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Resumo: 

O sistema de educação superior do Brasil ainda não está aberto às amplas camadas 

populacionais. No contexto Brasileiro, a educação superior ainda é elitizada, apesar da grande 

expansão que ocorreu a partir da década de 1990. Dados obtidos a partir do Censo de 2008 

MEC/INEP demonstraram que de 23.242.000 jovens com idade entre 18 e 24 anos apenas 

3.221.000 (13,9%) estão matriculados na educação superior, índice considerado insatisfatório 

pelos parâmetros internacionais de universalização que é de, no mínimo, 30%. Analisamos que 

os matriculados em Instituições de Educação Superior, públicas e privadas, são poucos diante 

dos números totais da população brasileira, sua diversidade cultural e fortes desigualdades 

sociais. Esta realidade pode justificar políticas direcionadas aos segmentos menos favorecidos 

da sociedade, sobretudo, para negros, índios e estudantes provenientes das escolas públicas. É 

neste contexto que surge o Programa de Integração e de Inclusão Étnicorracial (PIIER) na 

UNEMAT como Política de democratização do acesso à educação superior e, consiste objeto 

deste estudo. O PIIER foi implantado em 2005/2 com o objetivo de disponibilizar, por meio do 

concurso vestibular, o percentual de 25% das vagas ofertadas em todos os cursos de graduação 

da UNEMAT para candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) por um período de 10 

(dez) anos. O trabalho que estamos propondo é resultado de uma pesquisa realizada em 2008/2 

no curso de Bacharelado em Enfermagem da Universidade do Estado de Mato Grosso/Brasil – 

UNEMAT, campus de Cáceres, com o objetivo de analisar o PIIER. Os dados foram coletados 

com a aplicação de questionário aos docentes que atuavam no curso de enfermagem e aos 

discentes, cotistas e não cotistas matriculados no 1º ao 7º semestres do referido curso, naquele 

momento. Os resultados evidenciaram que 5,6% dos docentes e 10,9% dos discentes percebem 

a contribuição do PIIER para a democratização do acesso à universidade e para a inserção 

social, porém, 66,7% dos docentes e 57,8% dos discentes percebem o Programa como 

instrumento discriminatório e 5,6% dos docentes e 3,8% dos discentes responderam que as cotas 

devem ser sociais, independente da classe, cor ou etnia dos candidatos. Observamos que as 
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percepções dos sujeitos em relação ao PIIER encerram contradições, divergências e que a 

maioria dos respondentes apresenta uma rejeição a essa forma de acesso à universidade, o que 

pode estar relacionada com o desconhecimento sobre o propósito de democratização do 

Programa. Concluímos que a adoção de políticas objetivando a democratização do acesso à 

Educação Superior apresentam conflitos entre as formas de pensar dos sujeitos o que emerge a 

necessidade de mudanças de concepções a partir de uma (re)educação. 

Palavras-chave: 

Democratização, acesso, universidade, re(educação). 

 

Introdução 

A dispersão do povo negro no Brasil remonta à colonização, período em que a escravidão foi 

oficializada. Tratados enquanto bem material e, portanto, sem qualquer possibilidade de recusa, 

mulheres e homens negros nascidos no continente africano foram traficados e mantidos em cárcere. A 

escravização de diferentes grupos, etnias, comunidades, famílias trazidas para o Brasil, não ocasionou 

apenas na privação da sua liberdade. Estes perderam também a posse de suas mentes, sua identidade, 

sua cidadania, seus laços familiares dentre outras benesses. Essa barbárie, que perdurou por mais de 03 

séculos da história do Brasil terminou oficialmente em 1888, com a assinatura da “Lei Áurea”.  

Nos estudos de Bittar & Almeida (2006, p. 145) encontramos que “no Brasil, 45% da sua população é 

negra; 63% dos brasileiros com renda mensal inferior a um salário mínimo são negros e, dos 22 

milhões de indigentes, 69% são negros (FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2005). [...] apenas 

2,8% de alunos negros concluem o ensino superior (INEP, 2006). Estes indicadores apontam que a 

população negra encontra-se em condição social, econômica e educacional inferior aos demais 

segmentos da população brasileira”.   

Ainda segundo Bittar & Almeida (2006, pp. 147-148) dados de 2006 publicados pelo MEC/INEP 

reforçam essas análises, pois apontam que o número de negros e pardos nas universidades é 

significativamente menor que o de brancos e não traduzem a realidade da sociedade brasileira. As 

autoras retratam que na sociedade brasileira, somados os dois segmentos (pardos e negros) estes 

representam 46,9% da população, mas, são apenas 24,1% dos alunos que ingressam e que concluem a 

universidade, enquanto que entre os brancos essa representatividade aumenta para 72,9%, ainda que, 

na sociedade sejam 50% do total. Se considerarmos apenas os percentuais de ingressantes os brancos 

somam 70,2% enquanto os negros e pardos representam 26,9%. Essa tendência diminui ainda mais se 

observarmos apenas os percentuais de “concluintes”, pois os brancos representam 76,4% e os negros e 

pardos, 20,3%.  
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Políticas de Estado e de Governos para a educação implantadas no Brasil até 1980 relegaram os negros 

a um segundo plano como se não ocupassem uma função social. A partir de 1990, com a emergente 

afloração dos movimentos populares organizados (movimento pela posse da terra improdutiva, 

movimento por uma sócio-economia-solidária, movimento negro, dentre outros), os negros passaram a 

destacar nos campos de discussão e de implementação política.  

Essa emergência não teve reflexos apenas no campo político, despertou também o interesse do capital 

para a exploração econômica dessa parcela da população reflexo da doutrina neoliberal implantada 

naquele momento em nível internacional, pelos governos Thatcher (GB), Reagan (EUA) e Kohl 

(Alemanha). No Brasil, as influências das políticas internacionais chegaram pelas mãos do então 

presidente Fernando Collor de Melo e foram encampadas com maior ênfase nas últimas décadas do 

século XX, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso.  

Na educação superior, consoante à política implantada no Brasil no final do século XX e que tem 

continuidade nos dias atuais, houve uma expansão no número de instituições, com conseqüente 

ampliação do número de vagas, principalmente nas IES privadas, além da diversificação na forma de 

organização acadêmica das IES e na flexibilização da oferta de cursos. Contudo, o acesso a esse nível 

de ensino ainda se mantém elitizado. Dados obtidos a partir do Censo de 2008 MEC/INEP 

demonstraram que apenas 3.221.000 (três milhões, duzentos e vinte e um mil) jovens com idade entre 

18 e 24 anos estão matriculados na educação superior, o que corresponde a 13,9% do total desse 

público que seria de 23.242.000 (vinte e três milhões, duzentos e quarenta e dois mil) jovens. Podemos 

considerar esse índice como insatisfatório se comparado ao definido pelos parâmetros internacionais 

de universalização e a meta do Plano Nacional de Educação – PNE/Brasil (2001-2010) que era de 

30%. Estes são dados brutos. No entanto, se considerarmos particularmente a realidade do acesso dos 

negros às universidades os percentuais serão ainda mais gritantes o que justifica a adoção de políticas 

diferenciadas de acesso a esse nível de ensino, como as cotas raciais. 

É no contexto da implementação de ações públicas afirmativas com recorte étnicorracial que é criado 

em 2004 e implantado no segundo semestre de 2005 na Universidade do Estado de Mato Grosso – 

UNEMAT, o PIIER - Programa de Integração e Inclusão Etnicorracial. O PIIER é um programa de 

cotas raciais que tem o objetivo de disponibilizar, a partir do Concurso Vestibular 2005/2 e por um 

período de 10(dez) anos, 25%(vinte e cinco) por cento das vagas de todos processos seletivos da 

UNEMAT para estudantes autodeclarados negros (pretos ou pardos) em cada um dos cursos regulares 

de graduação oferecidos por esta Instituição de Ensino Superior. 

Em 2008, quando da realização da nossa pesquisa que deu origem a esse trabalho, tendo decorrido 03 

anos de implementação desse programa na UNEMAT, buscamos compreender qual a concepção dos 
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sujeitos em relação ao PIIER. Elegemos o curso de Bacharelado em Enfermagem38 do Campus de 

Cáceres - UNEMAT como lócus da pesquisa. Os sujeitos foram os docentes atuantes no curso e os 

discentes - cotistas e não cotistas regularmente matriculados no curso em 2008/2. Trata-se de um 

estudo de caso sob a ótica da abordagem quali-quantitativa. As percepções dos sujeitos foram 

coletadas a partir da aplicação de questionário.  

Neste trabalho faremos uma contextualização da implantação do sistema de cotas nas universidades 

públicas brasileiras e na UNEMAT. Em seguida descreveremos a metodologia utilizada na realização 

da pesquisa e os resultados obtidos e ao final traremos as considerações em relação ao Programa a 

partir das percepções dos sujeitos. 

 

O sistema de cotas nas universidades públicas brasileiras 

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, em seu artigo 6º estabelece 

como direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. 

Especificamente no que refere à Educação o Art. 205 da Carta Magna estabelece que “a educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, CF/1988, p.121). 

No entanto, a população brasileira de menor poder aquisitivo e que, em sua maioria, agrega o fator cor 

(negro, pardo, amarelo) como adjetivante encontra-se numa realidade totalmente diversa da realidade 

da população de maior poder econômico, que também possui o fator cor (branca) como adjetivante, 

porém em outro sentido. 

No campo educacional as diferenças são ainda mais perceptíveis. A parcela negra (pobre) da 

população quase sempre possui defasagem no quesito idadeXsérie, além da deficiência de 

aproveitamento que pode ser considerada como reflexo de um capital cultural insuficiente acumulado 

durante o percurso escolar, enquanto que a parcela branca (de maior poder econômico) e que dispõe de 

outros mecanismos de acesso ao conhecimento facilmente eleva o seu capital cultural o que a coloca 

em um nível de desempenho privilegiado, portanto desigual. 

Ao concorrer a uma vaga em uma universidade pública, por exemplo, o processo meritocrático de 

seleção vigente no Brasil, em sua imparcialidade e impessoalidade, desconsidera essas diferenças. As 

                                                      
38 O curso de Bacharelado em Enfermagem foi criado em 2001 e desde então é um dos cursos de maior 
concorrência no concurso vestibular desse Campus e da UNEMAT. Possui sistema integral de ensino e funciona 
no turno diurno. 
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subjetividades são totalmente anuladas o que contribui para que o percentual de brancos nas 

universidades mantenha-se superior ao de negros. 

Essa realidade somente começa a mudar no Brasil a partir de 1980 com a organização de Movimentos 

Populares, com destaque para o Movimento Negro, cuja reivindicação principal estava em buscar 

junto às universidades, especificamente as públicas, condições diferenciadas para o acesso aos seus 

cursos de graduação, o que mais tarde viria a ser chamado de ações afirmativas ou cotas raciais. 

Esses movimentos ganharam força e despontaram nos campos de definições políticas a partir de 2001, 

com a realização da III Conferência Mundial contra o Racismo, a Xenofobia e Formas Correlatas de 

Intolerância em Durban - África do Sul. Nessa Conferência o governo brasileiro apresentou um estudo 

em que diagnosticava as desigualdades existentes entre brancos e negros no país, particularmente no 

campo da educação, e apresentou uma proposta formulada a partir da análise de indicadores 

socioeconômicos coletados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e pelo IPEA 

(Instituto de Pesquisas Econômicas) apontando a adoção de políticas de ação afirmativa39 como forma 

de garantir condições de equidade à população brasileira. A partir de então foi criada uma Secretaria 

de Estado específica para tratar das questões raciais a SEPPIR – Secretaria de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial da Presidência da República; a Universidade Federal Fluminense e a Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro criaram seus programas de cotas raciais, seguidas por outras universidades, 

como a Universidade de Brasília, dentre outras políticas. 

A implementação de políticas com público alvo específico, tais como as cotas raciais, nem sempre 

ocorre de forma natural, pois, trazem consigo todo o discurso sociológico, econômico, político, 

filosófico, humanístico e histórico dos seus propositores, e, portanto não está isenta de uma ideologia. 

No meio acadêmico encontramos percepções antagônicas a essas políticas, algumas pessoas favoráveis 

e outras contrárias. Há também os que preferem manter-se isentos por meio do silêncio, analisado aqui 

também como uma forma de manifestação. 

Contrários à adoção das cotas raciais encontramos aalguns que pensam que as políticas de inclusão 

devem ser propostas tendo como referência a situação econômica da população. Entendem que a 

adoção de “cotas sociais” ao invés de “cotas raciais” beneficiaria mais diretamente a população negra 

argumentando que da população brasileira que sobrevive abaixo da linha de pobreza, o maior 

percentual é de negros. Um outro discurso recorrente é o de que as cotas ferem a democracia pois 

rompe com o princípio constitucional de igualdade e, ao ferir esse princípio, as cotas seriam 

                                                      
39 [...] políticas (públicas e privadas) voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e 
dos efeitos de discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de compleição física. [...] impostas 
ou sugeridas pelo Estado, por seus entes vinculados e até mesmo por entidades puramente privadas elas, visam a 
combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a discriminação de fato, de 
fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade. (GOMES, 2002). 
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inconstitucionais e, portanto, ilegais. No entanto, cotas para portadores de necessidades especiais em 

concursos públicos e nas empresas privadas que possuem certo número de pessoas em seu quadro de 

pessoal, além de outras adotadas em nível nacional, são naturalmente absorvidas. 

Estas contradições são apenas alguns exemplos das diferentes abordagens que perpassam o tema cotas 

raciais e sobre as quais buscamos compreender em nossa pesquisa. 

 

Contextualizando a UNEMAT e o PIIER 

Criada em 1978 como Instituto de Ensino Superior de Cáceres, a Universidade do Estado de Mato 

Grosso – UNEMAT/Brasil nasceu no interior do Estado e tem se mantido nesta condição, oferecendo 

à população interiorana oportunidades para a melhoria da qualidade de vida por meio da Educação. A 

UNEMAT possui estrutura multicampi, sendo estes localizados nos municípios40 de Alta Floresta, 

Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Juara, Luciara, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, 

Sinop e Tangará da Serra, totalizando 11 campi. 

A sede administrativa da UNEMAT está localizada na cidade de Cáceres, interior do Estado de Mato 

Grosso/Brasil, distante 210 Km da capital do Estado - Cuiabá-MT/Brasil. Atualmente a UNEMAT 

oferece a graduação, bacharelado e licenciatura, nas modalidades de cursos regulares (com ingresso 

semestral), Licenciaturas Parceladas, Ensino a Distância, Educação Superior Indígena, cursos para 

clientela específica e Cursos Fora de Sede. Oferta, ainda, a pós-graduação Lato e Stricto Sensu por 

meio de cursos Institucionais de Mestrado e Interinstitucionais de Mestrado e Doutorado. 

Os primeiros passos na implementação das cotas raciais na UNEMAT foram dados em 2003. A 

concretização desse intento teve início com a publicação da Portaria nº. 328/2004-Reitoria/UNEMAT, 

instituindo a CEPICS – Comissão de Elaboração do Programa Institucional Cores e Saberes, 

constituída por professores, funcionários e acadêmicos da UNEMAT, sob a presidência do Prof. Ms. 

Paulo Alberto dos Santos Vieira. 

Após a realização de várias reuniões da CEPICS trazendo à discussão relatos de experiência de outras 

instituições que já haviam adotado o sistema de cotas, a UNEMAT, a exemplo da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro/Brasil e da Universidade de Brasília/Brasil, aprovou na 2ª sessão Ordinária 

do CONEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão a Resolução nº. 200/2004, instituindo o seu 

sistema de cotas denominado: “Programa de Integração e de Inclusão Étnicorracial – PIIER”. 

De acordo com o Art. 2º da Resolução nº. 200/2004 do CONEPE, a UNEMAT deverá: 

                                                      
40 Todos os municípios estão localizados no Estado de Mato Grosso – Brasil.  
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Disponibilizar, a partir do Concurso Vestibular 2005/2 e por um período de 10 (dez) anos, 25% 

das vagas de todos os processos seletivos da UNEMAT para estudantes negros, em cada um 

dos cursos regulares de graduação, modalidades diferenciadas e turmas especiais oferecidos 

por esta Instituição de Ensino Superior, excetuando-se o 3º grau indígena”. 

“§ 1º. Serão considerados negros, para efeitos desta Resolução, os candidatos que se 

enquadrarem como pretos ou pardos, conforme classificação adotada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE”. 

“§ 2°. No ato de inscrição aos processos seletivos da UNEMAT, o candidato negro que desejar 

concorrer às vagas previstas no caput deste artigo deverá fazer a opção no formulário de 

inscrição e fazer a auto-declaração do grupo racial a que pertence”. 

“§ 3º. poderá candidatar-se às vagas destinadas ao PIIER o candidato que: 

I – tenha feito seus cursos, fundamental e médio, exclusivamente em escolas públicas ou; 

II – comprove residência no Estado de Mato Grosso há pelo menos três anos; 

III – tenha cursado o ensino fundamental e médio em estabelecimentos particulares, com bolsa 

de estudo total ou parcial. (UNEMAT, 2004) 

Conforme previsto na Resolução 200/2004-CONEPE o PIIER foi implantado em todos os campi da 

UNEMAT a partir do concurso vestibular 2005/2 e conta, até 2011, com três ciclos41 de 

ingressantes/concluintes por meio do programa. 

 

A Metodologia que nos conduziu até as percepções dos sujeitos 

Em 2008, durante o curso de pós-graduação Lato Sensu em Didática do Ensino Superior e tendo 

decorrido, naquele momento, quase 04 anos da implantação do PIIER na UNEMAT despertou-nos o 

interesse em compreender qual a percepção da comunidade acadêmica em relação ao programa, visto 

tratar-se de uma política de ação afirmativa (cotas raciais) de acesso diferenciado. 

Elegemos como lócus da pesquisa o campus de Cáceres/UNEMAT a partir do curso de Bacharelado 

em Enfermagem. Nossos sujeitos foram os discentes (cotistas e não cotistas) do 1º ao 7º semestres do 

curso cujo ingresso se deu entre 2005/2 a 2008/2 regularmente matriculados e em situação ativa no 

                                                      
41 Entendemos por ciclo o período que compreende o ingresso e a conclusão do curso pelo aluno. Consideramos 
como parâmetro para definir um ciclo os cursos que tem a maior periodização na Instituição, ou seja, 05 anos de 
duração (10 semestres). 
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período letivo 2008/2, totalizando 289 sujeitos nessa categoria42. Nesta pesquisa, os discentes 

matriculados no 8º semestre não foram considerados pois ingressaram em 2005/1 período em que a 

UNEMAT ainda não possuía o sistema de cotas. Também foram sujeitos da pesquisa 45 (quarenta e 

cinco) docentes do curso de Enfermagem43, totalizando 334 (trezentos e trinta e quatro) sujeitos, entre 

discentes e docentes. 

Observamos, conforme quadro 1 que do total de alunos regularmente matriculados no curso de 

Enfermagem - 1º ao 7º semestres, 22,1% são cotistas e 77,9% não cotistas. Do total de alunos cotistas, 

57,8% responderam o questionário e 77,3% dos alunos não cotistas também responderam. 

 

Quadro 1 – Número de discentes (cotistas e não cotistas) e percentual de respondentes ao questionário 

Se-

mestre 

em 

Curso 

Total de 

alunos no 

Semestre 

Nº de 

alunos 

Cotista 

% 

alunos 

cotista 

Nº de 

alunos 

não 

cotista 

% 

alunos 

não 

cotista 

Percentual de Respondentes 

Cotista % de 

respos

-tas 

Não 

Cotista 

% de 

respos

-tas 

1º 39 10 25,6 29 74,4 09 90,0 23 79,3 

2º 43 12 27,9 31 72,1 06 50,0 25 80,6 

3º 48 11 22,9 37 77,1 06 54,5 35 94,6 

4º 47 10 21,3 37 78,7 07 70,0 31 83,8 

5º 38 08 21,1 30 78,9 03 37,5 18 60,0 

6º 38 09 23,7 29 76,3 03 33,3 23 79,3 

7º 46 04 8,7 42 91,3 03 75,0 18 42,9 

Total 289 64 22,1 225 77,9 37 57,8 174 77,3 

Fonte: (BARBOSA, 2008) 

 

O quadro 2 demonstra o número de docentes e o número de respondentes. Conforme evidenciado, dos 

45 docentes atuantes no curso de Enfermagem 18 responderam ao questionário, o que representa 40% 

do total. 

 

 

                                                      
42 O número de matriculados do 1º ao 7º semestres, ingressantes via PIIER nos períodos 2005/2 a 2008/2 e a 
situação ativa dos mesmos em 2008/2 foram levantados na Supervisão de Apoio Acadêmico do Campus de 
Cáceres. Utilizamos, ainda, para coleta dessas informações o sistema de matrículas on-line e o fluxograma do 
curso. 
43. As informações sobre o número de docentes foram coletadas na Secretaria do Curso de Enfermagem a partir 
do lotacionograma do período letivo 2008/2. 
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Quadro 2 – Número de docentes, número de respondentes e percentual 

Curso e Campus Nº. de 

Docentes 

Nº. de 

respondentes 

Percentual 

Bacharelado em Enfermagem – 

Campus de Cáceres/UNEMAT 

 

45 

 

18 

 

40,0% 

Fonte: (BARBOSA, 2008) 

 

Se considerarmos o percentual global de discentes e de docentes que responderam ao questionário este 

fica em 68,6%.  Para Babbie (2001) apud Lima (2008, p. 118) esse índice de retorno é considerado 

bom pelos parâmetros da estatística, pois uma taxa de resposta de pelo menos 50% é geralmente 

considerada adequada para análise e relatório; uma taxa de pelo menos 60% é considerada boa e uma 

taxa de 70% ou mais é considerada como muito boa. 

A coleta de dados foi realizada com a aplicação de questionário estruturado com 06 (seis) questões 

sendo cinco questões objetivas e uma questão descritiva. Para a tabulação dos dados, organizamos os 

sujeitos e os codificamos com as letras “D” para os docentes, seguido de ordem numérica e “A” para 

os discentes, seguido de ordem numérica.  

Para compreendermos os resultados obtidos no questionário agrupamos as respostas semelhantes 

obtidas em cada alternativa e em cada questão, por segmento (docente ou discente), e posteriormente 

as categorizamos, conforme resultados apresentados a seguir. 

 

A realidade que se descortina a partir dos resultados 

 
Não concordo com a existência do PIIER. Sou negra e mesmo assim não concordo. Vejo isso 

como nos colocando como incapacitados. Sou a favor de cotas para pessoas de baixa renda. 

Não ao PIIER. Não ao PIIER. (Aluno A181) 

 

O PIIER veio para ajudar as classes menos favorecidas. Não acho que é uma discriminação, 

pois no nosso país há uma população miscigenada. Durante o processo histórico os negros 

sofreram muitas exclusões. Pelo amor de Deus o PIIER não pode parar. (Aluno A165) 

 

As transcrições acima retratam a opinião de dois discentes, um cotista e outro não cotista. Ambos 

negros. Por um lado, temos o aluno que rejeita o PIIER por considerá-lo discriminatório e 

preconceituoso e, por outro, temos o aluno que vê no PIIER a oportunidade de ingressar em uma 
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universidade e de minimizar as desigualdades de condições sociais e raciais presentes na sociedade 

brasileira. 

Essas duas vertentes estão claras nos resultados obtidos na pesquisa e apontam que nos espaços do 

curso de Enfermagem da UNEMAT - Campus de Cáceres-MT/Brasil existem percepções, tanto de 

docentes quanto de discentes, que evidenciam o preconceito racial e, consequentemente, este se reflete 

nas relações acadêmicas. 

Os conceitos de submissão, de servidão, de minoração, de negação do povo negro, da sua história e 

cultura, foram construídos e repassados no Brasil de geração a geração e continuam enraizados 

socialmente, perpetuando a discriminação e os pré-conceitos. 

Como veremos a seguir, a análise dos resultados obtidos no questionário revelam percepções às vezes 

contraditórias tidas em momentos diferentes, mas que podemos considerar como sendo de um mesmo 

contexto, vejamos. 

 

PIEER: Contradições nas percepções dos sujeitos 

A primeira questão buscava compreender a interação dos alunos cotistas nas atividades em sala de 

aula. Nessa questão, na percepção de 61,1% dos docentes e de 59,7% dos discentes essa interação é 

igual ou sem diferença em relação aos alunos não cotistas. Para 11,1% dos docentes e para 15,6% dos 

discentes a interação é boa. A opção “muito boa” foi a resposta escolhida por 5,6% dos docentes e por 

7,6% dos discentes e apenas 4,3% dos discentes consideram a interação como “insuficiente”. Outras 

respostas, livremente elaboradas pelos respondentes, obtiveram o percentual de 22,2% de docentes e 

9,5% de discentes. 

Perguntamos na segunda questão como ocorria a interação dos discentes cotistas nas atividades extra-

classe ou em grupo. Verificamos nessa questão que 77,8% dos docentes e 88,6% dos discentes 

responderam que a interação de discentes cotistas e não cotistas nas atividades extraclasse e em grupo 

ocorre naturalmente; a forma de ingresso não interfere nessa relação. Para 1,4% dos discentes essa 

interação depende da intervenção do docente ou de outros colegas e 2,8% dos discentes responderam 

que os alunos cotistas sempre se organizam em grupo diferenciado, na maioria das vezes, composto 

por colegas que ingressaram pelo PIIER. 

A terceira pergunta buscava compreender a participação dos alunos cotistas nas atividades 

pedagógicas do curso: Colegiados, realização/organização de eventos ou cursos, etc. As respostas 

apontaram que 72,2% dos docentes e 87,7% dos discentes entendem que não há diferença entre alunos 

cotistas e não cotistas nas atividades pedagógicas do curso. Para 3,3% dos discentes o aluno cotista é 

mais disponível e demonstra maior interesse, ao passo que 27,8% dos docentes e 5,2% dos discentes 

escreveram outras respostas. 
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A quarta questão objetiva solicitava ao respondente uma avaliação do PIIER enquanto programa 

diferenciado de inclusão. Nessa questão verificamos que 66,7% dos docentes e 57,8% dos discentes 

avaliaram que o sistema de cotas privilegia e discrimina. Em segundo lugar, na opinião de 16,7% dos 

docentes e de 15,2% dos discentes avaliaram que os alunos ingressantes pelo PIIER teriam ingressado 

mesmo sem o sistema de cotas. Duas alternativas obtiveram a mesma avaliação na opinião de 5,6% 

dos docentes e de 10,9% dos discentes, quais sejam: o PIIER é a solução para a inclusão racial na 

Universidade; sem o PIIER, a maioria dos alunos negros que hoje está na Universidade não teria 

condições de nela ingressar. 

A última questão objetiva perguntava objetivamente: O PIIER deve continuar? 

Os resultados a essa questão demonstraram que na opinião de 38,9% dos docentes e de 37,0 dos 

discentes, o PIIER não deve continuar. 38,9% dos docentes e 32,2% dos discentes responderam que o 

PIIER deve continuar, porém, precisa de adequações e apenas 11,8% dos docentes e 25,6% dos 

discentes responderam que o PIIER deve continuar.  

Em síntese, os dados das questões objetivas evidenciaram que os docentes e a maioria dos discentes, 

cotistas e não cotistas, não percebem diferenças nas relações interpessoais, nas atividades internas e 

externas à classe ou nas atividades pedagógicas do curso, afirmam que essa relação ocorre 

naturalmente. No entanto, quando questionados sobre o PIIER enquanto programa diferenciado de 

inclusão, bem como sobre sua continuidade, docentes e discentes tiveram opiniões semelhantes e estas 

apontaram que a maioria percebe o ingresso via programa como um processo discriminatório.  

Considerando as contradições apontadas nessa primeira parte da pesquisa, buscamos aprofundar a 

compreensão acerca desse elemento, a partir das respostas obtidas na questão descritiva na qual os 

respondentes manifestaram sua opinião em relação ao PIIER, sem qualquer intervenção, como 

veremos a seguir.  

 

Compreendendo o sentido das contradições a partir das categorias de análises 

Na questão descritiva solicitamos aos respondentes: Relate sua opinião sobre o PIIER como programa 

de ação afirmativa e de inclusão social 

Para o compilamento das respostas, optamos por fazer a leitura de todos os questionários e 

categorizarmos as respostas por aproximação de idéias e de conteúdos. Essa organização em 

categorias tem fundamentação teórica em Bardin (1977) apud Lima (2008, p. 119) que entende 
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[...]a categorização como uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação, e seguidamente, por reagrupamento segundo gênero (analogia), 

com critérios previamente definidos e as categorias são rubricas ou classes, às quais se 

reúnem um grupo de elementos efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos. 

 

Apresentamos a seguir as análises das categorias evidenciadas na pesquisa, confrontando-as com a 

reflexão teórica referenciada nesse trabalho. 

 

Silenciamento dos sujeitos em relação ao PIIER 

Quando solicitados a relatar sua opinião sobre o PIIER como programa de ação afirmativa e de 

inclusão social, um número expressivo de docentes e de discentes (cotistas e não cotistas) não 

responderam. O percentual (somatório) de sujeitos que não responderam essa questão corresponde a 

25,8% dos pesquisados. Entendemos esse “silêncio” como uma forma dos sujeitos se “protegerem” 

das polêmicas que o tema por si só gera, porém, entendemos que mesmo que não manifestado, 

certamente esses sujeitos possuem um conceito. 

 

Oportunidade/igualdade de inclusão social 

Nessa categoria, o percentual de pesquisados que entenderam o PIIER como uma questão de 

oportunidade, de igualdade e de inclusão social ficou com 5,6% da opinião de docentes, 29,7% da 

opinião dos discentes cotistas e com 10,3% da opção dos discentes não cotistas. Esses dados 

demonstram que, do total de pesquisados, 36,6% consideraram o programa como uma oportunidade e 

uma garantia de condições de igualdade e de acesso à educação em todos os níveis, estabelecida pela 

Constituição Nacional, mas que, na prática, não se concretiza. 

Para ilustrar essa categoria Carvalho (2002) apud Silva (2003, p. 24), afirma: 
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[...] universalizou-se (no Brasil) apenas a concorrência, mas não as condições para competir, 

não se equaciona o mérito de trajetória, somente conta o mérito do concurso. Nenhuma 

avaliação do esforço de travessia, e uma ficção cega, não problematizada, da ordem de 

chegada. Como se um negro se dispusesse a atravessar um rio a nado enquanto um branco 

andasse de barco a motor em alta velocidade e ao chegarem à outra margem suas 

capacidades pessoais fossem calculadas apenas pela diferença de tempo gasto na tarefa. Visto 

de outra perspectiva, que introduza a diferença histórica, social e econômica de desigualdade 

dos negros no Brasil, a própria noção abstrata de concurso, de competição, de rendimento, de 

quantificação das trajetórias individuais passa a ser estranha e mesmo equivocada. 

 

Discriminação étnica e racial: as cotas devem ser sociais 

Um percentual expressivo de docentes (44,4%) e de discentes não cotistas (32,2%) pesquisados 

entende o PIIER como uma forma de discriminação étnica e racial. Cabe registrar que 8,1% dos 

discentes cotistas também compartilham dessa opinião.  

Os dados evidenciados nessa categoria reafirmam, a exemplo da anterior, a discriminação e o 

preconceito racial existente na universidade, particularmente no curso de Enfermagem. Até mesmo 

pessoas que se beneficiaram do programa o rejeitam. Como explicar essas posturas? Esse número 

expressivo de pessoas as quais podemos denominar de “esclarecidas” e que ainda possuem uma visão 

tão preconceituosa nos leva a crer, como em Gomes (2001, p. 18), que “[...] discriminar nada mais é 

do que instituir em apontar ou em inventar diferenças, valorizar e absolutizar essas diferenças, 

mediante atividade intelectual voltada à legitimação de uma agressão ou de um privilégio”. 

Os dados nos apontam que a “legitimação” tratada por Gomes ocorre nos bancos da nossa 

universidade ao mesmo tempo em que esta procura combater por meio de programas específicos, as 

diferenças. Segundo Carvalho (2005, p. 83-108), “os conceitos discriminatórios foram construídos 

perversamente durante a história e as diferenças perpetuadas em desigualdades raciais refletem nossa 

herança escravocrata e colonial”. É urgente a adoção de mecanismos de conscientização e de 

sensibilização da comunidade acadêmica em busca da reversão desse quadro de estigmas e de 

preconceitos. 

 

O PIIER é uma forma de burlar a concorrência do vestibular e facilitar o ingresso 

O número de sujeitos desta pesquisa que consideraram o PIIER como uma forma de burlar a 

concorrência do vestibular e de facilitar o ingresso pode ser considerado como inexpressivo. 

Decidimos considerá-lo porque, em nossa avaliação essa resposta demonstra uma desconfiança de 

pessoas que vivenciam a realidade da universidade, que conhecem a seriedade e a imparcialidade dos 

processos seletivos e que, mesmo assim, especulam sobre as possíveis “vantagens” que alguns possam 
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ter em relação a outros. Ocorre-nos questionar: como pode o PIIER ser uma forma de burlar o 

concurso vestibular e de facilitar o ingresso se todos os candidatos, cotistas e não cotistas, são 

submetidos ao mesmo processo e no mesmo momento? 

Entendemos, assim como Gomes (2001, p. 04) que o PIIER “é uma forma de igualar as oportunidades 

e de extinguir, ou pelo menos mitigar, o peso das desigualdades econômicas e sociais e, 

consequentemente, de promover a justiça social”. Porém, não podemos deixar de considerar que 

existem sim os chamados “negros de ocasião” 

[...] pessoas oportunistas e/ou desonestas que se declaram negras com o fim exclusivo de 

conseguir uma vaga, cujo acesso não seria possível, caso se declarassem brancas, morenas ou 

quase brancas, como fizeram a vida inteira. Em algumas ocasiões o(a) negro)a) de ocasião se 

sente discriminado(a) por motivações não-raciais (pobreza, local violento onde reside, 

orientação sexual, maternidade precoce), em outras, não acha justo que haja um programa 

específico para negros(as) e não pras ele(a) que se julga tão “esforçado” e/ou 

inferiorizado(a). (SILVA, 2003, p. 47). 

 

Não temos conhecimento da ocorrência de situações em que candidatos tenham se autodeclarado 

negro para “beneficiar-se” do ingresso via PIIER na UNEMAT. Porém, entendemos que cabe à 

universidade adotar mecanismos de coibição desses sujeitos, caso situações como as mencionadas por 

Silva venham a ocorrer. 

 

A educação básica deve ser melhorada 

A educação básica, principalmente a pública, na opinião de 11,1% dos docentes, de 8,1% dos 

discentes cotistas e de 7,5% dos discentes não cotistas é o gargalo que se apresenta e que precisa ser 

equacionado para que o acesso ao ensino superior melhore, abrangendo um maior número de pessoas. 

Porém, entendemos que mesmo no espaço público e democrático de ensino, onde, em tese, todos 

possuem as mesmas oportunidades, os alunos da raça negra ainda estão em desvantagem em relação 

aos demais, pois, além da cor, as desigualdades sociais contribuem para essa diferenciação. 

 

O PIIER é um bom programa, mas deve ser repensado 

Essa categoria agrega a percepção de 11,1% dos docentes, 5,4% dos discentes não cotistas e 3,4% dos 

discentes não cotistas, que entenderam que o PIIER é um bom programa, mas que deve ser repensado. 

A análise das respostas obtidas nessa questão, comparada com as demais respostas assinaladas no 

questionário pelos mesmos pesquisados, possibilita-nos inferir, como hipótese, que trata-se de uma 

postura que, por algum motivo, não se revela e que poderia não ser a verdadeira opinião dos 



6691 

 

pesquisados, pois não há nas respostas um direcionamento do que deva ser repensado no programa. 

Ficam algumas dúvidas: será que o repensar se refere ao número de vagas? Será que se refere a uma 

maior fiscalização no ato da matrícula? Será que os pesquisados gostariam que houvesse alguma outra 

forma de comprovação da raça a não ser a autodeclaração? Será que os pesquisados realmente vêem o 

PIIER como um bom programa? Todas essas questões são incógnitas que necessitam de uma nova 

pesquisa. 

 

O PIIER é desnecessário, pois todos são iguais 

Na opinião de 2,7% dos discentes cotistas e de 13,2% dos discentes não cotistas, o PIIER é 

desnecessário, pois todos são iguais e capazes.  

Esse princípio de igualdade, filosófico e jurídico leva-nos a refletir sobre qual igualdade estamos 

falando. No mundo globalizado e na sociedade capitalista brasileira, o conceito de igualdade que 

podemos estabelecer é o da total desigualdade: desigualdade de oportunidades, de acesso à saúde, ao 

lazer, à comida, à moradia, ao transporte, a bens materiais, à justiça (mesmo que todas as leis 

sinalizem para o contrário). Se pensarmos em educação, seria justamente nesse aspecto em que as 

(des)igualdades são ainda mais evidentes. 

Gomes (2001) registra que “a igualdade não possui conceitos, é neutra, assim como a justiça: não 

ouve, não fala e não vê”. Porém, até que ponto a imparcialidade e/ou neutralidade nos remetem à 

justiça e esta à igualdade? Fica a questão para reflexão. 

 

Considerações finais 

O problema central dessa pesquisa foi analisar a percepção de docentes, discentes (cotistas e não 

cotistas) em relação ao PIIER. Os resultados evidenciaram que 5,6% dos docentes e 10,9% dos 

discentes percebem a contribuição do PIIER para a democratização do acesso à universidade e para a 

inserção social, porém, 66,7% dos docentes e 57,8% dos discentes percebem o Programa como 

instrumento discriminatório e 5,6% dos docentes e 3,8% dos discentes responderam que as cotas 

devem ser sociais, independente da classe, cor ou etnia dos candidatos. Os resultados demonstraram 

que os conceitos que ainda estão enraizados nos sujeitos pesquisados refletem atitudes discriminatórias 

mesmo que de forma inconsciente, contribuindo para sua subjetivação.  

Observamos que as percepções dos sujeitos em relação ao PIIER encerram contradições, divergências 

e que a maioria dos respondentes apresenta uma rejeição a essa forma de acesso à universidade, o que 

pode estar relacionado com o desconhecimento sobre o propósito de democratização do Programa. 
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A Universidade, espaço de convivência científica e intelectual, deve repudiar as atitudes racistas, 

preconceituosas e/ou de discriminação. Possibilidades de superação desses (pré)conceitos, construídos 

histórica e culturalmente,  somente poderão ocorrer a partir da mudança de concepções dos sujeitos, o 

que, em nosso entendimento, pode acontecer pela educação e/ou (re)educação dos mesmos, ainda que, 

num primeiro momento surjam resistências. 

Os resultados deste estudo suscitaram outras questões que necessitam de aprofundamento, tais como a 

necessidade de compreender se as políticas institucionais que vem sendo implementadas pela 

UNEMAT realmente tem democratizado o acesso à educação superior e o PIIER aparece como uma 

das políticas a serem investigadas. Essa questão já se constitui em nosso objeto de estudo no Programa 

de Mestrado em Educação da UNEMAT. 
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Do início do estado novo totalitário ao processo de Bolonha: o que resta da crítica à 
universidade na década de 1930 protagonizada por Lobo Vilela (1902-1966) 
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Resumo: 

Nesta comunicação é minha intenção reflectir sobre a progressiva democratização do ensino 

superior em Portugal através da leitura de alguns textos assinados por A Lobo Vilela que se 

inserem no ciclo de reflexões sobre o ensino universitário em Portugal suscitado pelo Grupo de 

Renovação Democrática ainda na primeira década de vigência do Estado Novo.  

Porei mais a claro uma corrente do pensamento português a que pertenceram, entre outros, 

Álvaro Ribeiro, Agostinho da Silva, Delfim Santos, Santana Dionísio,  que em tempos bem 


