro ou indígena (conforme os padrões do Censo), se 

iriam fazer vestibular ou não, o que achavam do racismo, das cotas, etc. 

Sobre gênero, apesar de relativo equilíbrio populacional entre gêneros no 

país, no ensino médio das duas escolas a maioria é de mulheres. São 60% de 

mulheres no CEM 3 e 63% no CEAN. Como reflexão digna de pesquisa, talvez o 

afunilamento que historicamente ocorre do início do ensino fundamental para o final 

do ensino médio, causado por evasão e reprovações frequentes, tenha uma marca 

de gênero. Nas regiões periféricas do DF, ao menos, é sabido que os meninos 

                                            
8
 Em geral, é no ensino médio que o aluno adolescente começa a decidir sobre vestibular e profissão. 
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abandonam a escola mais cedo, por pressões de trabalho, uso de drogas, 

delinquência , etc. 

 

Tabela 1: composição por sexo 

  CEAN CEM 3 

HOMEM 37 40 

MULHER 63 60 

TOTAL 100% 100% 

Fonte: questionários dos alunos 

 

 

A faixa etária das duas escolas está próxima, no entanto, há uma diferença 

de 1 ano a mais na média da idade dos alunos de Ceilândia, comparados aos do 

Plano Piloto. Poderíamos presumir que, em Ceilândia, em média, os alunos 

reprovaram ou abandonaram por pelo menos 1 ano da vida escolar9. Este elemento 

pode ser um ponto de diferenciação do capital cultural dos dois grupos. 

Outro ponto de diferenciação deste capital cultural pode ser o tempo de 

permanência dos pais destes alunos na escola. Na escola de Ceiândia grande parte 

dos pais tem apenas o ensino fundamental, sendo que apenas 21% deles fizeram 

faculdade. No Cean é o inverso, uma minoria tem o ensino fundamental e 71% 

cursaram faculdade. Este elemento pode ser um auxílio na explicação dos dados 

mais adiante sobre o interesse em cursar uma faculdade dos dois grupos. 

Sobre a distância de casa até a escola, 95% dos alunos do CEM 3 moram 

perto da escola. No CEAN apenas 35% moram perto. No caso do CEAN os locais de 

moradia dos outros 65% são os mais variados: Ceilândia, Sobradinho, Planaltina, 

Guará, Gama, São Sebastião, Taguatinga, Vila Planalto, etc. Ninguém, no CEAN, 

alegou falta de vagas em suas cidades de origem, mas a busca de uma escola 

melhor do que a que seria perto da sua residência. 

 

 

 

 

                                            
9
 Assim como podem ter entrado um ano mais tarde na escola.  
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Tabela 2: proximidade da escola 

  CEAN CEM 3 

Perto da escola 35% 95% 

Longe da escola 65% 5% 

TOTAL 100% 100% 

Fonte: questionários dos alunos 

 

Esta procura por escolas no Plano Piloto por famílias residentes nas outras 

regiões administrativas do DF é uma realidade histórica dessas escolas. No Cean, 

seu diretor, Hamilton Paz, afirma que o percentual é sempre alto de famílias de fora 

do Plano Piloto, mas que varia muito de acordo com as notas que a escola tira nos 

exames nacionais10 e também se há uma crise econômica, que pode provocar um 

aumento de famílias de classe média que não podem mais pagar escola particular. 

Sobre a identificação racial, a tabela abaixo mostra um percentual menor de 

brancos no CEM 3 em relação ao CEAN, mas houve um equilíbrio entre negros 

(pardos e pretos) nas duas escolas (60% no CEAN e 59,17% no CEM 3).  

No entanto, este equilíbrio parece ser um dado possivelmente distorcido, pois 

fora da possibilidade de intervenção por parte do pesquisador foi a identificação 

aparentemente errônea de alguns alunos como amarelos nas duas escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10

 No ano de 2013 o CEAN ficou entre as 3 escolas públicas mais bem classificadas no ENEM (fora os colégios 
militares) e o CEM 03 de Ceilândia foi o 45°. 
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Tabela 3: composição racial das escolas 

  CEAN CEM 3 

BRANCO 32,22 23,33 

INDÍGENA 1,11 2,50 

AMARELO11 6,67 15,00 

PRETO 17,78 14,17 

PARDO 42,22 45,00 

TOTAL 100,00 100,00 

Fonte: questionários dos alunos 

 

Sobre o vestibular, os percentuais são altos dos alunos que vão fazer: 69% 

dos alunos do CEAN vão fazer o vestibular e 53% dos alunos do CEM 3 também 

farão. No entanto, ao perguntar se eles estariam informados sobre as cotas para 

negros da UnB 39% dos alunos disseram que não no CEAN e espantosos 58% 

disseram que não no CEM 3. Em média, metade dos alunos das duas escolas não 

estão informados sobre cotas.  

No CEM 3, alunos entrevistados afirmam que não recebem informações 

sobre cotas em nenhum momento na escola. O aluno Jefferson afirmou que “não 

somos informados pelos professores ou por qualquer pessoa na escola sobre cotas”. 

Também disse que não há discussão sobre questões raciais na escola. 

No CEAN a aluna Leila se diz mal informada sobre o assunto de cotas para 

negros: “falta muita informação ainda, não me sinto bem informada sobre esse tipo 

de coisa”. Ela também afirmou que não fará vestibular pela UnB, apenas em 

faculdades particulares. 

 

 

 

                                            
11 À parte manifestações orais ou escritas no questionário (imediatamente desprezados) contra a 

identificação PRETO
11

, muitos alunos tiveram dúvida sobre serem ou não “AMARELOS”. Um aluno até definiu 

para o outro, que ser AMARELO “era ser mais claro do que pardo, mas não chega a ser branco”.  

Quando perguntado, informava que AMARELO se tratava de orientais em geral. Parece, no entanto, 

ter havido um engano sobre esta identificação racial, pois no CEM 3, por exemplo, ao visitar as salas de aula, 

não pude perceber qualquer aluno com traços orientais, no entanto, 15% deles se identificaram assim. 
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Tabela 4: Informação sobre as cotas 

  CEAN CEM 3 

Estão informados sobre as cotas 

para negros 61% 41% 

Não estão informados sobre as 

cotas 39% 58% 

TOTAL 100% 100% 

Fonte: questionários dos alunos 

 

 

Sobre a informação sobre o sistema de cotas da UnB, 76% dos negros do 

CEAN não se sentem informados e 86% dos negros do CEM 3 não se sentem 

informados sobre o sistema de cotas para negros. Em entrevista a alunos, todos 

diziam esperar da escola tal informação, mas não existia. 

Sobre isso, de fato os diretores das duas escolas afirmaram que não tem 

projetos ligados à questões raciais na escola e que, em geral, as questões da cultura 

negra estavam reservadas às atividades da semana da consciência negra, definida 

no calendário escolar do DF. 

Sobre a ausência de projetos sobre questões raciais ou sobre a cultura negra 

em geral os diretores das duas escolas não manifestaram preocupação. Perguntado, 

um dos diretores afirmou que “não há demanda” para o tema e que os projetos 

sempre se originam do interesse de algum professor qualificado ou que tenha 

interesse na área, caso não haja a situação “não tem como ter um projeto”, afirmou. 

Uma reflexão importante é que um assunto que tira as pessoas de uma 

situação de conforto e que incomoda por questionar estigmas sociais fortemente 

enraizados dificilmente surgiria naturalmente e que a equipe pedagógica de escolas 

com um grande percentual de negros como era o caso das duas teriam que 

estimular projetos sobre o tema, sob pena de apenas reproduzirem os valores da 

classe dominante e os estereótipos sociais. 

 

Talvez como consequência desse vazio de informação, nesse momento vem 

um dado dos mais difíceis de analisar, dos alunos identificados como pardos e 

pretos apenas 13% no CEAN pretendem fazer o vestibular usando cotas e 17% no 
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CEM 3. No caso do CEM 3 alguns alunos negros que pretendem concorrer pelo 

sistema de cotas não sabem como funciona o sistema. 

Outro dado importante é que apesar de uma maioria esmagadora de 89% dos 

alunos das duas escolas acreditarem que existe racismo no Brasil quase metade 

dos alunos (48%) são contra as cotas para negros, muitos por acharem que se trata 

de uma outra forma de racismo. 

Entrevistei alunos negros nas duas escolas que tinham este posicionamento, 

alegando que aceitar prestar vestibular por meio das cotas seria se colocar como 

inferior, ou “burro”, frente aos outros que passavam sem o benefício. A princípio 

pode parecer um posicionamento contra ações afirmativas em geral, no entanto, 

quando perguntados sobre seu posicionamento sobre cotas para a escola pública 

somente 15% dos alunos se colocaram contra. 

Esse posicionamento contra as cotas para negros e, principalmente, contra a 

exposição individual que significa sua utilização, mostra-se como uma tentativa do 

negro de desligar-se de uma identidade estigmatizada. Ele aceita a sua condição de 

pardo ou de preto a ponto de se identificar como tal, mas não a de inferior que a 

identidade de ex-escravo e que o pensamento racialista 12  brasileiro a associou 

(Schwarcz, 1993:58). Esta foi a posição da aluna Raíssa, do CEM 03, que mesmo 

se identificando como negra não concorda com as cotas por considerar que “é uma 

outra forma de racismo”. Para essas pessoas, então, aceitar as cotas seria aceitar 

mais um atributo negativo de sua identidade. E, para Goffman, os atributos 

estabelecem o estigma (1982:13). 

O racismo brasileiro, portanto, dentre muitos dos seus efeitos, também 

apresenta esta deterioração da identidade estigmatizada a ponto do negro não 

querer pertencer a esse grupo. Oracy Nogueira afirma que a posição do mestiço é o 

maior diferencial, para ele, do racismo brasileiro e do racismo norte americano. Ele 

afirma que nos EUA, no momento de sua pesquisa, mestiço era negro também e no 

Brasil, no entanto, o mestiço pode ser negro, branco, ou outra coisa qualquer, 

dependendo da conveniência e do lugar. 

Esta posição foi identificada na entrevista a alunos pardos que não fariam o 

vestibular pelas cotas. O aluno Rafael13, por exemplo, do terceiro ano do ensino 

                                            
12

 Pensamento social que estabelecia uma hierarquia das raças humanas, na qual a raça negra era considerada 
inferior. 
13

 Nome fictício. 
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médio do CEM 03, com todos os fenótipos negros e aparentemente com todas as 

condições de concorrer pelas cotas, afirmou: “eu não vou fazer pelas cotas porque 

eu sou pardo, eu não poderia”. 

Ao que parece, havia uma certa percepção diferenciada sobre sua própria 

condição racial. Apesar de ser direito de Rafael identificar-se como quiser, talvez lhe 

falte a informação de que pardos e pretos são negros, na identificação para as 

cotas.  

Por outro lado, talvez não haja um sentimento de unidade, conforme afirma 

Stuart Hall (1990:63) em relação à classificação do IBGE e as diversas 

classificações nacionais, estudadas por Lilia Moritz Schwarcz (1993). Nele a autora 

afirma que há dezenas de formas de identificação do mestiço e que as teorias 

racialistas foram grandes responsáveis pela construção da anormalidade da 

mestiçagem e seu uso como justificativa “para as práticas imperialistas de 

dominação” (1993:30). 

Rafael, o aluno negro que não se identifica como tal, portanto, precisaria 

conhecer as classificações do IBGE para se reposicionar em relação à sua identidde 

racial? Ou as forças sociais estigmatizantes que fazem Rafael, como mestiço, se 

aproximar do branco, representariam um ganho social muito maior do que uma 

identificação como negro? 
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OS PROFESSORES 

 

 Sobre os professores. Foram passados 22 questionários nas duas 

instituições de ensino e foram feitas algumas entrevistas. Dos questionários se 

deduziu que, com uma média de idade de 40 anos, 64% deles se identificaram como 

pardos e pretos e 36% como brancos. 

 Sobre se orientam seus alunos sobre o vestibular, o PAS e o Prouni, 82% 

afirmaram que sim e 18% que não. Sobre cotas para negros, 68% deles afirmaram 

que orientam seus alunos e 32% negaram. Em entrevista o professor Roberval14 

afirmou que não orienta sobre as cotas porque é contra.  

 Sobre o racismo no Brasil, 96% afirmaram que existe muito racismo no 

Brasil e 4% afirmaram que não existe. Sobre as cotas para negros, no entanto, os 

números das duas escolas são divergentes.  

No CEM 3 de Ceilândia 50% dos professores pesquisados são contra as cotas 

para negros, 42% são contra as cotas para escolas públicas, 42% acham que os 

seus alunos querem fazer faculdade, mas 75% acha que seus alunos não tem 

condições de cursar uma. 

 No CEAN, do Plano Piloto, apenas 20% dos professores pesquisados são 

contra as cotas para negros, 30% são contra as cotas para alunos de escolas 

públicas, 70% acredita que seus alunos querem fazer uma faculdade, mas 20% 

acha que eles não têm condições de cursar uma. 

Tabela 5: Os professores sobre as cotas para negros 

  CEAN CEM 3 

Contra as cotas 

para negros na UnB 20% 50% 

A favor das cotas 

para negros na UnB 80% 50% 

TOTAL 100% 100% 

Fonte: questionários dos professores 

 

                                            
14

 Nome fictício, pois tal como nos questionários, para obter respostas mais sinceras, aceitei o anonimato nas 
entrevistas com professores e alunos. 
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Nesse sentido, o capital cultural acumulado nos dois grupos é diferente. No dado 

mais discrepante entre as duas instituições, fica nítido que na instituição melhor 

classificada no exame nacional que serve de porta para o ensino superior, o CEAN 

(3° lugar entre as escolas públicas do DF no ENEM em 2013), a crença dos 

professores que os alunos tenham condições de cursar uma faculdade é maior. Na 

outra instituição, o CEM 03, com uma classificação geral ruím, 45° lugar, a crença 

dos professores é menor. 

Note-se que na escola de Ceilândia o grau de confiança do professor no aluno é 

muito baixo, como também é menor a aceitação das cotas para negros e até de uma 

política pública tão bem vista pelos alunos, que são as cotas para alunos de escolas 

públicas. É um percentual muito alto de professores (42%) contra as cotas para seus 

próprios alunos.  
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Partindo de uma avaliação social do Brasil, a política pública sistema de cotas 

para negros da UnB é vista em seu pioneirismo frente a políticas que vieram depois 

em outras universidades até serem universalizadas pela Lei Federal que instituiu o 

sistema de cotas para negros em todas as universidades federais do país. 

Sobre o sistema de cotas da UnB, passados dez anos desde o seu início na 

UnB, o sistema de cotas para negros implementadas em seus vestibulares resultou 

em um aumento significativo nos percentuais de negros nos cursos da universidade 

de Brasília. 

Mais do que a simples inserção de alunos negros em uma universidade que 

carregava uma extrema “brancura” dentro de si, a criação das cotas para negros na 

UnB foi um marco simbólico do início da implementação das ações afirmativas em 

benefício do negro do Brasil.  

 Outro ganho real com a ação afirmativa em questão é o da afirmação de 

uma identidade tão estigmatizada durante tanto tempo no país, como é a identidade 

negra. E uma vez que um degrau para a superação racismo no Brasil é a 

valorização da identidade negra, o sistema de cotas contribui para esta possível 

superação. 

Os valores negativos historicamente associados ao fenótipo negro tem, nas 

cotas da UnB, um importante contraponto. E serviu como sopro para empurrar os 

ventos da mudança encarnados em ações afirmativas de grande envergadura como 

são a Lei Federal de Cotas para negros em todas as universidades federais do país 

e a recém votada lei de cotas para negros no serviço público.  

 

Por outro lado, a proposta do presente trabalho foi a de avaliar a política sistema 

de cotas para negros na UnB à luz de sua percepção por estudantes negros de 

ensino médio do DF. 

É certo que comparada a amostra de nossa pesquisa ao imenso número de 72 

escolas públicas e de 90 escolas particulares de ensino médio do DF os dados 
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podem parecer pouco significativos, mas não o são. Fica, no entanto, a proposta de 

uma pesquisa mais abrangente que vise alcançar um número maior de escolas e de 

alunos, incluindo um necessário levantamento da percepção dessa política nas 

escolas particulares, local cujo percentual de negros, em geral, é bem reduzido. 

 Na pesquisa feita os resultados foram surpreendentes. Não foi 

surpreendente, é certo, o grande percentual de brancos contra uma ação afirmativa 

que beneficiaria negros, mas o imenso percentual de negros contra a medida. 

 Muitas conclusões podem-se tirar daí. Inicialmente, a necessidade de se 

fazer um trabalho nas escolas de valorização da identidade negra. Não fica de fora, 

nesse sentido, o necessário cumprimento da Lei Federal 10.639/03 que torna 

obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas do país. 

 Outro ponto importante seria um trabalho de orientação e estímulo à 

participação dos alunos negros do ensino médio no sistema de cotas, isso feito na 

própria escola do aluno. Os alunos entrevistados disseram que esperavam tal 

informação da escola, o que parece mais do que justo. 

Considerando, no entanto, o baixo crédito dos professores pesquisados à 

capacidade de seus alunos de entrar na universidade, é importante um investimento 

na formação desses profissionais para que os mesmos reflitam sobre a 

desigualdade de oportunidades de alguns grupos sociais e para que possam 

contribuir na tentativa de desconstruir tais sistemas de poder.  

Para estes profissionais das escolas também é importante que a Secretaria de 

Educação estimule a execução de projetos relacionados à questões raciais e à 

história e cultura afro-brasileira. A criação de sistemas de premiação e divulgação 

dos melhores projetos pode surtir efeitos positivos. 

 Por fim, o impacto positivo do sistema de cotas para negros na composição 

racial da Universidade de Brasília é inegável. Hoje temos uma universidade muito 

mais colorida do que tínhamos há dez anos atrás. Colorido que ainda não alcançou 

os índices de melanina da sociedade brasileira, mas que está se aproximando disso. 

Nesse sentido, o sistema de cotas para negros da UnB é um exemplo. Surgiu a 

partir de uma grande discussão na universidade, corrigiu erros durante o percurso, 
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ganhou batalhas judiciais importantes 15  e completou dez anos com taxas 

expressivas de negros na universidade. 

 No entanto, é necessário que se faça um trabalho de orientação e estímulo 

nas escolas de ensino médio do DF, pois os alunos pesquisados demonstram baixo 

nível de informação sobre o sistema e alto nível de rejeição ao mesmo. Nesse 

sentido, as estruturas sociais que sustentam esta situação tem que mudar e a 

escola, espaço natural de reprodução dos valores da classe dominante, pode 

produzir um outro efeito em seu meio, como frequentemente consegue fazer, e 

contribuir para uma lenta, porém segura, melhoria nas condições sociais de minorias 

historicamente prejudicadas, como é o caso dos negros na sociedade brasileira, 

que, não sendo minoria numérica, o é do ponto de vista da presença nos grupos de 

poder. 

 É necessário estimular, portanto, esse debate nas escolas, pois o debate em 

si e o que aprendemos indiretamente no debate já traria algo de muito positivo. O 

debate tira da invisibilidade o que não pode ser mais escondido: que a condição do 

negro na sociedade brasileira tem que mudar e as ações afirmativas são o caminho 

mais eficaz para isso. 

 

  

                                            
15

 No dia 26 de abril de 2012 o STF aprovou por unanimidade a constitucionalidade do sistema de cotas da para 
negros da UNB. 
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APÊNDICES - Questionários 

QUESTIONÁRIO DO ALUNO – PPGR - 2014 

ESCOLA/Série/Turma: _____________________________________ 

Sexo: [  ] M     [  ] F  IDADE:                  

1) VOCÊ MORA COM: 

 

[  ] PAI E MÃE      [  ] SOMENTE MÃE      [  ] SOMENTE PAI   

[  ] AVÓ E AVÔ    [  ] SOMENTE O AVÔ  [  ] SOMENTE A AVÓ 

[  ] OUTRO. QUAL:________________ 

2) SOBRE A ESCOLARIDADE DE SUA MÃE/PAI: 

 

 SEU PAI       SUA MÃE 

[  ]NUNCA FREQUENTOU ESCOLA    [  ]NUNCA FREQUENTOU ESCOLA 
[  ]FUNDAMENTAL INCOMPLETO  [  ]FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
[  ]FUNDAMENTAL COMPLETO  [  ]FUNDAMENTAL COMPLETO 

[  ]ENSINO MÉDIO INCOMPLETO  [  ]ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 

[  ]ENSINO MÉDIO COMPLETO  [  ]ENSINO MÉDIO COMPLETO 

[  ]SUPERIOR INCOMPLETO   [  ]SUPERIOR INCOMPLETO 
[  ]SUPERIOR COMPLETO   [  ]SUPERIOR COMPLETO 

[  ]NÃO SABE     [  ]NÃO SABE 

 

3) VOCE ESTÁ NA ESCOLA POR QUE: 

 
[  ] QUER ADQUIRIR CONHECIMENTO 

[  ] É OBRIGADO PELOS PAIS 

[  ] QUER SE PREPARAR PARA A VIDA PROFISSIONAL 
[  ] QUER FAZER UMA FACULDADE 
[  ] OUTROS MOTIVOS. QUAIS:____________________ 
 

4) VOCE ESCOLHEU SUA ATUAL ESCOLA POR QUE: 
 

[  ] É MAIS PERTO DE CASA/TINHA VAGA GARANTIDA 

[  ] SOUBE QUE É UMA BOA ESCOLA/BEM CLASSIFICADA 

[  ] ACHO QUE TENHO MAIS CHANCES NO VESTIBULAR 
[  ] OUTRO MOTIVO. QUAL:___________________________ 
 

5) VOCÊ MORA PERTO DA ESCOLA: 
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[  ]SIM                   [  ] NÃO. QUAL BAIRRO/CIDADE: _______________________ 

 

6) SOBRE COR/RAÇA, VOCÊ SE CONSIDERA: 

[  ] BRANCO  [  ] AMARELO 

[  ] PARDO  [  ] INDÍGENA 

[  ] PRETO 

7) VOCÊ PRETENDE FAZER UM CURSO TÉCNICO: 

[  ]SIM        [  ] NÃO   

 

8) SE FOR FAZER VESTIBULAR, FARÁ EM: 

[  ] UNB.   [  ] PARTICULAR.  
 

9) VOCÊ SE CONSIDERA BEM INFORMADO SOBRE: 

COTAS PARA ESCOLA PÚBLICA   [  ] SIM [  ] NÃO 

COTAS PARA NEGROS   [  ] SIM [  ] NÃO 

VESTIBULAR     [  ] SIM [  ] NÃO 

PROUNI     [  ] SIM [  ] NÃO 

 
10) SE FOR FAZER VESTIBULAR/PROUNI/PAS, PRETENDE USAR: 

[  ] COTAS PARA ESCOLA PÚBLICA 

[  ] COTAS PARA NEGROS 
[  ] UNIVERSAL (SEM COTAS) 
[  ] OUTRAS COTAS, QUAIS:____________________ 

[  ] NÃO FAREI VESTIBULAR. 

 
 

11) SOBRE O RACISMO NO BRASIL, VOCÊ CONSIDERA: 

[  ] NÃO EXISTE 

[  ] EXISTE, MAS É POUCO 

[  ] EXISTE MUITO RACISMO 

[  ] NÃO SABE 

 

12) SOBRE AS COTAS PARA NEGROS, VOCÊ CONSIDERA: 

[  ] NÃO DEVIA EXISTIR 

[  ] CONCORDA 

[  ] É UMA OUTRA FORMA DE RACISMO 

[  ] NÃO SABE 
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13) SOBRE AS COTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS, VOCÊ 

CONSIDERA: 

[  ] NÃO DEVIA EXISTIR 

[  ] CONCORDA  

[  ] É UMA OUTRA FORMA DE PRECONCEITO 

[  ] NÃO SABE 

 

QUESTIONÁRIO – PROFESSOR – PPGR - 2014 

 
Sexo: [  ] M     [  ] F  IDADE:                  
 

1) SOBRE COR/RAÇA, VOCÊ SE CONSIDERA: 

[  ] BRANCO 
[  ] PRETO  [  ] AMARELO 

[  ] PARDO [  ] INDÍGENA 

 

2) VOCÊ ORIENTA SEUS ALUNOS SOBRE  O PROUNI/PAS/VESTIBULAR: 

[  ]SIM  [  ]NÃO 

 

3) VOCÊ ORIENTA SEUS ALUNOS SOBRE: 

[  ] COTAS PARA ESCOLA PÚBLICA 

[  ] COTAS PARA NEGROS 

[  ] OUTRAS AÇÕES AFIRMATIVAS, QUAIS:____________________ 

 

4) SOBRE O RACISMO NO BRASIL, VOCÊ CONSIDERA: 

[  ] NÃO EXISTE 

[  ] EXISTE, MAS É POUCO 

[  ] EXISTE MUITO RACISMO 

[  ] NÃO SABE 

 

5) SOBRE AS COTAS PARA NEGROS, VOCÊ CONSIDERA: 

[  ] NÃO DEVIA EXISTIR 

[  ] CONCORDA 

[  ] É UMA OUTRA FORMA DE RACISMO 

[  ] NÃO SABE 

 

6) SOBRE AS COTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS, VOCÊ 

CONSIDERA: 

[  ] NÃO DEVIA EXISTIR 
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[  ] CONCORDA  

[  ] É UMA OUTRA FORMA DE PRECONCEITO 

[  ] NÃO SABE 

 

7) VOCÊ ACHA QUE A MAIORIA DE SEUS ALUNOS QUEREM: 

FAZER UM CURSO TÉCNICO   [  ] SIM [  ] NÃO  

FAZER VESTIBULAR    [  ] SIM [  ] NÃO 

PASSAR NA UNB    [  ] SIM [  ] NÃO 

APENAS CONCLUIR O ENSINO MÉDIO [  ] SIM [  ] NÃO 

 

8) VOCÊ ACHA QUE A MAIORIA DE SEUS ALUNOS TEM CONDIÇÕES DE: 

FAZER UM CURSO TÉCNICO   [  ] SIM [  ] NÃO  

FAZER VESTIBULAR    [  ] SIM [  ] NÃO 

PASSAR NA UNB    [  ] SIM [  ] NÃO 

APENAS CONCLUIR O ENSINO MÉDIO [  ] SIM [  ] NÃO 

 


