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RESUMO
A despeito das discussões que cercaram a adoção das ações afirmativas no Brasil, elas
podem ser consideradas um fenômeno social que merece ser investigado, de modo a se
conhecer e analisar os diferentes aspectos dessa política. Nesse contexto, o presente estudo
ocupou-se das discussões referentes à adoção das ações afirmativas nas universidades
públicas brasileiras. Teve por objetivo construir e analisar o perfil dos estudantes que
ingressaram na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) no ano de 2010, pela
Ação Afirmativa 2, que é destinada a estudantes egressos de escolas públicas que se
autodeclaram como pretos, pardos ou indígenas. O referencial teórico utilizado se baseou
na produção referente às ações afirmativas no Brasil, além das produções do campo da
Sociologia da Educação, especialmente os trabalhos que cuidam da escolarização de
sujeitos dos meios populares e sua permanência no Ensino Superior. Para entendimento
das ações empreendidas na constituição de uma escolarização de longo curso vivenciada
pelos pesquisados, utilizou-se ainda o conceito de configuração social de Norbert Elias
(1993,1994). Para construção do perfil dos pesquisados o principal instrumento
metodológico utilizado foi o questionário. A seleção dos estudantes baseou-se em um
critério principal ter ingressado na UFSJ em cursos de graduação presencial via Ação
Afirmativa 2. Assim, buscou-se atingir todo o universo dos estudantes nesta condição. Dos
326 sujeitos em potencial, 296 foram contatados e obteve-se o retorno de 207
questionários, ou seja, foi alcançado cerca de 64% do universo a ser pesquisado. O
armazenamento e cruzamento dos dados foram efetivados mediante a utilização do
programa Windows Excel. À luz dos dados verificou-se que a ocupação das vagas tem sido
feita por estudantes majoritariamente provenientes de famílias de baixo rendimento
econômico e baixos níveis de escolaridade. São estudantes-trabalhadores, solteiros e sua
maioria ingressou na instituição após os vinte anos de idade. Apesar de variáveis
contrárias a uma escolarização prolongada, os pesquisados demonstraram uma relação de
sucesso com a educação básica, apresentando um percurso escolar livre de reprovações.
Observou-se, ao longo do trabalho, que pretos e pardos não são um grupo homogêneo e
em determinados aspectos, apresentam diferenças significativas. As ações afirmativas
proporcionaram a inclusão de estudantes provenientes de escolas públicas mas, por outro
lado, o percentual de estudantes pretos, mesmo com a adoção das ações, permaneceu o
mesmo. Neste caso, pode-se afirmar que sua implantação não representou uma mudança
no perfil etnicorracial dos estudantes da UFSJ. Palavras-chave: Perfil Sociocultural,
Ações Afirmativas, Sociologia da Educação, Universidade, Estudantes Pobres.
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ABSTRACT
Despite the arguments that hover over the adoption of affirmative actions in Brazil, these
can be seen as social phenomena worthy of investigation, insomuch as the knowledge and
analysis of the different aspects of such policies are desirable. In this context this work has
done a study of the discussions around the affirmative actions in Brazilian public
universities. The aim of the work is to construct and analyse the profile of students who
entered the Federal University of São João Del Rei in 2010 through the medium of
Affirmative Action 2, destined for students of public schools who are self declared as
Black, dark-skinned or Indians. The theoretical background was taken from works that
deal with the affirmative actions in Brazil, as well as in works from the Sociology of
Education, especially works that deal with the literacy of individuals coming from the
lower classes and their remaining status in higher education. In order to understand the
actions undergone in the constitution of a long term schooling experienced by the
individuals researched, Norbert Elias (1993, 1994)’s concepts on social configuration
were used. In the building up of the profiles of the researched individuals, the main
methodological instrument used was the questionaire. The selection of students was based
in the criterium of having entered UFSJ by means of the Affirmative Action 2. In this way
we endeavoured to cover the whole universe of the UFSJ freshmen in this condition. Of
the 326 individuals that fulfilled that condition, 300 were contacted and 207 answered
questionaires were received back, that is, 64% of this universe was achieved. The
compilation and crossing of data were achieved using the Windows Exce programme. By
studying the data we realised that university occupation had been made mainly by students
from poor families and low scholarship. They are mainly working students, single, and
mostly over twenty years of age. Despite the variables contrary to long-term schooling,
the researched individuals showed some success with basic education, presenting a school
report with no failings. We observed along the work that the black and dark-skinned
students do not constitute a homogeneous group and present significant differences in
diverse aspects. Affirmative Actions facilitated the inclusion of students from public
schools, but the percentage of black students, even after these actions, remained the same;
thus we can state that the affirmative actions did not introduce any change in the ethnooracial profile of the students at UFSJ.
Key words: Sociocultural Profile, Affirmative Actions, Sociology of Education,
University, Poor Students.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo teve por objetivo construir e analisar o perfil social dos
estudantes que ingressaram na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) pela
Ação Afirmativa 2, que é destinada a estudantes de escolas públicas que se
autodeclararam como pretos, pardos ou indígenas.
A construção do objeto de estudo nasceu de minha1 participação, como bolsista,
em um projeto de Iniciação Científica financiado pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A pesquisa, intitulada “As
propostas de políticas/Ações Afirmativas das universidades públicas e as políticas/ações
de permanência: dimensão esquecida?”, foi orientada pelo professor Dr. Écio Antônio
Portes, no período de 2009 a 2010. Nesse trabalho, foi feito um levantamento das Ações
Afirmativas implantadas nas universidades federais do país. O objetivo foi compreender
os aspectos legais do processo de implantação destas ações. Para isso, analisou-se, no
conjunto de ordenamentos2 das universidades que adotaram as Ações Afirmativas, (ver
anexo 1) como esse sistema funcionava. Verificou-se, ainda nesses ordenamentos, se a
questão da assistência e permanência dos beneficiados pelas ações de ingresso era
abordada. Ao término da pesquisa, constatou-se que a implantação de Ações
Afirmativas havia atingido a maioria das universidades federais. Contudo, as
universidades preservaram-se, ao não adotar uma política fundada exclusivamente no
conceito de raça ou cor, revelando uma clara opção por um modelo misto, somando
características sociais e raciais, modelo que parecia enfrentar menos resistência nos
meios acadêmico e social (SOUSA e PORTES, 2011). Além disso, observou-se que as
políticas voltadas para a assistência e permanência dos beneficiados pelas Ações
Afirmativas só figuravam como prioridade em um conjunto restrito de ordenamentos
consultados, provavelmente em função dos custos econômicos necessários para suas
implantações. Concluiu-se que o discurso sobre as políticas de permanência e
assistência não tiveram uma forte repercussão, nem na sociedade, nem nas
universidades.
1

Para melhor entendimento em trechos da Introdução, relacionados especificamente com a trajetória da
estudante Letícia Sousa, foi utilizada a primeira pessoa do singular.
2
Consultou-se um conjunto diverso de documentos, como: resolução, parecer, decisão, deliberação,
editais, e-mail... Dessa forma, utiliza-se o termo ordenamentos englobando essas diversas denominações
para amenizar a linguagem.
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Entretanto, vale ressaltar que a referida pesquisa foi realizada durante o segundo
semestre de 2009 e o primeiro semestre de 2010. Nesse período, o Plano Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES) era tido como política de governo. Somente em julho
de 2010 o plano foi consolidado como programa de Estado e convertido em Programa
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), e obteve um significativo aumento de
recursos a serem repassados às universidades federais para investimentos em programas
de assistência estudantil. Assim, os dados referentes à adoção de políticas de assistência
e permanência obtidos durante a referida pesquisa podem já ter sido alterados em
função do PNAES.
Desenvolver o projeto de Iniciação me propiciou o contato com diferentes
autores, com um novo campo de conhecimento e despertou de forma mais efetiva o
interesse pelo tema das Ações Afirmativas. Constatar a implementação de programas de
Ação Afirmativa sem políticas voltadas para a permanência dos sujeitos no interior das
universidades proporcionou questionamentos de ordem sociológica, tais como: Quem
são os estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas, que ingressaram na UFSJ
pela Ação Afirmativa 2? Qual sua origem social? Como se deu a escolarização desses
sujeitos? Qual a escolarização de seus familiares? Qual a sua relação com as políticas de
assistência estudantil da UFSJ? Enfim, qual o perfil social desses estudantes?
A partir desses questionamentos, propus a realização do presente estudo, de
modo a construir e analisar o perfil dos estudantes que ingressaram na UFSJ, no ano de
2010, por meio da Ação Afirmativa 2 – a qual será detalhada posteriormente – a fim de
conhecer sociologicamente estes sujeitos que ingressaram na instituição pelo primeiro
Processo Seletivo após a adoção das Ações Afirmativas na UFSJ.
O tema das Ações Afirmativas é recente na UFSJ. O processo de discussão para
implantação da mesma na universidade teve início no ano de 2008, com debates e
discussões com a comunidade acadêmica. Estes debates foram divulgados na instituição
através do site e foram realizados em horário de aula, o que possivelmente diminuiu a
participação de muitos estudante. No ano de 2010, a UFSJ implantou a política de
reserva de vagas em seu processo seletivo do vestibular. A reserva de vagas da
instituição contemplava estudantes egressos de escolas públicas que se autodeclararam
brancos e orientais (Ação Afirmativa 1) e pretos, pardos e indígenas (Ação Afirmativa
2).
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As informações para construção do perfil destes estudantes foram fornecidas
pelos mesmos através de um questionário físico, respondido durante o período de aula,
ou questionário eletrônico, enviado via e-mail para os estudantes no período de greve
nas universidades federais do país que atingiu a UFSJ em 2011.
A proposta metodológica para o desenvolvimento do presente estudo se apoiou,
primeiramente, na revisão da literatura sobre o tema tratado, os estudos que cuidam das
Ações Afirmativas para pretos, pardos, indígenas ou estudantes pobres e aqueles que se
ocupam das questões referentes à permanência, assistência e vivência desses sujeitos no
Ensino Superior.
Caracterizou-se por ser um estudo da questão anteriormente apresentada, tendo
como local de investigação a UFSJ, abrangendo os três campi de São João del-Rei:
Campus Dom Bosco, Campus Santo Antônio, e Campus Tancredo Neves. E os campi
situados fora de São João del-Rei: o Campus Alto Paraopeba, o Campus Dona Lindu, e
o Campus Sete Lagoas. Para fins de esclarecimento, a UFSJ possui o Núcleo de
Educação à Distância (NEAD), que possibilitou o credenciamento da UFSJ a
Universidade Aberta do Brasil-UAB. Entretanto, para este trabalho, optou-se por
priorizar apenas as graduações da modalidade presencial, devido à grande quantidade de
estudantes das turmas da Educação a Distancia (EaD), que variam em torno de 200 por
turma e ao tempo para realização do trabalho de mestrado. Além disso, o Resumo
Técnico Censo da Educação Superior de 20093, produzido pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), mostra que o perfil do
estudante da modalidade EaD se difere bastante da modalidade presencial, o que
reforça nossa opção para apenas os cursos de graduação presencial.
Para embasar os procedimentos metodológicos utilizados, buscou-se referência
nos trabalhos similares desenvolvidos sobre o tema em tela, como pode ser visto a
seguir. Para a construção do perfil social de todos os estudantes que ingressaram no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), no ano de 2009,
Sonia Regina Silva Duarte (2010) construiu um questionário contendo seis sessões:
3

Ministério da Educação. Resumo Técnico, Censo da Educação Superior de 2009. Brasília-DF, 2010. O
Resumo Técnico do Censo da Educação Superior visa a facilitar a divulgação dos resultados da pesquisa,
o Censo da Educação Superior é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - INEP, e tem por objetivo apresentar informações particularizadas acerca
do Ensino Superior brasileiro. Disponível em: http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/. Acesso
em: 20 de setembro 2011.
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Identidade; Renda; Escolaridade; Racismo; Ações Afirmativas e acesso ao Ensino
Superior. O questionário foi aplicado a 299 ingressantes da IFPA, com a colaboração de
nove bolsistas do Projeto Diferenças nem Pensar, implantado na IFPA com o objetivo
de mapear a exclusão sócio-étnico racial na instituição. Os bolsistas foram orientados
sobre os objetivos da pesquisa, para o melhor desenvolvimento da mesma e contaram
com a compreensão dos professores para que os estudantes pesquisados pudessem
responder o questionário no período de aula. No questionário havia apenas uma questão
aberta: “Qual sua cor?”, que foi inutilizada na construção do perfil, devido ao número
irrisório de respostas obtidas, menos de 2%.
Já a pesquisa de Monica Pereira do Sacramento (2010), com o objetivo construir
o perfil dos estudantes do Curso de Desenho Industrial da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ), também fez uso do questionário como a principal ferramenta
metodológica. A autora dividiu o questionário nas seguintes sessões: Informações sobre
o entrevistado; Dados sobre o acesso à universidade/escolaridade; Informações sobre a
família do entrevistado; Aspectos sócio-econômicos, Deslocamento casa/universidade;
Gastos na universidade; Acesso a informações; Ambiente universitário e Impacto do
acesso. Após o mapeamento geral, realizado através dos questionários, a autora realizou
entrevistas com os estudantes pretos e pardos cotistas.
A entrevista também foi o principal procedimento metodológico que Clarissa
Fernanda Rêgo Barros (2009) utilizou para a realização de seu estudo sobre a trajetória
de estudantes na UERJ. Foram entrevistados onze estudantes cotistas de diferentes
cursos. A autora realizou a pesquisa com voluntários que se apresentaram para a mesma.
Assim, não foi feito recorte por cursos seletivos ou menos seletivos, ou quantidade
mínima de estudantes para desenvolvimento da pesquisa.
Maria José de Jesus Alves Cordeiro (2008) utilizou-se apenas de questionários
para a construção do perfil dos estudantes que ingressaram via vestibular e dos cotistas
da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS). Do universo de 7.273
estudantes matriculados, a autora e seus colaboradores aplicaram o questionário a 4.508
estudantes, ou seja, a 62% do universo. Já para a construção do perfil dos cotistas,
responderam ao questionário 51 (28%) estudantes indígenas, dos 181 matriculados em
2007 e 37 (5%) negros (pretos e pardos) dos 744 matriculados também no ano de 2007.
A autora afirma que, inicialmente, tentou enviar os questionários via e-mail para os
estudantes, mas o retorno foi insatisfatório. Então, optou pelo questionário físico e
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obteve auxílio de colaboradores para sua aplicação e tabulação dos dados. É interessante
ressaltar que o questionário também abordou aspectos acerca da permanência dos
estudantes na instituição, fatores favoráveis, contrários e ações a serem implantadas.
Dos trabalhos consultados, a respeito do conhecimento dos estudantes que
ingressaram no Ensino Superior via Ações Afirmativas, identificou-se a aplicação de
questionários e a realização de entrevistas como os principais recursos metodológicos
utilizados. Para o presente estudo, com o objetivo de melhor compreender quem são os
estudantes pretos, pardos e indígenas que ingressaram na UFSJ via Ação Afirmativa, o
principal instrumento metodológico utilizado foi o questionário, que contou com 103
perguntas objetivas e apenas 6 questões abertas (ver anexo 2), e uma entrevista realizada
com o presidente da comissão de implantação das Ações Afirmativas na UFSJ, para
maiores esclarecimentos sobre o processo na instituição como pode ser observado no
anexo 8. Na primeira parte foram solicitadas informações gerais dos estudantes, nome,
idade, sexo, estado civil entre outras informações. Posteriormente, abordou-se o
percurso escolar desenvolvido pelos pesquisados, desde a educação infantil até o
ingresso no Ensino Superior, questões acerca da escolaridade dos familiares, condição
socioeconômica da família, ocupação dos pais, opinião sobre as Ações Afirmativas,
porquê do ingresso via Ação Afirmativa, motivos de escolha do curso e da universidade,
questões relativas à permanência na instituição e práticas culturais desenvolvidas pelos
pesquisados. A construção desse questionário obedece a um sentido das trajetórias, pois
ele privilegia o percurso do estudante dentro de um trajeto familiar, apoiado em dois
importantes aspectos sociais, a escolaridade e o trabalho.
A seleção dos estudantes teve como critério principal o fato de eles terem
ingressado na UFSJ via Ação Afirmativa 2

e não se estabeleceu a priori uma

amostragem, pois buscou-se atingir todo o universo dos estudantes nesta condição.
Nessa perspectiva, o Survey, segundo Solange Simões e Maria Pereira (2007), tem
contribuído para a formulação de políticas públicas pela relevância dos conhecimentos
produzidos pela utilização desta metodologia. Mas as pesquisadoras chamam a atenção
para elaboração do questionário, de modo a reduzir os “efeitos respostas”, ou seja, é
preciso certo cuidado na elaboração das questões para que não se induza a determinadas
respostas. Assim a forma como é apresentada a questão e a terminologia empregada
devem ser analisadas para não se produzir as respostas esperadas. Contudo, entende-se
que uma total imparcialidade na elaboração das questões é praticamente impossível,
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pois os pressupostos e teorias tomadas pelo pesquisador estão presentes no processo de
elaboração das questões e esta relação do pesquisador com os métodos, pressupostos e
dados é constitutiva da pesquisa nas ciências humanas, inerentes a sua produção.
No que se refere à aplicação dos questionários, Zaia Brandão (2007) ressalta a
necessidade de pré-testes para seu aperfeiçoamento. Assim, seguindo tal recomendação,
após a elaboração do questionário, partiu-se para a realização de um pré-teste para
verificar o grau de entendimento e dúvidas geradas pelas questões. O pré-teste foi
realizado com os estudantes do curso de Pedagogia da UFSJ. A escolha foi baseada em
contatos anteriores da pesquisadora com os professores do referido curso. Assim o préteste foi realizado durante o período de aula. O objetivo era verificar como os estudantes
entendiam as questões e identificar as dúvidas surgidas ao longo do processo de
resposta para serem corrigidas antes da aplicação ao público alvo da pesquisa. O préteste suscitou algumas correções, bem como as orientações da banca no momento da
qualificação, que possibilitaram o refinamento do referido instrumento metodológico.
Importante destacar que os questionários do pré-teste foram preenchidos apenas de
forma física e não foram testados via internet, pois inicialmente não seria utilizado este
recurso, o qual foi necessário devido à greve nas universidades federais, que
impossibilitou o contato físico com os estudantes aqui privilegiados.
Para identificação dos pesquisados, foram utilizadas as listas de aprovados no
processo seletivo do vestibular para entrada no primeiro semestre de 2010. Estas listas
ficam disponíveis no site da UFSJ e qualquer pessoa interessada pode ter acesso às
mesmas. Mas apenas pelas listas não era possível saber quais estudantes realmente
efetivaram matrícula para o ingresso na universidade e quais permaneceram na
instituição até a data de coleta de dados (primeiro e segundo semestre de 2012). Desse
modo, para a confirmação dessas informações, solicitou-se junto à Divisão de
Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON), órgão responsável por executar e
supervisionar os processos de admissão, registro e controle acadêmico, a listagem dos
estudantes que ingressaram via Ação Afirmativa 2, em 2010, ainda matriculados na
UFSJ, além dos contatos de e-mail e telefone.
Foi realizada uma consulta no site da UFSJ dos horários de aula de todos os
cursos da instituição, pois os estudantes que ingressaram em 2010 e trilharam uma
trajetória regular, ou seja, sem reprovações e desistências, deveriam cursar no primeiro
semestre de 2012 o quinto período de seus respectivos cursos. Neste caso, vale ressaltar
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que não se desconhecia as diferentes possibilidades de matrícula nas disciplinas, como a
possibilidade de inscrever-se em eletivas, escolher matérias para cursar antes e deixar
outras para o fim do curso e que tudo isso poderia dificultar a localização dos sujeitos
de interesse da pesquisa em sala de aula. Ainda assim, esta foi a primeira estratégia,
chegar minutos antes do início da aula, apresentar ao professor a pesquisa e solicitar que
ele permitisse a saída de alguns estudantes da sala de aula para conversar com a
pesquisadora e colaboradores4. Nesse momento, era apresentada a pesquisa e os
objetivos, eram entregues os questionários que deveriam ser auto-respondidos ao longo
da aula e devolvidos a pesquisadora ou aos colaboradores no fim da mesma.
Posteriormente, com o indicativo de greve das universidades federais, foi preciso
acelerar a aplicação dos questionários. Então, foram utilizadas as redes de capital social,
os questionários eram deixados com pessoas conhecidas da pesquisadora para que as
mesmas o aplicassem em suas respectivas turmas. A utilização de tal tática gerou
resultados positivos e grande retorno dos questionários.
É interessante observar as reações dos estudantes no momento do convite para
participar da pesquisa. A maioria aceitava participar sem procurar saber mais detalhes
da mesma, principalmente quando o questionário era entregue por um colaborador que
já conhecia o estudante pesquisado. Neste caso, os laços de amizade reforçaram a
credibilidade do estudo que estava sendo realizado, bem como o retorno dos
questionários.

Apenas em dois casos os estudantes se recusaram a responder o

questionário sob a justificativa de que não haviam ingressado pela Ação Afirmativa 2,
assegurando ser um engano seu nome estar naquela lista fornecida pela DICON. Podese inferir, nesse caso, que os estudantes realmente se confundiram sobre qual Ação
Afirmativa ingressaram na UFSJ ou não gostariam de ser associados a um estudante que
se autodeclarou como preto, pardo ou indígena. Um terceiro estudante solicitou a
pesquisadora para explicar o que era a Ação Afirmativa 2 e, em seguida, afirmou não se
lembrar ter ingressado por esse mecanismo. Contudo, se disponibilizou a responder o
questionário. Já outro pesquisado pediu para que fosse esclarecido a ele o que
significava ser pardo, pois ele não sabia o que era, apesar de ter se autodeclarado como
tal para ingressar na instituição.
Com o início da greve na UFSJ, foi preciso mudar a abordagem aos estudantes.
4

As colaboradoras foram Dilceia Paiva, Kamila Amorim, Samana Mirelly, Ana Paula Lopes e Bethânia
Gabriele.
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A alternativa encontrada foi entrar em contato com os estudantes por telefone, falar
sobre a pesquisa, confirmar o endereço de e-mail e encaminhar o questionário. Dessa
forma, ao repondê-lo, o estudante deveria encaminhá-lo de volta à pesquisadora como
um anexo. Dos 326 sujeitos em potencial, não se conseguiu entrar em contato com 30,
pelo fato do número de telefone cadastrado junto à DICON não existir, ou não ter
atendido as diversas tentativas de ligações empreendidas, contato de e-mail errado, ou
não ser encontrado nas redes sociais. Entre os 296 contatados pessoalmente, ou por
telefone, e-mail e redes sociais, obteve-se o retorno de 207 questionários, ou seja, foram
alcançados cerca de 64% do universo a ser pesquisado. Para cerca de 100 estudantes,
foram feitas duas ligações, a primeira pela pesquisadora e a segunda por seu orientador.
Interessante ressaltar que, neste caso, o retorno foi significativo e, para alguns
questionários, quase instantâneo, pois a autoridade pedagógica e o prestígio do cargo de
professor universitário contribuíram para o retorno. Como pode ser observado, o
processo de aplicação e retorno dos questionários foi longo e contou com a colaboração
de terceiros, além da utilização de diferentes formas de abordagem para estabelecer o
contato com os pesquisados. Assim, de abril até setembro de 2012, foram recebidos os
questionários físicos e por e-mail. Estabeleceu-se setembro como prazo máximo de
recebimento, pois era preciso fechar o banco de dados e iniciar o tratamento do mesmo.
Pelo quadro a seguir, é possível acompanhar a distribuição das vagas destinadas
às Ações Afirmativas e o retorno dos questionários por curso.
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Quadro I: Estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 matriculados em 2010 e
retorno dos questionários por curso
Cursos

Administração I
Administração N
Arquitetura e Urbanismo I
Artes Aplicadas N
Ciência da Computação I
Ciências Contábeis N
Comunicação Social N
Educação Física I
Geografia N
Musica I
Teatro N
Zootecnia I
Ciências Econômicas N
Engenharia Elétrica I
Engenharia Elétrica N
Engenharia Mecânica I
Engenharia Mecânica N
Engenharia de Produção N
Matemática N
Ciências Biológicas Not. e Int.
Filosofia
Física Licenciatura N
Física Bacharelado I
História N
Letras
Pedagogia
Psicologia
Química Licenciatura N
Química Bacharelado I
Engenharia Civil N
Engenharia de Bioprocessos N
Engenharia de Telecomunicações N
Engenharia Mecatrônica N
Engenharia Química N
Bioquímica I
Enfermagem I
Farmácia I
Medicina I
Engenharia Agronômica I
Engenharia de Alimentos
Total

Vagas oferecidas
pela Ação
Afirmativa 2 no
vestibular
10
10
7
7
11
10
11
10
11
10
11
11
14
11
11
11
11
15
10
11
11
6
6
10
11
11
9
6
6
11
11
11
11
11
11
10
11
7
12
12
407

Estudantes
ingressantes pela
Ação Afirmativa
matriculados
7
9
6
0
4
9
11
9
10
0
12
9
12
11
9
9
10
12
8
9
4
4
3
9
11
10
10
5
5
9
10
6
9
9
9
10
9
6
12
10
326

Questionários
respondidos
5
7
3
0
4
6
2
8
10
0
4
6
5
7
8
4
9
9
7
4
3
2
2
6
8
9
6
0
2
8
7
4
4
4
6
5
5
4
9
5
207

Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações consultadas no edital do primeiro vestibular de
2010 e dos questionários preenchidos pelos pesquisados. OBS.: A letra “I” do quadro acima significa
Integral e “N” significa Noturno.
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Como pode ser observado no quadro, a UFSJ disponibilizou para o ingresso, via
Ação Afirmativa 2, na instituição, mais de 400 vagas. Porém o número de estudantes
aprovados no vestibular que efetivaram a matrícula para o ingresso no ano de 2010 e
ainda estavam matriculados em 2012 foi de 326 estudantes (80%). Interessante observar
que, mesmo com toda a procura e concorrência, cerca de 20% das vagas destinadas à
Ação Afirmativa 2 não foram ocupadas. Segundo informações do edital do vestibular
2010, no caso de não ocupação das vagas destinadas à Ação Afirmativa 2,as mesmas
seriam ocupadas por candidatos que satisfizessem os critérios da Ação Afirmativa 1 e,
em seguida, se ainda restassem vagas, seriam destinadas ao montante das vagas da
ampla concorrência. Obteve-se um retorno significativo dos questionários, 64%. Mas
mesmo com todas as ligações e emails enviados, ao se analisar a quantidade de retornos
por curso, nota-se que em três o retorno foi menor que 50%, sendo eles Comunicação
Social, Teatro e Ciências Econômicas Noturno.
Após a etapa de aplicação dos questionários, foi iniciada a fase de organização e
tabulação dos dados. Para armazenamento e cruzamento dos dados, foi utilizada à
ferramenta Tabela Dinâmica do programa Windows Excel, que suporta no mesmo
documento arquivar o banco de dados e os gráficos e tabelas produzidos a partir dos
cruzamentos efetuados.
Foram utilizadas como base para as análises as produções referentes às Ações
Afirmativas no Brasil e as produções do campo de conhecimento da Sociologia da
Educação, que vem contribuindo para o entendimento acerca da escolarização de
diferentes sujeitos, provenientes de vários extratos da sociedade e sua chegada e
permanência no Ensino Superior, como mostram os trabalhos de Écio Antônio Portes
(1993, 2000, 2001), Écio Antônio Portes e Letícia Pereira de Sousa (2009), Débora
Cristina Piotto (2007, 2008), Maria José Braga Viana (2007), Wânia Maria Guimarães
Lacerda (2006), Nadir Zago (2006), entre outros pesquisadores do campo. Utilizou-se
também dos conceitos de tática e estratégia de Michel de Certeau (1994) para auxiliar
na compreensão das ações empreendidas pelos sujeitos pesquisados para chegar ao
Ensino Superior. Considerou-se, também, o conceito de configuração social
desenvolvido por Norbert Elias (1994, 2001, 2006), principalmente no que se refere à
escolaridade dos familiares, no sentido de entender as possibilidades de ação dos
sujeitos a partir da configuração na qual estão inseridos.
Acredita-se que o ideal seria o aprofundamento dos dados produzidos pelos
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questionários através de entrevistas a uma parcela do universo pesquisado, pois como
afirma Uwe Flick (2005), os dados provenientes de questionários são insuficientes para
revelar o contexto das respostas, o que pode ser alcançado pelo uso de outros recursos
metodológicos, como a entrevista. Contudo, o tempo demandado para realização das
entrevistas, transcrição e análise seria superior ao disponível para elaboração deste
estudo. Portanto, optou-se pela construção do perfil dos estudantes, realizando um
trabalho a partir de dados quantitativos, mas que possibilitaram uma análise qualitativa.
Nesse sentido, ressalta-se que as contribuições da presente pesquisa podem ser
retomadas, aprofundadas e superadas por trabalhos posteriores.
No que se refere à implantação das Ações Afirmativas, para além das discussões
que cercaram seu desenvolvimento no país, pode-se considerar sua adoção como um
fenômeno social que merece ser investigado, de modo a se conhecer e analisar seu
desenvolvimento, processo, impacto e efetividade. Na apresentação do livro Entre
dados e fatos: Ação Afirmativa nas universidades públicas brasileiras, Angela
Randolpho Paiva (2010, p.7) afirma que as Ações Afirmativas são uma realidade social,
nesse sentido, é preciso avançar nas discussões, “não se trata mais de ser contra ou a
favor dessas políticas” porque elas já foram implantadas em várias universidades e
continuam a ser. Assim, segundo a autora, o momento seria de investigação e análise
dessas políticas e suas implicações no contexto das universidades. Nesse contexto, é
importante conceituar as ações afirmativas como políticas públicas que foram
reivindicadas por diferentes grupos da sociedade brasileira, entraram para agenda oficial
do governo, já foram implantadas em diferentes instituições e continuam a ser. E
começam a entrar no ciclo de sua avaliação para melhor gerenciamento e
aperfeiçoamento. Nesse sentido, este estudo pretende contribuir para o debate em torno
do significado e, principalmente, da abrangência das Ações Afirmativas na UFSJ e no
país como um todo.
Nesses termos, o conhecimento acerca do perfil desses estudantes pode auxiliar
no desenvolvimento de políticas públicas em benefício dos mesmos, que levem à
democratização do acesso e permanência no Ensino Superior. Ou, através das possíveis
constatações, podem ser produzidos novos questionamentos referentes à aplicabilidade
das Ações Afirmativas e à ocupação das vagas a ela destinadas. Nessa perspectiva, o
desconhecimento do perfil desses sujeitos coloca as Ações Afirmativas como ações
desvinculadas da permanência na universidade por se restringirem apenas ao acesso.
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O presente trabalho poderá ainda constituir-se em uma contribuição a mais na
área das Ações Afirmativas, além de uma referência documental para demais pesquisas
que visem o conhecimento do perfil dos beneficiados pelas Ações Afirmativas
implantadas nas universidades federais, especialmente na UFSJ. Além disso, pode
colaborar para orientar políticas, de modo a contemplar as reais demandas da população
que se utiliza das promoções de ingresso no Ensino Superior Público. Os resultados
obtidos a partir desta pesquisa poderão colaborar para as reflexões e demais produções
do campo de conhecimento em questão. Contudo, vale ressaltar que, como nos lembra
Alves-Mazzotti (2003), as pesquisas podem informar as ações políticas, mas isso não
acontece de forma imediata, pois o tempo de produção dos estudos difere do tempo de
intervenção dos mesmos na realidade.
Sobre o conhecimento dos sujeitos que utilizam o sistema de Ação Afirmativa
para ingressar no Ensino Superior público e sua permanência nas instituições, o
documento do Instituto de Pesquisa Estatística Aplicada (IPEA, 2011, p. 293) Políticas
Sociais: acompanhamento e análise, afirma que
Entre os principais desafios apontados, estão o conhecimento ainda
limitado da comunidade acadêmica sobre a questão racial, a
ocupação parcial das vagas destinadas as cotas e a necessidade de
programas estruturados de assistência estudantil.

Nesse sentido, destacam-se as possíveis contribuições do presente estudo para o
preenchimento dessa lacuna evidenciada pelo documento do IPEA, bem como a
possibilidade de subsídio para avaliação da ação empreendida na UFSJ como também
em demais universidades.
No que se refere ao crescimento das vagas para ingresso nas universidades, nos
últimos anos houve a implantação de diversas ações e programas empreendidos no
sentido de ampliar a presença de jovens no Ensino Superior, seja ele público ou privado,
presencial ou à distância. Entre as políticas de expansão do acesso à universidade podese citar o Programa Universidade para Todos (ProUni), que concede bolsas integrais ou
parciais, de acordo com a renda per capita familiar do candidato,

em cursos de

graduação da rede privada para estudantes egressos do Ensino Médio da rede pública de
ensino. Foi criado também o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), que financia
as mensalidades dos cursos de graduação em instituições privadas. Assim, estudantes
que não possuem condições financeiras de arcar com os custos da graduação podem,
mediante o compromisso de efetivação do pagamento do dinheiro investido após a
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conclusão do curso, obter uma formação em nível superior. No ano de 2005, foi criada
a Universidade Aberta do Brasil (UAB), um sistema composto por universidades
públicas que oferecem cursos de graduação e especialização na modalidade de educação
a distância, proporcionando a oportunidade de formação superior para diferentes
parcelas da população. Em 2007 teve início o Programa de Apoio aos Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que teve por objetivo
promover a expansão do Ensino Superior público através da ampliação das vagas,
criação de novos cursos, otimização do aproveitamento dos espaços físicos, recursos
humanos entre outras ações.
Além destes programas, pode-se citar também o Plano Nacional de Educação
(PNE) 2011-2020, que tem como finalidade a redução das desigualdades escolares. A
oitava meta do PNE preconiza aumentar a escolaridade média da população de 18 a 24
anos para chegar a pelo menos 12 anos de estudo para pessoas provenientes do campo,
das regiões com menor índice de escolaridade do país, inclusive entre as pessoas das
camadas populares. Além disso, a referida meta visa a equiparar a escolaridade média
de pessoas negras (pretas e pardas) e não negras, visto que diversas pesquisas têm
apontado diferenças significativas na escolaridade média de pretos, pardos, brancos,
indígenas e amarelos.
Ainda sobre o PNE, a meta doze tem por objetivo elevar a taxa líquida de
matrículas no Ensino Superior para 33%, já que ao final do PNE 2001-2010 essa taxa
foi de apenas 14%. Entre as estratégias para o cumprimento da meta doze, tem-se o
aumento das vagas nas instituições federais de Ensino Superior e tecnológico,
oferecimento de um terço das vagas em período noturno, ampliação dos programas de
inclusão e assistência estudantil e o acesso ao Ensino Superior para egressos do sistema
público de ensino. Objetiva-se, ainda, a expansão do atendimento à populações do
campo e indígena no que se refere ao acesso e permanência na universidade. Ressalta-se
aqui, em especial, a estratégia que visa ao aumento da participação de grupos
desfavorecidos no Ensino Superior, “inclusive a adoção de políticas afirmativas, na
forma da lei” (PNE 2011-2020, p.14).
Em consonância com essas metas, as Ações Afirmativas foram reafirmadas
recentemente por decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, que declarou a
constitucionalidade das cotas para o ingresso de estudantes nas universidades e pela Lei
12.711/2012 que regulamenta as Ações Afirmativas para o ingresso nas universidades
federais e instituições federais de Ensino Técnico de nível médio.
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Nesse cenário, as discussões sobre a implantação de Ações Afirmativas em
universidades públicas e as tentativas de democratização do acesso e permanência no
Ensino Superior foram temas de destaque no Brasil, no espaço acadêmico, social,
midiático, como na agenda oficial do governo. O ano de 2012 ficará marcado na história
do Ensino Superior brasileiro, no qual houve a aprovação pelo Supremo Tribunal
Federal do julgamento da constitucionalidade das cotas, bem como a publicação da Lei
nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, sancionada pela Presidenta Dilma Rousseff. Essa lei
é resultado de mais de uma década de lutas e reivindicações de diferentes movimentos
sociais, diversas tentativas de implantação de Ações Afirmativas nas universidades
localizadas em diferentes estados, debates, congressos e estudos que denunciavam o
caráter excludente da educação superior brasileira. Nesse sentido, para garantir o acesso
de egressos da rede pública de ensino às universidades públicas, o primeiro artigo da
Lei 12.711 traz que
Art. 1º As instituições federais de educação superior vinculadas ao
Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para
ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo
50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o caput
deste artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservadas aos
estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5
salário mínimo (um salário-mínimo e meio) per capita. (Grifos
nossos)

Nesses termos, a nova Lei tratou de reservar nas universidades federais vagas
para os estudantes egressos de escolas públicas. O que se justifica, na medida em que as
universidades são mantidas com o dinheiro dos impostos de todos os brasileiros. Mas as
vagas eram preenchidas por grupos específicos, como as diversas frações da classe
média e elites, estudantes provenientes de escolas particulares, ou cursinhos de renome,
enfim, pelos herdeiros culturais. Assim, a Lei tenta minimizar a dicotomia do sistema
educacional brasileiro que estabelecia o circuito virtuoso para uns – em que o estudante
frequenta a educação básica em escolas particulares e a universidade pública – e o
circuito vicioso para outros – com a trajetória inversa (ROMANELLI, 2007, p. 104).
Nesse cenário, restava à maioria dos estudantes das camadas populares e egressos das
escolas públicas as faculdades privadas ou, quando conseguiam ingressar nas
universidades federais, se concentravam em carreiras tidas como desvalorizadas
socialmente, como é o caso das licenciaturas.
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No parágrafo único, a Lei cuidou de outro aspecto importante, pois o recorte de
renda não permite que estudantes provenientes de famílias abastadas economicamente,
ou seja, que já são beneficiados de alguma forma, utilize desse percentual de vagas.
Contudo, a Lei não informa os critérios para avaliação da renda familiar dos candidatos,
aspecto que é mencionado no Decreto nº 7.824/2012 de 11 de outubro, no qual fica
estabelecido que o Ministério da Educação irá desenvolver atos complementares à Lei
no que diz respeito à apuração e comprovação da renda familiar e dos critérios para o
preenchimento das vagas reservadas pela Lei de cotas.
No artigo terceiro, a Lei vai mais fundo na questão dos grupos excluídos no
Ensino Superior público e, talvez nesse ponto, se faça mais polêmica, pois afirma que
Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as
vagas de que trata o art. 1º desta Lei serão preenchidas, por
curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas,
em proporção no mínimo igual à de pretos, pardos e
indígenas na população da unidade da Federação onde está
instalada a instituição, segundo o último censo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Parágrafo único. No caso de não preenchimento das vagas
segundo os critérios estabelecidos no caput deste artigo,
aquelas remanescente deverão ser completadas por estudantes
que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas
públicas.

Assim, a Lei pretende fazer do espaço universitário um espaço possível para
pretos, pardos, indígenas e egressos das escolas públicas, grupos que, anteriormente às
diversas Ações Afirmativas implantadas nas universidades, encontravam ainda mais
dificuldade de ingressar no Ensino Superior público. Nesses termos, dados preliminares
do Censo da Educação Superior (2011) mostram que, para o ano de 1997, pretos e
pardos com a idade de 18 a 24 anos representavam menos de 5% dos estudantes que
ingressaram neste nível de ensino no país. Em contrapartida, para o ano de 2011, este
percentual subiu para cerca de 20%, graças às diversas Ações Afirmativas empreendidas
até o momento.
Segundo dados de Elielma Ayres Machado e Fernando Pinheiro da Silva (2010),
até o ano de 2011, das 59 universidades federais do país, 46 já haviam implantado
algum tipo de Ação Afirmativa, entre cotas, acréscimo de notas e acréscimo de vagas.
Contudo, 13 instituições ainda se mantinham resistentes a qualquer tipo de ação nesse
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sentido. Para aquelas instituições que ainda não tinham desenvolvido discussões acerca
do acesso de estudantes egressos de escolas públicas e estudantes pretos, pardos e
indígenas, a Lei direciona os moldes para implantação das ações. Assim, podemos
considerá-la como uma política pública capaz de alterar o cenário social das
universidades públicas, visto o histórico ínfimo de participação de pretos, pardos e
indígenas neste nível de ensino antes das Ações Afirmativas.
A Lei especifica ainda que as universidades devam implantar pelo menos 25%
da reserva de vagas destinadas à cota a cada ano, tendo prazo de quatro anos para total
implantação da mesma, sendo 30 de agosto de 2016 o prazo máximo para o
cumprimento integral da Lei. Além disso, foi instituído o Comitê de Acompanhamento e
Avaliação das Reservas de Vagas nas Instituições Federais de Educação Superior e de
Ensino Técnico de Nível Médio, para acompanhar e avaliar o cumprimento da referida
Lei. O Comitê deverá encaminhar, anualmente, aos Ministros de Estado da Educação e
Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da
República, um relatório de avaliação da implantação das reservas de vagas. Além disso,
a Lei define que, dentro de dez anos ,o Poder Executivo irá avaliá-la e, se necessário,
estabelecer sua revisão.
Com a aprovação da Lei de cotas, além da implantação da reserva de vagas nas
instituições que ainda não desenvolviam nenhuma ação desse tipo, a Lei levará a uma
possível padronização da política empreendida pois anteriormente as universidades,
devido a sua autonomia, instituíram os programas de Ação Afirmativa a seu modo. Com
isso, foram criados programas que apresentavam grandes diferenças entre o público
beneficiado e os respectivos percentuais de notas e vagas. Nesse sentido, entende-se
que, em alguns pontos, a Lei fere a autonomia universitária, pois impõe a implantação
do programa para os próximos quatros anos nos moldes apresentados anteriormente.
Possivelmente, para algumas instituições, a referida Lei pode não representar
avanços, visto que a maioria das federais já possuía programas de Ações Afirmativas de
acordo com as especificidades de sua localização e público. Pensando nisso, a partir do
Decreto nº 7.824 de 11 de outubro de 2012, ficou instituído que as instituições podem
criar políticas específicas de Ações Afirmativas, bem como reserva de vagas
suplementares ou outras modalidades de ações, desde que sem prejuízo ao preconizado
pela Lei no. 12.711. Ou seja, neste caso, as instituições devem cumprir com o disposto
na Lei de cotas, mas caso julguem necessário, podem desenvolver outros programas de
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Ações Afirmativas para complementar seu programa de inclusão.
As discussões ocorridas no Seminário 10 anos de Ações Afirmativas: Conquistas
e Desafios, que aconteceu nos dias 21 e 22 de novembro de 2012 na UERJ, mostraram
que uma política tão abrangente não conseguiria levar em conta as especificidades de
cada região do país e, assim, a Lei de Cotas acabou por propor uma política geral para
universidades e realidades distintas. Assim, a Lei 12.711 pode ser tomada como uma
estratégia empreendida pelo governo federal para reverter um quadro de exclusão há
muito tempo denunciado no Brasil. Neste caso utiliza-se aqui o conceito de estratégia
de Certeau (1994) para evidenciar o caráter de estabelecimento e imposição da lei, bem
como sua posição de poder. Certeau (1994, p. 99) define o conceito de estratégia como
...o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que se torna
possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder
(uma empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica)
pode ser isolado. A estratégia postula um lugar suscetível de ser
circunscrito como algo próprio e ser a base de onde se podem gerir
as relações com uma exterioridade [...]. (idem, p.99, destaques do
autor)

Assim considera-se estratégia como um estabelecimento que vem de instâncias
superiores, imposição de acordo com uma posição de poder. Neste caso, considera-se a
Lei 12.711 como uma estratégia e as formas de contornar sua imposição ou de se
beneficiar dela como tática. Para De Certeau (1994, p. 45), as táticas são
“engenhosidades do fraco para tirar partido do forte, vão desembocar então em uma
politização das práticas cotidianas.” De volta às discussões do referido Seminário,
ressalta-se o caso dos estudantes indígenas que são tratados pela lei juntos aos demais
estudantes pretos e pardos. Contudo, no caso dos indígenas deve-se levar em
consideração as especificidades de sua vivência e educação, visto que a própria
Constituição Federal prevê em seu artigo no. 210 que a educação nas aldeias poderá ser
ministrada em língua materna, uma educação intercultural, através de processos
próprios de aprendizagem. Além disso, os indígenas são portadores de uma cosmologia
diferente. Assim, existem peculiaridades de sua formação que inviabilizam a estes
estudantes competir em condição de igualdade com os demais por uma vaga no Ensino
Superior. Se não levadas em consideração tais peculiaridades, a Lei 12.711 poderá
acarretar em uma ação contrária à que pretende e, no caso dos indígenas, levar a uma
diminuição do número de estudantes nas universidades. E ainda a realidade social
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vivida na maioria das comunidades diverge bastante da vivenciada nas cidades, os
indígenas têm sua subsistência baseada na agricultura familiar, pesca, caça, não
acumulam grandes recursos financeiros, o que dificulta a permanência destes estudantes
nas universidades, pois não podem contar com auxílio financeiro familiar, sendo
inteiramente responsáveis por sua manutenção.
Através da Lei 12.711, tem-se a garantia de que, pelo menos nos próximos 10
anos, a entrada de jovens provenientes dos meios populares será ampliada nos diferentes
cursos. Mas não se pode descartar os possíveis rearranjos sociais promovidos pelas
classes médias, exímias jogadoras e estrategistas no campo da educação. Pois, para uma
parcela dessas classes, é possível fazer os filhos passarem três anos na escola pública,
principalmente em colégios federais e criar artifícios que acobertem a renda per capita
da família para poderem participar do novo jogo que se estabelece (PORTES e SOUSA,
2012).
É preciso ter clareza de que o conjunto de estudantes que adentrarão no Ensino
Superior público, em seus diversos cursos, poderá enfrentar preconceitos e resistências
por parte de professores e demais estudantes. Possivelmente, a meritocracia será um
tema recorrente em defesa de uma universidade de qualidade, científica e universalista.
Principalmente nos cursos que se alocam nas ciências de núcleo duro, pois as
humanidades há muito lidam com os jovens das camadas populares nas universidades
públicas. Os professores dessa área já construíram um modus operandi junto os
estudantes provenientes dos meios populares. As resistências serão maiores nos cursos
reservados aos herdeiros culturais. Nesse sentido, a nova Lei garante a reserva de 50%
das vagas por curso e turno, isso garante que os estudantes das camadas populares
ocupem outras áreas de conhecimento e possam ingressar nos cursos mais concorridos
(PORTES e SOUSA, 2012).
Embora a Lei seja um grande avanço no campo educacional brasileiro, observase que a mesma não menciona a questão da permanência dos estudantes no interior da
instituição, questão de suma importância para que a democratização se efetive para além
do ingresso. A esse respeito, o então Ministro da Educação Aloísio Mercadante afirmou
que uma Medida Provisória foi encaminhada em janeiro de 2013 ao Congresso
Nacional para criação de uma bolsa destinada aos estudantes egressos de escolas
públicas, com renda per capita inferior ou igual a 1,5 salários mínimo e que
ingressaram em cursos com mais de cinco horas diárias de aula. O objetivo é garantir a
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permanência do estudante na instituição, de modo a diminuir os índices de evasão. A
previsão é que seja paga uma bolsa no valor de R$400, 00 (quatrocentos reais mensais)
através de um cartão magnético. Contudo, a proposta depende da aprovação do
Orçamento para o ano de 2013, ainda a ser votado. Neste caso, apesar de não constar na
Lei 12.711, a questão da permanência dos estudantes cotistas parece ser uma
preocupação do governo federal.
Feitas estas colocações segue adiante a estrutura do presente estudo. No capítulo
I, Políticas de Ações Afirmativas para o ingresso no Ensino Superior, são apresentados
alguns conceitos de Ação Afirmativa defendidos por diferentes autores, bem como a
concepção de Ação Afirmativa adotada no trabalho. Neste capítulo, é abordada ainda a
implantação das ações no cenário brasileiro, o contexto polêmico dessa implantação,
argumentos favoráveis e contrários, um mapeamento de produções neste campo de
estudo e questões acerca da assistência estudantil e permanência no Ensino Superior.
O capítulo II: Políticas de Ações Afirmativas: o caso da Universidade Federal
de São João del- Rei, comporta a caracterização da UFSJ, desenvolvimento após a
adoção ao REUNI, motivação para adoção das Ações Afirmativas, descrição do
processo seletivo do vestibular e das Ações Afirmativas empreendidas pela instituição.
Além disso, é apresentada a assistência estudantil da UFSJ, os programas
disponibilizados aos estudantes e a opinião dos estudantes pesquisados sobre a
assistência.
A partir do terceiro capítulo, entitulado Os antecedentes dos pesquisados:
escolaridade e condições de trabalho, aprofunda-se a análise dos dados provenientes
dos questionários. Neste caso, aqueles relacionados aos antecedentes dos pesquisados,
sua escolaridade e ocupação, por considerar a importância do capital cultural familiar,
principalmente na sua versão transformada, o capital escolar, na configuração das
trajetórias de longevidade escolar, bem como das condições de trabalho e rendimentos
na definição das condições de existência dos sujeitos.
O último capítulo, O perfil sociocultural e escolar dos estudantes ingressantes
pela política de Ação Afirmativa da UFSJ, se constitui no capítulo mais denso da
dissertação, pois nele são analisadas as características gerais dos pesquisados, o perfil
sociocultural destes sujeitos, seu percurso escolar desde a educação infantil até as
tentativas de ingresso na universidade, preparação e escolha do curso. Neste capítulo,
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são abordadas também as práticas culturais empreendidas pelos estudantes, como
frequencia ao teatro, centros culturais, cinema. Além disso, é apresentada a opinião dos
estudantes quanto à implantação de Ações Afirmativas nas universidades públicas.
Interessante ressaltar que os questionários foram respondidos antes da aprovação da Lei
12.711.
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CAPÍTULO I
POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS PARA O INGRESSO NO ENSINO
SUPERIOR

1.1. As Ações Afirmativas
As Ações Afirmativas não se reduzem à implantação de cotas raciais nas
universidades, como os meios de comunicação de massa muitas vezes divulgam. Nesses
termos, entendemos que as cotas são a reserva de um percentual de vagas para o grupo
que se pretende promover, representam uma das possíveis táticas para o
desenvolvimento das Ações Afirmativas. Pela definição de Arabela Campos Oliven
(2007, p. 30) as Ações Afirmativas são:
...um conjunto de políticas públicas para proteger minorias e
grupos que, em uma determinada sociedade, tenham sido
discriminados no passado. A ação afirmativa visa remover
barreiras, formais e informais, que impeçam o acesso de certos
grupos ao mercado de trabalho, universidades e posições de
liderança.

Já Gisele Cittadino (2004, p. 11) defende que as Ações Afirmativas não devem

ser vistas como mecanismos de compensação, mas sim como ações que possibilitem a
integração e tenham por objetivo a remoção de obstáculos, de modo a permitir à efetiva
“participação de amplos setores da sociedade nos processos de deliberação política.”
Nesses termos, é importante destacar que as Ações Afirmativas devem ser
desenvolvidas no sentido de garantir aos diferentes grupos excluídos socialmente a
possibilidade de desfrutar igualmente dos bens sociais, culturais, econômicos, como por
exemplo, educação básica de qualidade, acesso e permanência nos níveis mais elevados
de ensino, serviço de saúde apropriado, entre outros direitos garantidos ao cidadão pela
Constituição Federal, mas que na prática não passam de letra morta.
Paralelamente a tal definição, Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (2009, p.
264) apresenta diversos âmbitos para a utilização das Ações Afirmativas:
...ações afirmativas são um conjunto de metas articuladas e
complementares que integram programas governamentais, políticas
de Estado, determinações institucionais, com as finalidades de:
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corrigir desigualdades no acesso à participação política, educação,
saúde, moradia, emprego, justiça, bens culturais; reconhecer e
reparar crimes de desumanização e extermínio contra grupos e
populações; reconhecer e valorizar a história, cultura, identidade de
grupos sociais e étnico-raciais, bem como a importância de sua
participação na construção de conhecimentos valiosos para toda a
humanidade.

Destaca-se também a concepção de Nilma Lino Gomes (2003, p. 222), que
completa as definições anteriores, e acrescenta que as Ações Afirmativas podem ser
ações públicas ou de iniciativa privada. Além disso, a autora aponta que sua utilização
não se daria de forma indeterminada, mas de forma provisória. Assim, considera que as
Ações Afirmativas:
Podem ser entendidas como um conjunto de políticas, ações e
orientações públicas ou privadas, de caráter compulsório,
facultativo ou voluntário que têm como objetivo corrigir as
desigualdades historicamente impostas a determinados grupos
sociais e/ou étnico/raciais com um histórico comprovado de
discriminação e exclusão. Elas possuem um caráter emergencial e
transitório.

Em outra publicação, Gomes (2004, p.44) destaca que as Ações Afirmativas não
se restringem a cotas, estas são uma modalidade mais radical e “representam, no
conjunto das Ações Afirmativas, uma tomada de posição explícita contra o racismo”.
Dessa forma, entende-se aqui que as Ações Afirmativas são políticas amplas, de
grande alcance, que visam o desenvolvimento sociocultural, econômico e político de um
determinado grupo. Elas podem acontecer em diferentes espaços sociais, como por
exemplo, no Ensino Superior, que podem envolver ações de: pré-ingresso, como cursos
preparatórios para o vestibular e isenção da taxa de inscrição. Ações pós o ingresso, com
o estabelecimento de programas de permanência e assistência; e até acompanhamento
da inserção dos egressos no mercado de trabalho, entre outras ações. Contudo, vale
ressaltar que as Ações Afirmativas não são políticas restritas à área da educação. Nesse
sentido, Sabrina Moehlecke (2002) observa que os principais campos em que foram
adotadas as Ações Afirmativas no Brasil, além da Educação Superior, são o mercado de
trabalho e a política, beneficiando os representantes de seguimentos étnico-raciais e as
mulheres. Nesse sentido, para melhor compreensão, ressalta-se que, no decorrer do
texto, o termo Ação Afirmativa é utilizado como sinônimo das diferentes políticas de
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promoção do ingresso no Ensino Superior público, tais como: acréscimo na nota do
candidato, aumento do número de vagas nos cursos, processos seletivos específicos e
reserva de vagas, sem prejuízo de sua definição como ações amplas de inclusão em
diversos espaços.
Para a construção do presente estudo, bem como para a compreensão do
significado e abrangência das Ações Afirmativas, foram analisados diversos trabalhos
sobre o tema e sobre os diferentes posicionamentos no campo de conhecimento em
questão. No que se refere à criação do termo Ação Afirmativa, segundo Petrônio
Domingues (2005) e Ana Lúcia Valente (2005), a expressão foi criada nos Estados
Unidos, durante o governo do então presidente J. F. Kennedy (1961-1963), para nomear
um conjunto de políticas públicas e privadas para o combate à discriminação racial.
Nesse cenário, Moehlecke (2002, p. 198) observa que os anos de 1960 foram anos de
lutas e reivindicações para os norte-americanos na defesa da igualdade e direitos dos
cidadãos, então:
No período, começam a ser eliminadas as leis segregacionistas
vigentes no país, e o movimento negro surge como uma das
principais forças atuantes, com lideranças de projeção nacional,
apoiado por liberais e progressistas brancos, unidos numa ampla
defesa de direitos. É nesse contexto que se desenvolve a idéia de
uma ação afirmativa, exigindo que o Estado, para além de garantir
leis anti-segregacionistas, viesse também a assumir uma postura
ativa para a melhoria das condições da população negra.

Moehlecke (2002) ainda reitera que as Ações Afirmativas não se mantiveram
restritas apenas aos Estados Unidos. Outros países também adotaram ações voltadas
para a promoção de diferentes grupos, como é o caso da Índia, Nigéria, África do Sul,
Argentina, Cuba, entre outros países.
No caso dos Estados Unidos, as Ações Afirmativas implantadas diferem bastante
daquelas implantadas no Brasil, além disso, a identificação, ou pertencimento étnicoracial nestes países também é diferente. Nos Estados Unidos, basta “uma gota de
sangue” para ser considerado como negro, ou seja, a existência de familiares e
antecedentes negros é fator determinante na identificação etnicorracial. Já no Brasil, a
regra da gota de sangue não é válida. Devido à miscigenação e ao preconceito, existe
uma “dificuldade” em identificar quem é negro ou não no Brasil, o que leva a uma série
de diferentes identificações, como “moreno claro”, “moreno escuro”, “café”, “marrom”
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entre outras. Assim, as Ações Afirmativas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil,
desenvolveram-se em formatos diferenciados, principalmente devido às características e
particularidades de cada país. Nesse ponto, destacamos também a diferença quanto ao
momento de implantação destas ações em ambos os países. No caso dos Estados
Unidos, as Ações Afirmativas foram fruto de um momento de forte reivindicação social,
de luta pelos direitos civis. No Brasil, apesar de todas as reivindicações, elas teriam sido
implantadas inicialmente de baixo para cima, como no caso da UERJ, por uma lei
estadual, gerando polêmicas e controvérsias.
No Brasil, de acordo com José Jorge Carvalho (2003), a discussão acerca da
implantação de ações de caráter reparatório a favor da população negra não é recente.
Segundo o autor, o Jornal Quilombo, publicado nos anos de 1949 e 1950 pelo grupo de
Abdias do Nascimento – importante intelectual relacionado à questão dos negros na
sociedade brasileira – já trazia a ideia de entrada dos estudantes negros na educação
pública e privada, em todos os níveis de ensino, como bolsistas do Estado.
Nessa perspectiva, a contribuição do Movimento Negro na reivindicação do
desenvolvimento de ações em beneficio da população negra foi efetiva e não se
restringiu à implantação de Ações Afirmativas no Ensino Superior. Vejamos algumas
demandas apresentadas pelo Movimento ao Governo Federal, em novembro de 1995,
através do documento Programas de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial 5:
incorporar o quesito cor em diversos sistemas de informação;
estabelecer incentivos fiscais às empresas que adotarem programa
da igualdade racial; instalar, no âmbito do Ministério do Trabalho,
a Câmara Permanente de Promoção da Igualdade, que deverá se
ocupar de diagnósticos e proposição de políticas de promoção da
igualdade no trabalho; regulamentar o artigo da Constituição
Federal que prevê a proteção do mercado de trabalho da mulher,
mediante incentivos específicos, nos termos da lei; implementar a
Convenção sobre Eliminação da Discriminação Racial no Ensino;
conceder bolsas remuneradas para adolescentes negros de baixa
renda, para o acesso e conclusão do primeiro e segundos graus;
desenvolver ações afirmativas para o acesso dos negros aos cursos
profissionalizantes, à universidade e às áreas de tecnologia de
ponta...(MARCHA ZUMBI, 1996 apud MOEHLECKE, 2002, p.
205).

5

O documento foi entregue ao então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em novembro
de 1995. Neste mesmo mês, o Presidente criou o decreto que instituiu o Grupo de Trabalho
Interministerial para cuidar de questões relativas à promoção da população negra em diversos âmbitos da
vida social.
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Já no ano de 1996, aconteceu o seminário internacional sobre Multiculturalismo
e racismo: o papel da ação afirmativa nos Estados democráticos contemporâneos,
organizado pelo Ministério de Justiça. De acordo com Angela Randolpho Paiva e Lady
Christina de Almeida (2010), este seminário teve grande importância para o cenário
político nacional, uma vez que foram discutidas propostas de políticas públicas
específicas para a população negra.
Mas o debate sobre as Ações Afirmativas ganhou destaque e repercussão no
cenário brasileiro e principalmente na mídia, somente após a III Conferência Mundial
de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata,
que se realizou em Durban, na África do Sul, de 31 de agosto a 7 de setembro de 2001.
Nessa conferência, a delegação oficial brasileira comprometeu-se a lutar contra a
discriminação racial e propôs a adoção de Ações Afirmativas a favor da população afrodescendente, inclusive a adoção de cotas para negros no Ensino Superior. Antes da
realização da Conferência de Durban, o Brasil não tinha políticas públicas de caráter
etnicorracial para a entrada desses sujeitos nas universidades públicas e, de certa forma,
ignorava os resultados de grandes pesquisas que apresentavam os negros em situação de
exclusão pela sua origem social e preconceito sofrido.
Segundo Antonio Sérgio Alfredo Guimarães (2003, p. 252), ao se apresentar
internacionalmente como um país livre da questão racial, o Brasil era “reiteradamente
lembrado das suas desigualdades raciais, facilmente demonstráveis pelas estatísticas
oficiais, sem poder apresentar, em sua defesa um histórico de políticas de combate a
essas desigualdades”. Nesse sentido, sem deixar de considerar as constantes pressões do
Movimento Negro e da classe média negra, este autor afirma que foi procurando uma
saída estratégica e política que o governo do então presidente Fernando Henrique
Cardoso (1994-2002) levou a questão das Ações Afirmativas para o debate nacional e
internacional. Assim, na Conferência de Durban, a delegação brasileira considerou a
“democracia racial6” como mito e assumiu as desigualdades de caráter racial presentes

6

O significado do termo Democracia racial, segundo Domingues (2005, p.3), diz respeito a um “sistema
racial desprovidos de qualquer barreira legal ou institucional para a igualdade racial”. Mas, sobretudo, se
refere à ideia extremamente difundida nos idos dos anos de 1930, que coloca o Brasil como país livre do
preconceito racial, de convivência harmônica e fraternal entre brancos e negros. Nesse sentido, a situação
de desigualdade social vivida pela população negra era vista como resultado de sua incapacidade
intelectual e moral para a vida. De acordo com Domingues (2005), o mito da democracia racial foi
impulsionado pela literatura produzida pelos viajantes estrangeiros que – tendo os Estados Unidos como
padrão de segregação racial – não encontravam no Brasil leis que impedissem a ascensão social dos
negros e interpretavam nosso país como livre de preconceitos. Além disso, a produção da elite intelectual
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em nosso país e através dessas constatações, comprometeu-se a revertê-las por meio de
Ações Afirmativas.
Entretanto, autores como Yvonne Maggie e Peter Fry (2002) questionaram a
posição da delegação brasileira em Durban, pois, segundo eles, antes da Conferência de
Durban foram realizados três seminários com o intuito de preparar a posição do Brasil
na conferência. Porém, poucos, além de ativistas negros, participaram, o que teria
impossibilitado a discussão do tema de forma mais abrangente.
Apesar de toda a polêmica, como mostraremos mais à frente, as Ações
Afirmativas atingiram o Ensino Superior brasileiro. Assim, de acordo com dados
apresentados por Machado e Silva (2010) no livro Entre dados e fatos: ação afirmativa
nas universidades públicas brasileiras, as primeiras universidades a implantarem Ações
Afirmativas no ano de 2003 foram UERJ, UENF, UEMS, UERN e UNE. Sendo que as
três primeiras desenvolveram os programas de Ações Afirmativas naquele ano, a partir
de leis estaduais.
Contudo, a implantação das leis e das próprias ações em si não se deu de forma
harmônica, vejamos o exemplo da UERJ. Segundo Machado (2004), no ano de 2000 foi
aprovada no Estado do Rio a Lei nº 3.524, que reservava 50% das vagas a estudantes
provenientes do sistema público de ensino. A seguir, no ano de 2001 foi aprovada a Lei
nº 3.708, que previa a reserva de 40% das vagas para estudantes autodeclarados como
pretos e pardos. Após o período de discussões e modificações, no ano de 2003 as leis
mencionadas acima foram substituídas pela Lei nº 4.151. De acordo com Barros (2009,
p. 13), esta última Lei reservava 45% das vagas para estudantes carentes, esta
porcentagem era subdividida da seguinte forma: 20% para estudantes provenientes do
sistema público de ensino, 20% para negros e 5% para pessoas com deficiência e
indígenas. Com a reformulação, foi implantado um novo quesito ao sistema e “Todos os
estudantes interessados em concorrer ao vestibular pelas cotas deveriam comprovar uma
renda per capita por pessoa de R$ 300, 00 mensais”. Barros (2009) reitera que, no ano
de 2009, a renda máxima aceita passou para R$ 630,00 por pessoa. No caso das
universidades estaduais do Rio de Janeiro, observa-se que houve uma preocupação
referente à origem socioeconômica dos sujeitos beneficiados pelas Ações Afirmativas.
Assim, foi instituído um recorte a partir da renda per capita familiar do candidato.
brasileira e o processo de mestiçagem também contribuíram para reforçar a crença na democracia racial.
Para mais informações, ver Andrews (1998).
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Neste caso, é possível considerar que tal medida tivesse por objetivo impedir que
sujeitos provenientes de meios sociais abastados, ou seja, pessoas que de alguma forma
já eram economicamente beneficiadas, se utilizassem das ações de ingresso.
Após a implantação das cotas nas primeiras universidades públicas, outras
instituições de Ensino Superior de todo Brasil se puseram a discutir a aplicabilidade das
Ações Afirmativas para o ingresso de estudantes em seus cursos. Com isso, mais
instituições optaram por adotar diferentes modalidades de Ações Afirmativas. Dados do
Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA), apresentados em
artigo de João Feres Júnior (2008), mostram que 57 Instituições Públicas de Educação
Superior (IPES) adotaram programas de Ação Afirmativa. Vale ressaltar que, no estudo
do GEMAA, foram incluídas universidades federais, estaduais e municipais.
Barros (2009) apresenta uma tabela em sua dissertação de mestrado, produzida a
partir de dados do Programa Políticas da Cor na Educação Brasileira7, na qual 79
universidades públicas adotaram Ações Afirmativas. Divididas as universidades com
Ações Afirmativas de acordo com o enquadramento funcional, tem-se: 41 universidades
estaduais (52%); 34 universidades federais (43%) e 4 universidades municipais (5%).
Já no artigo de Letícia Pereira de Sousa e Écio Antônio Portes (2011), foram
pesquisadas apenas as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) (ver anexo 1).
Após o levantamento efetivado junto a 59 universidades federais, chegou-se aos
seguintes dados: 64% (38)8 das universidades adotaram Ações Afirmativas e 36% (21)
delas não as implantaram. Dentre as universidades com Ações Afirmativas (n=38),
verificou-se que: 73% (28) delas adotaram ações na forma de Reserva de Vagas, que
consiste na reserva de um percentual das vagas do vestibular para os sujeitos que se
pretende beneficiar. 24% (9) das universidades adotaram a forma de Bônus, que
promove um acréscimo na nota final das provas dos candidatos. E 3% (1) delas
realizavam Processos Seletivos Específicos para Indígenas.
Dentre as universidades que adotaram Ações Afirmativas sob a forma de
Reserva de Vagas (n=28), observou-se que: 57% (16) delas adotaram a Reserva

7

O Programa Políticas da Cor na Educação Brasileira (PPCor) foi criado em 2001 pelo Laboratório de
Políticas Públicas da UERJ. Disponível em: www.lpp-buenosaires,net/olped/acoesafirmativas/sobrecanal.
Acesso em: 25 de julho de 2012.
8
Para melhor entendimento, os números apresentados dentro dos parênteses se referem aos números
absolutos.
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Sociorracial, que contempla sujeitos com base em aspectos sociais, como egresso de
escola pública e com base em características étnico-raciais. 32% (9) das universidades
adotaram a Reserva Social; destinada a sujeitos provenientes de escola pública, de baixa
renda e moradores do interior. E 11% (3) adotaram a Reserva Racial, que beneficia
candidatos com base na etnia e em características fenotípicas, como tom da pele, tipo de
traços físicos, cabelos e outros aspectos. Nesta categoria específica, observou-se que os
candidatos deveriam se autodeclarar como pertencentes à determinada etnia, possuir
traços fenotípicos do grupo racial declarado e, em alguns casos, passar por uma banca
de validação para solucionar possíveis mal-entendidos. Ou seja, a autodeclaração nem
sempre era aceita como verdadeira – fato criticado por alguns defensores e opositores
das cotas. Assim, o pertencimento ao grupo racial declarado, algo subjetivo e de difícil
definição por terceiros, era validado por pessoas que tinham nas mãos a possibilidade de
indeferir ou aceitar o pedido de inscrição do candidato. Nesse sentido, pode-se notar
que, no plano da retórica, as Ações Afirmativas foram implantadas, possibilitando o
acesso de determinados grupos ao Ensino Superior, mas na realidade, acima da
eloquência das falas e divulgações a respeito do tema, existem requisitos a serem
cumpridos para que se possa usufruir das Ações Afirmativas em questão.
Os resultados da pesquisa de Sousa e Portes (2011) mostraram que até a data do
referido estudo, a maioria (38 ou 65%) das IFES havia optado por implantar Ações
Afirmativas para o acesso de diferentes sujeitos no Ensino Superior, mas um número
significativo (21 ou 35%) de instituições mantinha posição contrária, não apresentando
qualquer política desse caráter.
Quanto à questão da permanência, Sousa e Portes (2011) verificaram que, entre
as universidades com Ações Afirmativas, apenas dez instituições (UFOP, UFU, UnB,
UFJF, UFPA, UFRGS, UFSC, UFSCar, UFSM) apresentaram de forma explícita nos
ordenamentos uma preocupação com a permanência dos estudantes que se
beneficiariam das políticas de ingresso. Mas, segundo os pesquisadores, o fato de
mencionar a questão da permanência não significou perceber de fato a existência de
Políticas de assistência. Significava, sim, que essas instituições incorporaram aos seus
discursos mais essa categoria de análise que favorece a compreensão das possibilidades
dos pobres no interior das universidades públicas federais. Assim, ao analisarem
detidamente os ordenamentos que citavam a permanência, observaram que apenas
quatro universidades – A Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Santa
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Catarina, a Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal de Juiz de Fora –
apresentavam programas efetivos de inclusão voltados para a permanência daqueles que
se beneficiaram das políticas de ingresso, contemplando inclusive diversos aspectos do
contexto social dos estudantes.
Sousa e Portes (2011) acrescentaram também a Universidade Federal de Minas
Gerais – UFMG, que, mesmo não apresentando uma discussão sobre a questão da
permanência nos ordenamentos consultados, possui um programa de assistência e
permanência sólido que antecede à federalização da instituição. Este programa não faz
um recorte étnico-racial, assim não atende exclusivamente os estudantes beneficiados
pelas políticas de promoção de ingresso. Atende a estudantes provenientes das camadas
populares em diversos aspectos da vida universitária. Portanto, oferece moradia, auxílio
transporte,

restaurante

universitário,

acompanhamento

médico,

odontológico,

psicológico, pedagógico, compra de livros com descontos, Bolsa Manutenção, entre
outros serviços. Os pesquisadores acrescentaram o caso da UFMG por ser de seu
conhecimento devido a outras pesquisas realizadas, sendo uma delas sobre a
permanência de um estudante pobre no Ensino Superior (PORTES e SOUSA, 2009). E
a outra sobre a Caixa dos Pobres e a ação efetiva da assistência na permanência de
estudantes pobres na universidade de Minas Gerais, atual Universidade Federal de
Minas Gerais - UFMG (PORTES, 2003). Estas pesquisas dão visibilidade às práticas
voltadas para a permanência na UFMG dos estudantes provenientes de meios menos
favorecidos econômica e culturalmente. Com isso, Sousa e Portes afirmam que outras
instituições podem oferecer efetivos programas de assistência/permanência, porém, por
não constarem na documentação analisada e fugirem do conhecimento dos
pesquisadores, não apareceram em seu estudo.
As demais universidades pertencentes ao grupo daquelas que citaram a
permanência (UFOP, UFU, UnB, UFJF, UFPA, UFRGS, UFSC, UFSCar, UFSM), se
comprometeram, nos ordenamentos consultados, a implantar programas para tal fim,
tendo em vista:
- “fortalecer ações para a permanência na universidade” – Resolução UFSCar Nº
011/2007;
- “desenvolver ações visando a apoiar a permanência” – Decisão UFRGS Nº 134/2007.
- “criar condições próprias de acesso, permanência e conclusão” – Resolução UFU Nº
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20/2008;
- “implantar um programa permanente de acompanhamento e apoio pedagógico” –
Resolução UFSM Nº 011/2007;
- “Melhoria das Condições de Entrada e Permanência dos Ingressantes da UFOP” Resolução UFOP CEPE Nº 3.270/2008;
- assumir “o compromisso de estabelecer uma política de permanência” – Resolução
UFPA Nº 3.361/2005.
Por fim, os dados revelaram que as modalidades de Ações Afirmativas eram
divergentes e comportavam singularidades, no que diz respeito à modalidade de ação
adotada, ao número e/ou porcentagens das vagas ofertadas e, principalmente, no que se
refere aos sujeitos beneficiados. Nessa perspectiva, o documento Políticas Sociais:
acompanhamento e análise, produzido pelo Instituto de Pesquisa Estatística Aplicada IPEA9, no ano de 2011, corrobora essa colocação, pois afirma que, devido à autonomia
universitária e à realidade das diferentes regiões do Brasil:

...as ações afirmativas adotadas no país pelas universidades
públicas têm formatos diferenciados respondendo direta ou
indiretamente, à realidade específica de cada região e do debate
social ali realizado, assim como as características da instituição
(IPEA Políticas Sociais: acompanhamento e análise. Brasília, n.19,
2011, p.293).

Assim, como mostrado no artigo anteriormente citado, (SOUSA E PORTES,
2011), há um predomínio de ações de caráter Social e Sociorracial, modelo que parecia
enfrentar menos resistência tanto na sociedade, como na academia. Nessa discussão,
dados do Censo da Educação Superior produzido pelo Ministério da Educação (MEC),
em 200910 confirmam tal tendência, pois mostraram que:

9

IPEA. Políticas Sociais: acompanhamento e análise. Brasília, n.19, 2011. Disponível em:
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/politicas_sociais/bps_19_caop08.pdf. Acesso em: 25
de Julho, 2011.
10
Ministério da Educação. Resumo Técnico, Censo da Educação Superior de 2009. Brasília-DF, 2010. O
Resumo Técnico do Censo da Educação Superior visa a facilitar a divulgação dos resultados da pesquisa,
o Censo da Educação Superior é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - INEP, e tem por objetivo apresentar informações particularizadas acerca
do Ensino Superior brasileiro. Disponível em: http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/. Acesso
em: 20 de setembro 2011.
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Na graduação presencial das IES públicas, do universo de
ingressos por processo seletivo, 36.294 ocorrem por meio de
programa de reserva de vagas. Entre os tipos de programa de
reserva de vagas coletados (étnico, procedente do ensino público,
social/renda familiar, pessoas com deficiência e outros), o destaque
ficou com o que se destina a alunos “procedentes de ensino
público” (69%), seguido com o relacionado com identidade
“étnica” com 25% (Ministério da Educação. Censo da Educação
Superior, Brasília, 2009, p. 22).

Ainda sobre o mapeamento das Ações Afirmativas no Ensino Superior, o artigo
de Machado e Silva (2010) apresenta diferentes dados. Os pesquisadores tiveram por
objetivo analisar os editais das universidades federais e estaduais que implantaram
Ações Afirmativas, as diferentes modalidades de ingresso adotadas, bem como a
dinâmica do processo de implantação. A pesquisa que deu origem ao artigo é parte de
um trabalho maior intitulado “Acompanhamento e monitoramento das políticas de ação
afirmativa nas universidades brasileiras”, desenvolvido no Núcleo Interdisciplinar de
Reflexão e Memória Afrodescendente (Nirema)11. Os procedimentos metodológicos
para efetivação da pesquisa foram semelhante com os utilizados por Sousa e Portes
(2011), acesso aos editais pelos sites das instituições, envio de e-mails e contatos
telefônicos com os responsáveis pelas comissões e conselhos universitários. Contudo,
Sousa e Portes (2011) não utilizaram o recurso das ligações telefônicas. Os dados de
Machado e Silva (2010) mostraram que, das 94 universidades federais e estaduais do
Brasil, 65 (69%)12 implantaram algum tipo de Ação Afirmativa, dentre estas apenas 13
(20%) universidades apresentaram editais idênticos. Nas demais, observou-se que o
público alvo e a modalidade de ingresso eram diferenciados. No que tange ao tipo de
ação adotada entre as 65 instituições, os autores afirmaram que 47% (30) das
universidades implantaram Ações Afirmativas sob a forma de cota, 28% (18) optaram
pelo acréscimo de vagas e cotas, 12% (9) acréscimo de notas, 9% (6) acréscimo de
vagas, 2% (1) acréscimo de notas e cotas e, por fim, 2% (1) implantaram três
modalidades, o acréscimo de notas, acréscimo de vagas e cotas. Já os beneficiados pelas
ações variavam entre estudantes de escola pública, negros, indígenas, deficientes físicos,
estudantes de baixa renda, quilombolas e moradores do interior do estado. Os
11

“A criação do NIREMA traduz o interesse da PUC-Rio em aprofundar estudos acadêmicos sobre os
aspectos históricos e socioculturais afrodescendentes, numa perspectiva camparada que leve a uma maior
reflexão a respeito das atuais condições das relações raciais em ambos os países.” Disponível em:
www.nirema.puc-rio.br. Acesso em: 20 de novembro de 2011.
12
Para melhor entendimento, os números em parênteses se referem hora aos números absolutos, hora às
porcentagens.
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pesquisadores mostram ainda que, em algumas universidades, era feita a junção de
categorias para formar o público alvo, por exemplo, no caso da UFSJ, os estudantes que
concorreram às vagas destinadas aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas em
2010, deveriam primeiro ser provenientes do Ensino Fundamental e Médio público. No
caso das universidades do Estado do Rio de Janeiro, os beneficiados eram os egressos
de escolas públicas, mas que não possuíssem renda per capta mensal superior a R$
630,00. Machado e Silva (2010, p.46) denominam esta junção de características de
condicionantes e afirmam que:
Em 26 de 65 universidades com AA (ação afirmativa), ou seja,
40%, ser egresso de escola pública é condição obrigatória para ter
acesso à ação afirmativa, e se o candidato for negro, ser egresso da
escola pública é igualmente importante, pois de 36 universidades
com ação afirmativa para negros, em 23, ou 63% dos casos, é
preciso ter sido também de escola pública. Se somarmos o
condicionante renda, teremos 27, ou 75%. A conclusão é que, ao
contrário do que os opositores dizem sobre as cotas raciais, o
candidato negro geralmente não precisa provar somente que é
negro, mas é preciso ter outras características que se somam para
que possa concorrer às políticas de ação afirmativa nas
universidades.

Interessante destacar que as Ações Afirmativas para promover o ingresso no
Ensino Superior público foram reivindicadas, principalmente, por membros do
Movimento Negro, militantes da área e pesquisadores envolvidos na temática, para o
benefício da população negra, devido aos números que denunciam o lugar periférico
que ela ocupa na sociedade brasileira. Mas as instituições públicas de Ensino Superior
gozam de autonomia administrativa, principalmente no que se refere à tomada de
decisões, direito democrático que permite às universidades decidirem por adotar essa ou
aquela modalidade de Ações Afirmativas. Assim, antes do estabelecimento da Lei
12.711, as universidades implantavam seus programas de Ação Afirmativa a seu modo,
privilegiando majoritariamente variáveis de caráter social.
Para a construção deste estudo, foram revistas as discussões polarizadas acerca
da implantação das Ações Afirmativas. Nesse sentido, são apresentados abaixo alguns
argumentos favoráveis e contrários a sua adoção. Vale ressaltar que não se pretendeu
apresentar uma discussão extensa sobre a argumentação no campo, pois não é objetivo
do estudo discutir a necessidade ou não da implantação de Ações Afirmativas, mas tão
pouco negar o debate em torno do processo. Nesse sentido, os argumentos expostos a
seguir contribuem para a compreensão da situação polêmica que se criou em torno da
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adoção das Ações Afirmativas.
Segundo Kabengele Munanga (2008), de todas as propostas de Ações
Afirmativas, a reserva de vagas para negros, indígenas e pobres nas universidades são as
que causam maior polêmica e resistência na sociedade, governo e meio acadêmico.
Diante disso, chama-se a atenção para as potenciais oportunidades que uma formação
em nível superior pode proporcionar aos sujeitos. Nesses termos, a educação superior
no Brasil, por muitos anos, foi restrita a uma camada muito específica da sociedade,
destinada majoritariamente aos herdeiros culturais e comprometida com a formação da
elite nacional. Nesse contexto, as Ações Afirmativas podem interferir nesta
configuração estabelecida e diminuir os efeitos do perverso circuito vicioso. Através
deste, os estudantes das camadas populares egressos do sistema público de ensino ao
final da educação básica não tem acesso as universidades públicas – devido à barreira
imposta pelo vestibular – e acabam por ingressar nas universidades privadas. Assim, a
polêmica quanto às Ações Afirmativas se explica na medida em que estas ações
modificam o perfil dos estudantes que têm acesso às universidades públicas,
reconhecidas por sua qualidade de ensino.
Aqueles que se posicionam contra as Ações Afirmativas utilizam o princípio da
igualdade política e jurídica dos cidadãos, presente na Constituição de 1988, como uma
forte base para suas argumentações – as cotas, juntamente com o bônus e as demais
modalidades de promoção do ingresso no Ensino Superior público, representariam uma
ameaça a esse princípio.
Outro ponto marcante seria a dificuldade da utilização do sistema de Ações
Afirmativas no Brasil devido à grande mestiçagem da população, o que poderia gerar
fraude por parte dos candidatos brancos, que possivelmente apelariam a sua ascendência
africana, podendo assim ocupar as vagas destinadas aos candidatos realmente negros.
Além do mais, sua utilização, segundo os opositores, poderia estimular o preconceito e
prejudicar valores, como orgulho e dignidade da população negra.
José Goldemberg e Eunice Durham (2007) ressaltam que a reserva de vagas nas
universidades públicas significaria um retrocesso, já que, pela primeira vez na
República, seria criada a distinção legal entre negros e brancos. Os opositores também
utilizam argumentos baseados na ciência, como aponta Sérgio Danilo Junho Pena (2007,
p. 45), ao afirmar que, “do ponto de vista biológico, raças humanas não existem”. Nesse
sentido, de acordo com César Benjamin (2007, p. 33), o que determina a cor de uma
pessoa é a quantidade de melanina na pele. Assim, ele afirma que “não somos nem
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brancos nem negros, somos mestiços”.
Autores como Maggie e Fry (2002) sintetizam alguns argumentos contrários.
Segundo eles as Ações Afirmativas contrariam a ideia de ausência de racismo
relacionada ao Brasil, uma vez que rompem com a crença que define nosso país como
sendo de misturas. Para os autores, as ações também vão contra nossa Constituição e
poderiam retomar um sistema de classificação racial que geraria uma bipolarização,
pelo qual as pessoas deveriam ser classificadas entre negros e brancos, entre aqueles que
têm direito às cotas e os que não têm. Os autores afirmam que a reserva de vagas para
negros no Ensino Superior teria consequências apenas para os “brancos” das camadas
populares, uma vez que seriam eles excluídos da reserva de vagas e em nada seria
afetada a elite branca. Assim, os autores ainda contestam a eficácia de uma política que
visa a “corrigir” as desigualdades de qualquer ordem por meio de uma “política de custo
zero” e chamam também a atenção para a celebração do conceito de “raça” sem o qual o
racismo não pode existir.
Noutro extremo, diferentes autores rejeitam os argumentos apresentados
anteriormente. Munanga (2003) refuta alguns desses posicionamentos. Quanto a
possíveis fraudes na autodeclaração dos candidatos ao exame do vestibular, acredita
que, pela força do ideal de branqueamento, os estudantes brancos não tentem tal
estratégia e, sim, utilizem argumentos com base na igualdade perante a lei. Contudo,
segundo Jailson de Souza e Silva (2004) muitos cursinhos pré-vestibulares têm
orientado seus alunos a se declararem como negros, independentemente de suas
características fenotípicas, visto que a autoclassificação na maioria das vezes não é
acompanhada de uma efetiva consciência de pertencimento étnico. Por outro lado, o
autor ressalta que as cotas baseadas apenas no critério fenotípico da cor, textura do
cabelo, entre outros, diminuiriam as possíveis fraudes, mas deixariam de contemplar os
pardos que apresentam indicadores sociais muito próximos ao dos pretos. No que diz
respeito ao orgulho negro e ao possível racismo advindo das Ações Afirmativas,
Munanga (2003) afirma ainda que estas ações são uma política compensatória e que elas
não estimulariam o preconceito, porque ele já existe.
Para aqueles que se posicionam a favor das políticas/ações afirmativas, a adoção
de cotas não discordaria do direito universal da Constituição de 1988, mas, sim,
enfatizaria que esse direito é insuficiente para atender a grupos étnicos excluídos e
discriminados racialmente (GOMES, 2005).
Destaca-se também o artigo de Feres Junior (2008), em que este autor
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desconstrói os principais argumentos contrários às Ações Afirmativas e afirma que os
programas adotados até o momento não levaram a uma racialização da sociedade nem a
atitudes de intolerância racial. Quanto aos argumentos contrários, com base na
dificuldade de separação entre negros e brancos, o autor chama a atenção para trabalhos
da Antropologia e Sociologia que evidenciam as diferenças raciais existentes no Brasil,
ou seja, estudos que mostram que, na prática, existe uma separação bem definida.
Acerca dos possíveis preconceitos sofridos por aqueles que ingressaram nas
universidades via Ação Afirmativa, Feres Junior (2008, p. 70) é enfático ao dizer que:
O argumento da estigmatização e vitimização dos negros é de um
paternalismo perverso, pois recomenda que para proteger esses
mesmos negros da estigmatização não se lhes dê a chance de cursar
o ensino superior. Qualquer agente racional escolheria o ensino
superior, mesmo com alguma estigmatização, do que ficar fora da
universidade. Ademais, não ter diploma universitário
provavelmente gera mais estigmatização em nossa sociedade do
que tê-lo sob qualquer condições.

Outro ponto, destacado pelos defensores das cotas, é a situação de exclusão
social em que vivem os negros no Brasil. Nesse sentido, Marcelo Tragtenberg (2002,
p.1) apresenta dados do PNAD/IBGE13 que mostram, entre outras informações, ser o
salário médio dos negros a metade do salário do branco, e que as taxas de analfabetismo
caem menos para a população negra em relação à branca, afirmando, assim, estarmos
diante de um “apartheid social disfarçado”.
Nesse sentido, Munanga (2003) ressalta que as Ações Afirmativas seriam um
instrumento transitório, até o amadurecimento da sociedade e possibilitariam o acesso
dos negros a posições majoritariamente brancas. Para ilustrar sua afirmação, o autor
aponta a porcentagem de estudantes negros que chegavam ao Ensino Superior, 2%,
comparada ao contingente branco que representava 97% dos estudantes.

1.2. O Banco de Dissertações e Teses da CAPES14
Para dar continuidade à revisão bibliográfica, apresenta-se a seguir algumas
produções contidas no Banco de Teses da CAPES. Para realização da busca, foram
utilizadas apenas as expressões Ação Afirmativa e Ações Afirmativas, pois na tentativa
13

PNAD - Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio / de 1992 a 1999. IBGE - Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística.
14
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
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de utilizar outros termos, como cotas e reserva de vagas, apareciam muitos trabalhos
que não tratavam do tema de interesse para a pesquisa, ou se repetiam os trabalhos
encontrados na busca com os termos Ação Afirmativa e Ações Afirmativas. No que se
refere à produção de teses e dissertações sobre o tema em tela, foram encontradas no
Banco de Teses mais de oitenta dissertações de mestrado, finalizadas ente 2000 e 2011 e
mais de trinta teses de doutorado, concluídas entre os anos de 2002 e 2011 sobre as
Ações Afirmativas.
O Banco de Teses da CAPES têm registro de resumos, de teses e dissertações,
desde 1987 e, na data da realização da busca, possuía trabalhos defendidos até o ano de
2011. Vale ressaltar que não se pretendeu fazer um mapeamento completo a respeito da
produção referente às Ações Afirmativas. Como pode ser observado, a busca foi feita
através de dois termos específicos, o que, com certeza, não abrangeu a totalidade das
produções.
O tema das Ações Afirmativas se constitui em objeto de estudos dos mais
variados campos de conhecimento. Foram encontrados trabalhos desenvolvidos sob a
luz de diversas áreas, mas, como pode ser observado no quadro adiante, encontrou-se
um predomínio de teses e dissertações que analisaram as Ações Afirmativas no campo
da educação. O segundo campo de conhecimento que mais abordou o tema das Ações
Afirmativas é do Direito, em que as ações são analisadas sob o ponto de vista legal, ou
seja, trabalhos desenvolvidos em programas de pós-graduação em Direito.
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Quadro II: Dissertações e Teses dividas por área de conhecimento

Fonte: Desenvolvido por
Banco de Teses da CAPES.

SOUSA,

partir

dos

resumos

de

dissertações

e

teses

encontrados

no

Após as buscas no Banco de Teses, foi feita a leitura de mais de uma centena
(119 no total) de resumos e verificou-se os diferentes objetivos e vertentes de estudo
sobre o tema em questão. As Ações Afirmativas foram analisadas sob diferentes
aspectos, como: os cursos pré-vestibulares e comunitários destinados à população negra;
os egressos dos cursos pré-vestibulares após a entrada no Ensino Superior; a
constitucionalidade das Ações Afirmativas; análise do discurso étnico-racial proferido
por sujeitos autodeclarados negros. Bem como a compreensão do papel e sentido das
Ações Afirmativas para estudantes e egressos de instituições com programas de Ações
Afirmativas; a permanência na universidade dos estudantes ingressos via Ação
Afirmativa; análise linguística de documentos que versam sobre as Ações Afirmativas e
o processo de implantação das Ações Afirmativas em diferentes instituições. Através
dos resumos, identificou-se também análises sobre a disputa teórica no campo e o
entendimento das posições favoráveis e contrárias no meio acadêmico; o sentimento dos
estudantes que ingressaram na universidade via Ação Afirmativa; a percepção da
comunidade acadêmica sobre a implantação de Ações Afirmativas em diferentes
universidades; as contribuições do Movimento Negro para adoção de Ações
Afirmativas; análise dos discursos proferidos pela mídia sobre as Ações Afirmativas e
por magistrados. Foram encontrados, ainda, trabalhos comparativos entre as Ações
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Afirmativas no Brasil e em outros países; identificação de fatores que levaram ao
ingresso, desistência ou conclusão de cursos por estudantes indígenas; o sucesso e
insucesso acadêmico dos cotistas; análises sobre a legislação acerca das Ações
Afirmativas; trajetória de estudantes de diferentes cursos que ingressam pelas cotas;
entendimento sobre o Estatuto de Igualdade Racial. Por fim, observou-se teses e
dissertações sobre Ações Afirmativas no âmbito empresarial; as dificuldades de definir
quem é negro no Brasil; Ações Afirmativas para pessoas com deficiência; acesso de
indígenas à universidade; conhecimento do perfil dos candidatos indígenas; limites das
Ações Afirmativas; inserção de estudantes negros e indígenas no Ensino Superior.
Dessa profusão de trabalhos que, sob diferentes campos de conhecimento e
teorias tiveram a Ação Afirmativa como objeto de estudo, verificou-se que um pequeno
número de produções buscou conhecer o perfil do estudante ingressante no Ensino
Superior público via Ação Afirmativa. Sobre essa temática, encontrou-se a dissertação
de Sonia Regina Silva Duarte (2010), que teve por objetivo construir e analisar o perfil
sócio-étnico-racial de todos os discentes que ingressaram no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA. A pesquisadora teve por hipótese a subrepresentação dos negros em tal instituição, e como o IFPA não possuía um perfil dos
estudantes a autora levantou os dados para construção deste perfil. Os resultados da
pesquisa contrariaram a hipótese inicial de Duarte (2010), pois evidenciaram uma
grande representação de negros no Instituto. Esse trabalho se ateve à construção do
perfil dos estudantes, a autora realizou análises sobre os dados referentes aos estudantes
negros, mas não teve por objetivo específico construir o perfil daqueles beneficiados
pelas Ações Afirmativas de ingresso, objeto da presente do estudo.
Nessa mesma linha, tem-se o trabalho de Eder da Silva Santana (2006), que
construiu o perfil dos estudantes de Pedagogia, Geografia, Matemática, Engenharia
Cartográfica, Fisioterapia e Educação Física da Universidade Estadual Paulista Julio de
Mesquita Filho (UNESP), campus de Presidente Prudente. Santana aplicou um
questionário aos 162 estudantes do terceiro ano dos cursos acima citados. Os dados
mostraram que a maioria se autodeclarou brancas, em 120 dos casos (75%), 10 (6%)
pretas, 23 (14%) pardas e 9 (5%) amarelas. Além disso, o autor mostra que, no que se
refere à escolarização em Nível Médio em escolas privadas, a população negra teve
acesso restrito (2 pessoas ou 1%), ao passo que 47 (29%) autodeclarados brancos
estudaram em escolas da rede privada. Assim, os dados da pesquisa de Santana
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corroboram as demais pesquisas sobre os negros no Ensino Superior, pois evidenciam a
situação de desigualdade social vivida por essa população na sociedade em geral,
inclusive no âmbito educacional.
Monica Pereira do Sacramento (2005), em sua pesquisa de mestrado, teve por
objetivo construir e analisar o perfil dos estudantes que ingressaram no curso de
Desenho Industrial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, nos anos de
2003 e 2004. Ela queria conhecer as duas primeiras turmas com sujeitos que
ingressaram pelas cotas para pretos e pardos na universidade. O perfil dos estudantes do
curso de Desenho Industrial, construído na pesquisa realizada por Sacramento, destoa
dos dados atribuídos à maioria da população negra. Nesse sentido, os 32 estudantes
pesquisados são egressos de escolas públicas mas, neste caso, são escolas de excelência,
não apresentam em sua trajetória escolar indícios de escolaridade interrompida,
reprovações, frequência no turno noturno, descompasso entre série e idade, comuns na
trajetória da maioria da população negra e branca das camadas populares, como já foi
mostrado por Portes (1993). Outro aspecto interessante dessa amostra se refere à
escolaridade dos pais dos estudantes do curso de Desenho Industrial (a soma dos pais e
mães é igual a 60 pessoas). Segundo Sacramento, 14 pais, ou seja, 23%, tiveram acesso
ao Nível Médio, 24 (40%) pais tiveram acesso ao Ensino Superior e 11 (18%) chegaram
à Pós-Graduação. Assim, a autora chama a atenção para o fato de que chegar à
universidade é visto por esses estudantes como algo “natural”, já que outros familiares
tiveram acesso ao Ensino Superior. Pode-se considerar, a partir dos dados expostos, que
os sujeitos contemplados pelas cotas no curso de Desenho Industrial da UERJ não
representaram a maioria da população negra, principalmente os extratos desprovidos de
capital econômico e cultural que vivem em situação de exclusão social no Brasil. Nessa
perspectiva, os estudantes que ingressaram pelas cotas no curso de Desenho Industrial
estão próximos daquilo que Angela Figueiredo (2002, p.69) denomina de as “novas
elites de cor”15.
Já o estudo de mestrado realizado por Barros (2009) buscou conhecer a trajetória
e aspectos da permanência dos estudantes que ingressaram, via Ação Afirmativa,
15

Ângela Figueiredo (2002) no livro Novas elites de cor: estudo sobre os profissionais liberais negros em
Salvador, produzido a partir de sua dissertação de mestrado, realizou 25 entrevistas com sujeitos negros,
com renda mensal acima de 12 salários mínimos. A pesquisadora verificou que não existe uma classe
média negra, mas sujeitos negros que ocupam a posição de classe média na sociedade brasileira. Outro
aspecto verificado pela pesquisadora foi a dificuldade dos entrevistados em identificar-se como
pertencentes a uma classe média pois, no geral, apesar do alto rendimento, eles se consideram como
pertencentes às camadas populares.
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também na UERJ. Para isso, a autora realizou entrevistas com onze estudantes cotistas
dos cursos de: Direito, Psicologia, Serviço Social e Engenharia. Dos onze estudantes,
cinco ingressaram pelas cotas raciais e seis pelas cotas para egressos de escolas
públicas. Os dados produzidos através das entrevistas foram comparados ao perfil dos
estudantes cotistas produzido pela UERJ. Os resultados do estudo de Barros mostraram
que a maioria dos entrevistados se encontrava na faixa etária de vinte a trinta anos, eram
egressos de escolas públicas e o principal motivo que os levou a prestar o vestibular
concorrendo pelas Ações Afirmativas se referia, segundo os próprios pesquisados, à má
qualidade do ensino público. Além disso, os entrevistados afirmaram não terem sofrido
preconceito, mas identificam falas de professores que se demonstraram contrários à
adoção das cotas na UERJ. Para os pesquisados, a dificuldade financeira se apresentava
como um fator prejudicial a sua permanência na universidade. Infelizmente, as
entrevistas realizadas por Barros não contemplaram a escolaridade dos familiares, como
o estudo de Sacramento (2010). Dessa forma, não podemos afirmar se essas trajetórias
são de ascensão ou manutenção de posições sociais.
No que diz respeito às diversas teses de doutorado encontradas na busca
realizada no site da CAPES, ressalta-se a de Penildon Silva Filho (2008), sobre a
reserva de vagas da Universidade Federal da Bahia (UFBA). O autor buscou
compreender a percepção dos membros da comunidade acadêmica e dos próprios
beneficiados pelas cotas acerca da adoção das Ações Afirmativas na UFBA. Os dados
mostraram que dos 4.094 questionários aplicados, a estudantes cotistas e não cotistas,
70% (2.866) dos estudantes eram favoráveis à adoção de cotas, ao passo que 30%
(1.228) as consideravam como “privilégio injustificado”. É interessante destacar que,
entre os cotistas, que totalizam 965 pesquisados, 821 (85%) estudantes foram favoráveis
às cotas e 144 (15%) afirmaram não apoiar tal medida, apesar de se beneficiarem dela
para a entrada na universidade.
Destaca-se também a tese de Cordeiro (2008), em que foi construído o perfil dos
estudantes da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) e o perfil dos
estudantes que ingressaram na instituição via Ação Afirmativa, sendo eles negros e
indígenas. Posteriormente, a autora comparou os dois perfis construídos e analisou
aspectos da permanência na universidade e desempenho acadêmico dos grupos, desde a
entrada até conclusão do curso. Nesse contexto, os dados revelaram que os estudantes
negros, beneficiados pelas Ações Afirmativas, conseguiram fazer frente às dificuldades
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financeiras e sociais, superaram a discriminação e conseguiram concluir seus cursos no
mesmo período que os estudantes brancos. Já os estudantes indígenas, além das
dificuldades também enfrentadas pelos negros, como discriminação e falta de recursos
financeiros, apresentaram problemas com o deslocamento das aldeias até a universidade
e no domínio da Língua Portuguesa. Esses fatores colaboraram para manutenção do
alto índice de evasão dos estudantes indígenas. Quanto aos alunos indígenas que
permaneceram, eles não conseguiram concluir a graduação junto aos demais de sua
turma, devido a reprovações e dependências sofridas na trajetória acadêmica. Nesse
sentido, a autora chama a atenção para a importância de ações voltadas para auxiliar a
permeância dos estudantes negros e, principalmente, dos indígenas nas universidades
que adotaram Ações Afirmativas voltadas para o ingresso desses sujeitos.
Seria difícil explicitar todos os trabalhos vistos para elaboração da revisão
bibliográfica efetuada no corpo deste trabalho, mas, diante da multiplicidade de estudos
encontrados, tentou-se mostrar que as Ações Afirmativas se constituem em tema
interdisciplinar de pesquisa e que são analisadas sob diferentes aspectos. Contudo, é
possível verificar uma produção ainda embrionária referente ao conhecimento do perfil
dos beneficiados pelas ações de ingresso no Ensino Superior e sobre sua permanência
no interior da universidade. Dessa forma, no tópico a seguir, são abordados
apontamentos a respeito da permanência dos estudantes na universidade.

1.3. Questões acerca da Assistência Estudantil e Permanência no Ensino Superior

Os estudos de Portes (1993, 2001) têm mostrado que, desde a criação dos cursos
superiores, a presença de estudantes pobres e negros se deu à revelia das instituições,
sem qualquer ação que facilitasse sua permanência e a conclusão de seus cursos. No
máximo, recebiam a caridade por parte de estudantes mais abastados, mereciam os
favores da igreja ou se dedicavam ao trabalho remunerado. Essas três estratégias
poderiam aparecer consorciadas em determinadas configurações, revelando serem
interdependentes para que pudessem propiciar melhores resultados àqueles que delas
necessitavam. Os estudos sobre a criação da assistência estudantil na Universidade de
Minas Gerais (UMG) ajudam a compreender e aprofundar a questão dos pobres no
interior do sistema escolar, no início do século XX.
O surgimento da primeira estrutura de assistência estudantil na educação
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superior mineira data de 1927, com a criação da Universidade de Minas Gerais,
federalizada em 1949, atual UFMG. Mas pode-se identificar ações assistenciais na
Faculdade Livre de Direito de Belo Horizonte desde 1912. Após a criação da UMG, foi
escolhido para reitor da instituição o professor Francisco Mendes Pimentel, então
diretor da Faculdade Livre de Direito. O desenvolvimento de ações voltadas para a
assistência ao estudante “desprovido de fortuna” na UMG, segundo Portes (2001, p.
54), deve muito à “maneira com que Mendes Pimentel encarava a pobreza”. Assim, suas
ações em favor dos estudantes pobres datam de 1912, com a criação da Fundação
Affonso Penna, que tinha por objetivo prestar assistência a estudantes “necessitados”.
Essa fundação recebia mensalmente uma quantia em dinheiro doada do próprio bolso
por Mendes Pimentel.
Já na reitoria da UMG (1927-1930), Mendes Pimentel promoveu e incentivou a
criação de instituições que tivessem por objetivo auxiliar os estudantes pobres. Dessa
forma, podemos perceber que a assistência estudantil começa a ser desenvolvida não
por uma iniciativa de estado nem por uma preocupação institucional com os estudantes
que destoavam do perfil encontrado no Ensino Superior e necessitavam de auxílio para
permanecer nas universidades, mas, sim, por atitudes individuais baseadas na filantropia
e na boa vontade de diferentes indivíduos para com os pobres.
Em junho de 1930, ainda na gestão do Reitor Mendes Pimentel, foi criada na
UMG a Caixa do Estudante Pobre Edelweiss Barcellos, que desempenhou importante
papel no auxílio aos estudantes necessitados da instituição. Esta Caixa promovia
diferentes eventos, com o objetivo de arrecadar fundos em benefício dos estudantes.
Apesar dos parcos recursos disponibilizados pela UMG, a partir da documentação
analisada por Portes (2001) e Alice Conceição Christófaro (2012) é possível identificar
que 281 estudantes procuraram pelo auxílio da Caixa; destes, 94 foram contemplados
com os benefícios. Contudo, a partir de 1935, a demanda caiu drasticamente, revelando
um desgaste da forma de arrecadação de fundos e o esvaziamento da Caixa. Com o fim
dela, foram estabelecidos em 1936 os Estatutos da Assistência aos Universitários
"Mendes Pimentel", sendo o professor Baeta Viana nomeado para sua presidência. Em
1953, a Assistência encerrou suas atividades, que foram retomadas em 1960 com novas
propostas assistenciais.
Para Portes (2001), a assistência oferecida pela Caixa do Estudante Pobre
Edelweiss Barcellos “desobrigava” a universidade de implantar uma assistência efetiva.
Vale ressaltar que, apesar de não serem institucionalizadas, as atividades da Caixa

60

funcionavam como uma “política” de governo para a época. O fim da Caixa “mostrou
ainda aos implantadores e reformadores da assistência ao estudante pobre que a
organização de um aparelho destinado à assistência deveria guardar fortes ligações
institucionais, como forma de garantir a sobrevivência de suas ações” (PORTES, 2003,
p.37).
Em um período em que ingressar, permanecer e ter um diploma de curso
superior era comum apenas às elites do país a Universidade de Minas Gerais foi
pioneira no desenvolvimento de um projeto institucional de assistência estudantil. A
atual UFMG é herdeira de uma história de assistência aos estudantes “necessitados”,
promovendo sua permanência no Ensino Superior, ainda que baseada nos conceitos de
filantropia e não de direito social. Atualmente, a assistência estudantil destinada aos
estudantes de baixa renda na UFMG é desenvolvida pela Fundação Mendes Pimentel
(FUMP), em uma clara homenagem ao primeiro reitor da UMG, marcadamente
preocupado e ativo nas iniciativas para com a assistência aos estudantes pobres.
Segundo Michely de Lima Ferreira Vargas (2008), a FUMP tinha como principal
fonte de renda para realização de seus programas o pagamento semestral de uma taxa
pelos estudantes da UFMG, no ato da matrícula. Essa subvenção era repassada pela
universidade à Fundação que, junto com doações de pessoas físicas e jurídicas, se
consorciavam com as quantias advindas do exame do vestibular e do reembolso de
bolsas distribuídas aos estudantes para compor seu fundo de assistência. Essa prática
histórica e solidária por parte dos estudantes que podiam pagar essa subvenção foi
recentemente questionada com sucesso na justiça pelo DCE, em nome de uma
universidade livre de taxas, para atender a um princípio constitucional.
A questão do acesso e da permanência nas instituições educacionais de sujeitos
provenientes das camadas populares há muito deixou de ser uma questão de boa
vontade individual, ancorada sobre os princípios da boa ação, da solidariedade e da
filantropia. No artigo 206 da Constituição Federal de 1988, a educação é um direto de
todos, fundada na "igualdade de condições para o acesso e permanência na escola" (art.
206, parágrafo I da CRFB). A execução política das disposições legais coloca em cena a
necessidade de ampliação e a visibilidade da assistência estudantil como política pública
capaz de possibilitar a melhoria de condições materiais e culturais dos estudantes, de
modo que eles sejam realmente incluídos nas universidades e não meros “excluídos do
interior”, parafraseando Pierre Bourdieu (1998).
Nessa direção, as pesquisas da área da Sociologia da Educação que tratam das
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trajetórias de estudantes das camadas populares que ingressam nas universidades
públicas confirmam a necessidade de instalação de programas de permanência após o
ingresso na universidade (PORTES, 2001). Nesse sentido, Gomes (2005) afirma que as
cotas deveriam acontecer dentro de políticas amplas, para além do ingresso na
universidade. As Ações Afirmativas deveriam incluir políticas de permanência que
garantissem aos negros, após o acesso, a conclusão de seus cursos. Ainda sobre este
aspecto, na dissertação de Vargas (2008, p. 80) sobre a assistência estudantil no Ensino
Superior e os egressos da Universidade de Minas Gerais (UFMG), a autora afirma que:
A adoção de ação afirmativa, com a ampliação do ingresso de
indivíduos oriundos dos estratos sociais empobrecidos, atualmente
em curso na maioria das IFES, aponta para a urgência da
consolidação de políticas públicas de assistência estudantil.
Somente com a garantia dos recursos necessários, será possível
conjugar democratização de acesso e permanência, criando
condições para que cada vez mais estudantes pobres permaneçam
na universidade até a conclusão de seus estudos.

Gomes (2009, p. 197) ressalta que a permanência na instituição se constitui em
um desafio para os estudantes das camadas populares que têm acesso ao Ensino
Superior, público ou privado. Nesse sentido, a autora esclarece que:
Fatores como desigualdade social, trajetória escolar em escola da
educação básica de pouca qualidade, conjugação entre tempo de
trabalho e tempo de escola, pouca oferta de cursos universitários à
noite, os quais afetam a trajetória dos jovens pobres de maneira
geral, assumem características específicas e interpõem dificuldades
peculiares aos jovens negros, sobretudo os pobres, somando-se a
esses fatores a desigualdade racial e a vivencia de situações de
discriminação e preconceito racial.

Nesses termos, esta autora ainda reitera que a permanência bem sucedida vai
além do suprimento de condições mínimas de sobrevivência, como alimentação e
transporte. É preciso criar condições para o aprendizado de uma segunda língua,
instrumentais para elaboração de planos de estudo, participação em projetos de pesquisa
e extensão, em congressos e demais eventos acadêmicos.
Ainda nessa linha, Tragtenberg (2003) afirma que, em raros casos, a questão da
permanência dos pobres e principalmente dos negros pobres, foi encarada seriamente e
que essa população precisa de assistência financeira e apoio pedagógico após sua
entrada no Ensino Superior. Sousa e Portes (2011) chamam a atenção para a necessidade
de políticas de assistência e permanência voltadas para os sujeitos que se beneficiam das
ações de ingresso no Ensino Superior, após constatarem que as políticas de permanência

62

não foram discutidas junto às políticas de promoção do ingresso nas universidades
federais.
Para Maxim Repetto (2008, p. 48), a universidade deve comprometer-se com a
luta contra a discriminação racial e com a permanência dos estudantes, assim:
A universidade deve assumir o desafio de estudar e combater a
discriminação e o racismo, não apenas no ingresso de indígenas ou
de setores sociais diversos. Para tanto devem ser criados os
mecanismos de ingresso e de apoio a permanência dentro da
instituição, pois esse aspecto se mostrou um dos maiores desafios,
porque a falta de condições para o estudo prejudica muitos jovens
carentes que ingressaram por sistemas especiais.

Complementando essa linha de análise, Ana Lúcia de Sousa (2008), ao analisar a
trajetória de estudantes indígenas que ingressaram na Universidade Federal de Roraima
– UFRR, através do Processo Seletivo Específico para Indígenas (PSEI), verificou que
os estudantes apresentavam dificuldades para acompanhar as disciplinas, problemas de
leitura, interpretação e produção de textos acadêmicos. Além disso, problemas de ordem
financeira foram mencionados pelos estudantes, como gastos com transporte,
alimentação, moradia e aquisição de material didático.
Portes (2001, p.171), ao pesquisar a trajetória de estudantes das camadas
populares que tiveram acesso a cursos extremamente seletivos da Universidade Federal
de Minas Gerais, mostrou que a condição econômica não é totalmente determinante das
ações e práticas dos estudantes, pois sempre é possível contornar a situação econômica,
mesmo que de forma momentânea. Entretanto, não é possível desconsiderar este âmbito
na trajetória escolar do sujeito, pois a condição econômica, nos dizeres do autor, “é um
componente real, atuante, mobilizador de sentimentos que comumente produzem um
certo sofrimento nos jovens”. Assim, a entrada no mercado o trabalho se constitui em
uma estratégia empreendida para o suprimento das condições materiais de existência do
estudante, em prejuízo de uma dedicação integral aos estudos. Nesse sentido, Portes
(2001, p.181) chama a atenção para a relação entre a situação econômica dos estudantes
e o que ele denomina de “questões paralelas à Universidade”, como a condição de
moradia, a aquisição de roupas, calçados e gastos com o lazer. Dessa forma, Portes
(2001, p.173) afirma que “as questões paralelas englobam tudo aquilo que não se refere
estritamente ao acadêmico, mas que o influenciam e limitam as possibilidades de uma
produção desejada que, em certos casos, está longe do ideal”, podendo, inclusive,
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impossibilitar a conclusão do curso superior escolhido.
Assim, é possível constatar a necessidade de programas de assistência voltados
para questões de ordem pedagógica, psicológica e, principalmente, auxílio financeiro
para o suprimento de necessidades materiais dos estudantes. Nessa perspectiva, ao tratar
do I e II Seminários Internacionais Sobre Povos Indígenas e Práticas Interculturais nas
Universidades, realizados nos anos de 2006 e 2007, em Campo Grande-MT, Cordeiro
(2008, p. 36) afirma que “ter acesso ao ensino superior é um privilégio e permanecer
neste um desafio maior ainda”.
Nesse sentido, considerando as diferenças de acesso às carreiras, valorização dos
diplomas e possibilidades de mobilidade social, Hustana Maria Vargas (2012)
desenvolveu um estudo sobre as políticas de permanência na Universidade Federal
Fluminense (UFF), no campus de Niterói e no interior do estado do Rio de Janeiro. A
pesquisadora analisou dois cursos de prestígio social diferenciados, respectivamente, a
Licenciatura em Pedagogia e o Bacharelado em Direito. Os estudantes do curso de
Pedagogia foram os que mais solicitaram o auxílio de bolsa na UFF. Dos 720 estudantes
que ingressaram entre 2009 e 2010 no curso de Pedagogia, 144 (20%) solicitaram o
auxílio. Noutro extremo, dos 750 estudantes do curso de Direito apenas 7 (0,93%)
requereram auxílio. Observa-se que, para um grupo de estudantes, a assistência
estudantil não representa fator preponderante para sua permanência na instituição, mas
em determinados cursos, as políticas de permanência são mais que necessárias para
possibilitar a conclusão dos mesmos. Mesmo com as crescentes iniciativas para
democratização do acesso ao Ensino Superior, ainda não vencemos as desigualdades
entre os próprios cursos no interior da universidade. Assim, os cursos de maior prestígio
social e mais procurados, de horário integral, que variam de instituição para instituição,
mas que guardam um núcleo comum, como por exemplo, o curso de Medicina, são
extremamente excludentes, concentram estudantes brancos e majoritariamente das
classes médias (PORTES, 2001; SANTOS, 2012; TEIXEIRA, 2003; VARGAS, 2008;
PORTES e SOUSA, 2012). Esses cursos parecem ter como função a reprodução ad
infinitum de uma certa classe média que se apóia exatamente no sistema escolar para se
manter como tal ou se promover às elites.
Nessa discussão, ressaltamos que, em um passado recente, pesquisas mostraram
os equívocos da educação compensatória, voltada para suprir supostas deficiências, de
caráter cultural, de crianças das camadas populares. Essas políticas não pretendiam agir
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sobre o contexto social como um todo, mas, sim, sobre as vítimas desse contexto. De
acordo com Magda Soares (1996, p. 13), os defensores dessa ideia, baseada na
deficiência cultural, acreditavam na “superioridade do contexto cultural das classes
dominantes” em comparação com a cultura das camadas populares. Assim, a causa do
fracasso escolar seria o aluno “portador de déficits socioculturais”. Portanto, a função da
escola seria compensar as deficiências das camadas populares. As críticas à educação
compensatória se organizaram no sentido de questionar justamente essa falta de ação
sobre o verdadeiro foco do problema, por não discutir a organização e a estruturação da
sociedade. Nesse sentido, ressalta-se a precariedade de políticas que visam, ao modo das
políticas

compensatórias,

reconhecer

os

estudantes

de

escolas

públicas,

majoritariamente pertencentes às camadas populares e/ou a grupos étnicos excluídos
socialmente, com a promoção de seu ingresso na universidade, sem estabelecer critérios
objetivos que possam assegurar condições básicas de permanência. Ou seja, são dadas
as oportunidades, mas, se eles não permanecerem no Ensino Superior, a culpa é de cada
um, bem ao gosto da “ideologia do dom16”.
Nesses termos, destacamos que a transformação da política de governo,
denominada Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), em programa de
Estado e convertida em Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), no ano
de 2010, representa um grande passo para melhoria das condições de permanência dos
estudantes ingressantes via Ação Afirmativa e dos estudantes provenientes das camadas
populares em geral. O PNAES possibilita maiores investimentos nos programas de
assistência estudantil das universidades e, possivelmente, melhores condições para
permanência nas mesmas. Ele tem por objetivos: I - democratizar as condições de
permanência dos jovens na educação superior pública federal; II - minimizar os efeitos
das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior;
III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e IV - contribuir para a promoção da inclusão
social pela educação. Nesse sentido, o público alvo do PNAES são os estudantes
egressos da rede pública de educação básica, com renda familiar per capita de, no
máximo, um salário mínimo e meio. As áreas para efetivação das ações de Assistência
Estudantil são: I - moradia estudantil; II - alimentação; III - transporte; IV - atenção à
16

De acordo com a Ideologia do Dom, apenas capacidades naturais inatas e habilidades intelectuais
naturais justificariam diferenças no desempenho escolar dos sujeitos, seu sucesso ou fracasso.
Responsabilizando única e exclusivamente o indivíduo por seu insucesso ou bom rendimento escolar.
Pierre Bourdieu desconstrói essa lógica ao afirmar que a escola é um espaço de reprodução e legitimação
das desigualdades sociais, no qual os conteúdos e ensinamentos escolares, favorecem determinadas
classes em detrimento de outras. Para maiores detalhes ver Bourdieu (2003).
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saúde; V - inclusão digital; VI - cultura; VII - esporte; VIII - creche; IX - apoio
pedagógico; e X - acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.
A implantação de Ações Afirmativas nas universidades públicas introduziu

novas discussões referentes ao perfil dos estudantes que têm acesso ao Ensino Superior
público, sobre o processo seletivo do vestibular, a meritocracia, a ocupação das vagas
nos cursos de maior prestígio social. Além disso, questões sobre a construção da
identidade racial, preconceito, discriminação e a permanência dos estudantes das
camadas populares que ingressam na universidade, muitas vezes com lacunas em sua
formação e enfrentam dificuldades de ordem financeira e pedagógica para permanecer e
concluir seus cursos.
Nessa discussão o desafio é construir um aparato de atendimento aos jovens
pobres que vêm adentrando nas universidades públicas, para além de um atendimento
material. A história de atendimento da FUMP já demonstrou que esse atendimento passa
pela compreensão dos questionamentos produzidos sobre a saúde física, sobre o
atendimento cultural, médico, pedagógico, psicológico, psiquiátrico e social. As
questões simbólicas produzidas pelos jovens que vão viver uma situação de “double
bind” na universidade são tão impeditivas da afiliação universitária quanto às questões
materiais. Afiliação no sentido que Alain Coulon (2008) dá a ela, de aprender-se a se
relacionar com colegas, professores, instituição e o conhecimento propriamente dito, a
partir da construção de etnométodos, que permitem ao sujeito tornar-se membro de uma
comunidade (PORTES e SOUSA, 2012). Estudos mostram que o trabalho pedagógico e
psicológico com jovens universitários é dos mais difíceis que se possa imaginar: requer
um extremo profissionalismo e rejeita qualquer tipo de amadorismo (PORTES e
BRANT, 1997).
Assim, considera-se a permanência como direito. Direito que deve ter todo
estudante proveniente dos meios populares que entrou na universidade pública, em seus
diferentes cursos e turnos, por quaisquer meios. Estes estudantes precisam de condições
materiais, físicas, mentais e culturais que permitam o desenvolvimento de seu aparato
cognitivo e cultural e que possibilitem o acesso ao conhecimento, mesmo que de forma
gradativa, processual, para que ele possa levar adiante o curso no qual ingressou.
Entende-se que a assistência estudantil efetiva é contributo à permanência, mas
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não se confunde com ela. E as disposições individuais do estudante beneficiado por
todo um conjunto de ações, a favor de si, na construção do conhecimento, constituem
elemento significativo para a permanência. Isto quer dizer que a permanência comporta
aspectos coletivos e individuais. Portanto, trata-se de uma circunstância complexa.
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CAPÍTULO II
POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS: O CASO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL- REI

2.1. Caracterização da Universidade
De acordo com as informações disponibilizadas no site17 da UFSJ, na década de
1980 existiam em São João del-Rei três instituições de Ensino Superior: a Faculdade
Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, a Faculdade de Ciências Econômicas e a
Faculdade de Engenharia Industrial. A partir de 1987, foi realizada a junção das três
instituições, originando, assim, a Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei
(FUNREI). Em Abril de 2002, sob a Lei 10.425, a FUNREI foi transformada em
Universidade Federal. Atualmente, a UFSJ possui seis campi, três localizados na cidade
de São João del-Rei: Campus Dom Bosco, Campus Santo Antônio, e Campus Tancredo
Neves, além do Centro Cultural Solar da Baronesa, ressaltando-se que a sede da
Universidade funciona no Campus Santo Antônio, onde se encontra a Reitoria. No ano
de 2007, foram criados o Campus Alto Paraopeba, situado na região de Ouro Branco,
próximo aos municípios de Congonhas, São Brás do Suaçuí, Conselheiro Lafaiete e
Jeceaba e o Campus Dona Lindu, na cidade de Divinópolis. Posteriormente, no ano de
2008, foi instituído, na cidade de Sete Lagoas, o Campus Sete Lagoas.
A UFSJ possui mais de 40 cursos de graduação e conta com pós-graduação
Stricto Sensu e Lato Sensu. Além dos cursos presenciais, em 2007, foi criado o Núcleo
de Educação a Distância da UFSJ (NEAD), no qual são oferecidos cursos de graduação,
especialização e aperfeiçoamento.
Nos últimos cinco anos, a UFSJ iniciou um efetivo processo de crescimento,
resultado de sua adesão ao Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais (REUNI), instituído pelo Decreto nº 6.096/2007, da
Presidência da República. Na UFSJ, a Resolução nº 33 de 22 de outubro de 2007,
(anexo 3), aprova a adesão da universidade ao REUNI. Este programa é parte das ações
que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e tem o objetivo de
proporcionar a expansão do acesso e permanência na educação superior, além do
aproveitamento de recursos humanos e de infra-estrutura das universidades federais.
17

Site Universidade Federal de São João del-Rei: www.ufsj.edu.br
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Em 2005, a UFSJ possuía 14 cursos de graduação noturnos e 5 cursos integrais,
totalizando 19 cursos de graduação. Após a implantação do REUNI, foram criados
novos campi da UFSJ e, consequentemente, houve uma ampliação no número de vagas
ofertadas, como pode ser visto no quadro a seguir, que foi construído a partir de dados
divulgados na cartilha UFSJ em números18, referentes aos anos de 2006 a 2011.

18

Os informativos UFSJ em números (2006, 2007, 2008, 2009,2010 e 2011), são publicações anuais que
apresentam os percentuais de variação das vagas na universidade, número de bolsas, relação do número
de discentes por docentes e técnicos administrativos, ações de pesquisa e extensão, dados do acervo
bibliotecário, entre outras informações. Disponível em: www.ufsj.edu.br. Acesso em 15 de dezembro de
2012.
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Quadro III: Cursos e vagas da UFSJ de 2005-2011
Evolução de cursos e vagas da UFSJ de 2005 a 2011
Curso
Administração
Administração
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Educação Física
Engenharia Ind. Elétrica
Engenharia Ind. Elétrica
Engenharia Ind. Mecânica
Engenharia Ind. Mecânica
Filosofia
Física / Licenciatura
História
Letras
Matemática
Pedagogia
Psicologia
Psicologia
Química / Licenciatura
Música
Medicina
Farmácia
Bioquímica
Enfermagem
Engenharia Química
Engenharia Mecatrônica
Engenharia Civil
Engenharia de Bioprocessos
Engenharia de Telecomunicações
Arquitetura e Urbanismo
Artes Aplicadas
Ciências da Computação
Comunicação Social - Jornalismo
Engenharia de Produção
Física / Bacharelado
Geografia
Química / Bacharelado
Zootecnia
Teatro
Engenharia Civil
Engenharia de Bioprocessos
Engenharia Mecatrônica
Engenharia Química
Engenharia de Telecomunicações
Engenharia Agronômica
Engenharia de Alimentos
Administração Pública - Bacharelado EAD
Matemática EAD
Pedagogia EAD
TOTAL DE VAGAS OFERECIDAS NO ANO
VARIAÇÃO PERCENTUAL

Turno
Integral
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Integral
Integral
Noturno
Integral
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Integral
Noturno
Noturno
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Integral
Noturno
Integral
Noturno
Noturno
Integral
Noturno
Integral
Integral
Noturno
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
-

2005
40
40
30
40
60
40
40
40
40
40
50
25
40
50
40
50
30
30
25

2006
40
40
30
40
60
40
40
40
40
40
50
25
40
50
40
50
30
30
25
40

2007
40
40
30
40
60
40
40
40
40
40
50
25
40
50
40
50
30
30
25
40

750
-

790
5%

790
0%

Vagas/Ano
2008
40
40
40
40
60
40
40
40
40
40
50
25
40
50
40
50
35
35
25
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Fonte: Desenvolvido por Sousa, com base nos informativos UFSJ em números.

Legenda
São João del –Rei
Divinópolis
Ouro Branco
Sete Lagoas

1260
59%

2009
40
40
40
40
60
40
100
50
100
100
50
25
40
50
40
50
35
35
25
40
100
100
100
100
50
50
50
50
50
60
30
50
50
60
25
50
25
100
50
50
50
50
50
50
100
100

2010
40
40
50
40
60
40
100
50
100
100
50
25
40
50
40
50
35
35
25
40
60
100
100
80
50
50
50
50
50
60
30
50
50
60
25
50
25
100
50
50
50
50
50
50
100
100
300

2600
106%

2850
10%

2011
40
40
50
40
60
40
100
50
100
100
50
25
40
50
40
50
35
35
25
40
60
100
100
80
50
50
50
50
50
60
30
50
50
60
25
50
25
100
50
50
50
50
50
50
100
100
300
550
650
4050
42%

70

A partir do quadro III pode-se acompanhar o aumento do número total de vagas
na UFSJ. A partir do ano de 2007 o crescimento foi expressivo, as vagas passaram de
790 para 1.260. E em 2009, subiram para 2.600 vagas. Já no ano de 2010, chegaram a
2.850 vagas presenciais, ou seja, entre os anos de 2005 e 2010 foram criadas 2.100
novas vagas para o ingresso de estudantes na UFSJ. Observa-se, com mais clareza, o
aumento no número de vagas oferecidas na instituição através do Gráfico 1, em que são
contabilizadas todas elas, inclusive aquelas de modalidade de Educação a Distância, as
quais começaram a ser oferecidas em 2010.

Número de vagas oferecidas

Gráfico I: Crescimento das vagas na UFSJ 2005- 2011
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Fonte: Desenvolvido por Sousa, com base nos informativos UFSJ em números.

Ao ser analisado o aumento das vagas oferecidas na UFSJ, verifica-se que o
aumento delas, entre 2005 e 2011 foi de mais de 5 vezes. Nota-se, ainda, que a crescente
elevação entre 2010 e 2011 foi exclusivamente devido às vagas oferecidas na
modalidade EAD.
No que se refere ao número total de cursos, a expansão é evidente: no ano de
2005 a universidade contava com 19 cursos e, em 2010 esse número foi ampliado para
48. Essa expansão só foi possível a partir da adesão da UFSJ ao Plano de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI).
Nesse contexto, enquanto na maioria das universidades o REUNI proporcionou a
abertura de cursos no período noturno, com o intuito de facilitar o acesso à universidade
para estudantes trabalhadores, na UFSJ o movimento foi contrário. A maioria dos novos
cursos foi criada no período matutino e integral. Tomando-se como exemplo a
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), para esta universidade os cursos
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criados a partir do REUNI se concentraram no período noturno, fato que se observa no
Gráfico II.
Gráfico II: Número de novos cursos oferecidos entre noturnos e integrais na
UFMG 2008-2011
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Fonte: Desenvolvido por Sousa, com base nas informações retiradas do Projeto Final do REUNI
enviado pela UFMG ao MEC.

No caso da UFMG, dos 37 novos cursos criados a partir de 2008, 73%19 são
cursos noturnos e 27% são cursos de período integral. Já na UFSJ, os cursos anteriores
ao REUNI se concentravam no período noturno, mas a partir de 2008 a expansão dos
cursos se deu principalmente naqueles de período integral, como pode ser acompanhado
pelo Gráfico a seguir, nºIII:

19

Afim de esclarecimentos, ressalta-se que em todos os percentuais optou-se por utilizar a regra de
arredondamento para se obter números inteiros. Assim, números menores que 0,5 foram arredondados
para baixo e números maiores que 0,5 para cima.
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Gráfico III:Número de cursos oferecidos na UFSJ entre integrais e noturnos 20052011
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Fonte: Desenvolvido por Sousa, com base nos informativos UFSJ em números.

O gráfico nº III mostra que até o ano de 2007 a UFSJ possuía apenas 6 cursos
integrais e 14 no período noturno, conforme foi mencionado. A tendência no aumento
de cursos do período integral se deu entre os anos de 2007 e 2009, quando foram
criados 16 novos cursos integrais e 10 no período noturno. Tem-se, assim, um total de
46 cursos em 2009, ou seja, um aumento de 2,3 vezes na quantidade de novas turmas
em relação ao ano de 2007. Em outras palavras, dos 26 novos cursos criados na
universidade, 62% são integrais e 38% são cursos noturnos.
Para uma melhor compreensão da estatística que trata dos novos cursos
divididos entre integrais e noturnos da UFSJ após a adesão ao REUNI, observe-se o
Gráfico IV que segue, o qual mostra a consolidação dessa inversão:

73

Gráfico IV: Número de novos cursos oferecidos entre noturnos e integrais da UFSJ
2005-2011
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Fonte: Desenvolvido por Sousa com base nos informativos UFSJ em números.

No que se refere ao perfil escolar dos estudantes da UFSJ no período anterior à
adoção ao REUNI, observa-se, no quadro a seguir, retirado do Plano de
Desenvolvimento Institucional-PDI 2009-201820, que a instituição apresentava grande
percentual de egressos do sistema público de ensino.
Quadro IV: Informações sobre alterações nos cursos de graduação da UFSJ de
2005 a 2010

20

Extraído do Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI 2009-2018, da Universidade Federal de São
João del-Rei, página 57. Produzido devido ao estabelecimento do Sistema de Avaliação NacionalSINAIS, que, por recomendação do Ministério da Educação-MEC, passou a considerar como parte do
processo avaliativo das Instituições de Ensino Superior-IES, o Planejamento estratégico das mesmas,
denominado PDI. Disponível em: www.ufsj.edu.br. Acesso em 25 de julho de 2011.
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Entre os anos de 2005 e 2009, os estudantes provenientes de escolas públicas
representavam mais de 40% do corpo discente. Nesses anos, a UFSJ ainda não possuía
qualquer política de Ação Afirmativa voltada para egressos de escolas públicas, tendo
sido esta instituída a partir do primeiro vestibular de 2010. No Plano de Expansão da
UFSJ21, que data de 2005, encontra-se uma justificativa para não se ter implantado
nenhuma modalidade de Ação Afirmativa até aquela data.
A média brasileira de estudantes das IFES oriundos de escolas
públicas de ensino médio é de 46,2%; nas IFES do Sudeste, a
média é de 42,6%... Na UFSJ, esta média é de 68,2%... Conclui-se,
dessa forma que, no que tange à procedência do estudante em
relação à escola de ensino médio na qual estudou, a UFSJ atende
naturalmente à política de cotas do Governo Federal e MEC,
mínimo de 50% (Universidade Federal de São João del-Rei, Plano
de Expansão da Universidade Federal de São João del-Rei, 2005,
p. 7).

Porém, com a expansão da UFSJ, houve a diminuição do percentual de
estudantes provenientes de Escola Pública aprovados no vestibular nos anos de 2008 e
2009.
A partir de 2008, com a ampliação da oferta de vagas no turno
integral e a criação, entre outros, do curso de Medicina, o
percentual de ingressantes provenientes de Escola Publica tornouse menor que 50%. Em função disso, e em consonância com o
debate nacional de inclusão social, em 2008 e 2009 a UFSJ
promoveu discussões que resultaram na aprovação de sua política
de ações afirmativas, conforme Resolução CONSU 022/2009, de
22 de junho de 2009. Estabeleceu-se uma reserva de 50% das
vagas de todos os cursos para alunos que cursaram integralmente o
Ensino Fundamental e o Médio em escolas públicas; sobre este
percentual, aplica-se um recorte étnico-racial baseado nos
percentuais de brancos e orientais e de pardos, pretos e indígenas
no Estado de Minas Gerais, conforme último censo do IBGE. A
mesma resolução determina a reserva de 10% do total de vagas
para os candidatos que optarem pela UFSJ na seleção unificada do
ENEM. (Universidade Federal de São João del-Rei, Plano
Institucional de Desenvolvimento–PDI, 2009, p. 58).

Os dados do Relatório Geral do Processo Seletivo 2010/1 da UFSJ22 (o primeiro
vestibular após a adoção das Ações Afirmativas na universidade), mostram que 68,95%
21

Plano de Expansão da Universidade Federal de São João del-Rei 2005-2010. Disponível em:
www.ufsj.edu.br. Acesso em: 05 de dezembro de 2012.
22
Relatório Geral de 2010/1 da UFSJ. Desenvolvido a partir das informações contidas nos questionários
socioeconômicos preenchidos pelos candidatos ao vestibular e matriculados no ano de 2010. Disponível
em: www.ufsj.edu.br/copeve/relatorios.php. Acesso em: 20 de agosto de 2011.
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dos matriculados cursaram o Ensino Fundamental integralmente em escolas públicas.
Ao se observar a parcela dos matriculados que cursaram o Ensino Médio integralmente
na rede pública de ensino, vê-se que essa rede está representada por 62,79%. O aumento
ocorrido no percentual de estudantes provenientes de escolas públicas no ano de 2010
relaciona-se diretamente com a implantação de Ações Afirmativas em benefício dos
estudantes egressos da rede pública de ensino. Mais adiante será apresentado
detalhadamente o Processo Seletivo da UFSJ.
A Universidade Federal de São João del-Rei se caracterizava, desde sua
implantação, por ser uma universidade de “estudantes-trabalhadores23” (Geraldo
Romanelli, 2007). Apresentava elevados percentuais de estudantes que conciliavam
trabalho e estudo, resultado da oferta de cursos no período noturno. Nesse sentido, o
Programa Institucional de Desenvolvimento (PDI), da UFSJ afirma que
Diferentemente da maioria das universidades públicas brasileiras, a
UFSJ sempre ofereceu, majoritariamente, cursos noturnos. Do total
de 1.260 alunos ingressantes em 2008, por exemplo, 825 alunos
foram admitidos em vagas de cursos noturnos, ou seja, 65% do
total. Para efeito de comparação, o número de alunos das
universidades mineiras, em 2000, totalizava 47.295 matriculados
em cursos diurnos e 12.329 em cursos noturnos, ou seja, 26%.
(Federais Mineiras em dados, publicação do Fórum das IFES
mineiras) (Universidade Federal de São João del-Rei, Plano
Institucional de Desenvolvimento – PDI, 2009, p. 57).

Além disso, segundo o PDI, possivelmente no cenário comentado, a UFSJ era a
única universidade pública que oferecia a maioria das vagas no período noturno,
possibilitando assim a conciliação de trabalho e estudo pelo seu corpo discente. Nesse
contexto, apresentando desde sua implantação a maioria dos cursos no período noturno
e, consequentemente, altos índices de estudantes- trabalhadores, a UFSJ se constituía
em uma instituição distinta das demais IFES públicas do país.
Nessa perspectiva, Vargas (2008) afirma que a oferta de vagas no período
noturno se constitui em um instrumento de democratização do acesso ao Ensino
Superior, principalmente em cursos altamente seletivos, pois pode levar a uma
diversificação do perfil dos estudantes. No entanto, a democratização do acesso às
universidades não é necessariamente sinônimo de democratização do acesso ao
23

Geraldo Romanelli (2007) classifica os estudantes em três tipos; o estudante em tempo integral, que
pode dedicar seu tempo exclusivamente aos estudos, pois é mantido integramente pela família; o
estudante-trabalhador, que concilia trabalho e estudo, mas é parcialmente mantido pela família; e o
trabalhador-estudante, que trabalha para manter-se, pois a família não possui condições financeiras de
arcar com suas despesas, nem de forma parcial.
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conhecimento. Isto se deve ao fato de que os cursos noturnos abrigam estudantes que
em sua maioria, são provenientes das camadas populares e não podem se dedicar
exclusivamente aos estudos. Assim, esses estudantes-trabalhadores (33,9% na região
Sudeste, segundo dados da ANDIFES), não podem viver intensamente a vida
universitária, pois só frequentam a universidade no período das aulas, sendo limitada
sua participação em eventos extracurriculares.

2.2. Processo Seletivo do Vestibular da UFSJ
Neste tópico serão abordados aspectos do processo do vestibular 2010, o
primeiro na UFSJ após a implantação de Ações Afirmativas no Processo Seletivo, o que
implica dizer que, até o vestibular de 2009, a UFSJ não possuía qualquer tipo de reserva
de vagas, cotas ou bônus para facilitação do ingresso na universidade.
Com a expansão da UFSJ e a abertura de novos cursos, o percentual de
estudantes provenientes de escolas públicas, até então superior a 50%, sofreu uma
diminuição considerável. Com isso, a UFSJ, após debates e discussões no meio
acadêmico, decidiu por implantar o sistema de Ações Afirmativas. Assim sendo, tem-se
as decisões24 da UFSJ para o vestibular 2010
A UFSJ reserva, de acordo com a Política de Ações Afirmativas
definida pelo Conselho Universitário, 50% das vagas de cada curso
para candidatos que cursaram o Ensino Fundamental e Médio
integralmente em escola pública. Essas vagas serão preenchidas de
acordo com o percentual de brancos e orientais (Ação Afirmativa 1
– AF1) e pretos, pardos e indígenas (Ação Afirmativa 2 – AF2) de
acordo com o último censo do IBGE para o Estado de Minas
Gerais. Essa regra vale tanto para o Processo Seletivo Vestibular
normal quanto para o Sistema de Seleção Unificada do ENEM
(SiSU).
Das vagas destinadas ao Processo Seletivo Vestibular da UFSJ e ao
SiSU, ficam assegurados 50% (cinquenta por cento) do total de
vagas de cada curso para ocupação por candidatos que tenham
cursado integralmente e concluído o Ensino Fundamental (1ª à
8ª série) e Médio (1º ao 3º ano) em escolas públicas brasileiras,
conforme estabelecido pela Política de Ações Afirmativas da UFSJ.
Os demais 50% (cinquenta por cento) ficam destinados para Ampla
Concorrência (AC). (Grifos do autor)

É importante destacar que, no caso da UFSJ, as vagas são reservadas por cada
curso, permitindo, assim, que estudantes egressos de escolas públicas, pretos, pardos,
24

Texto
retirado
o
site
da
UFSJ.
Disponível
em:
http://www.ufsj.edu.br/portal2repositorio/File/vestibular/Enem_Cotas/acoes_afirmativas.pdf. Acesso em: 20 de agosto de 2011.
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indígenas, brancos e orientais tenham acesso a cursos extremamente seletivos. Como
exemplo, o curso de Medicina, o mais procurado no vestibular de 2010/1 da UFSJ com
138,5 candidatos por vaga.
No que se refere à escolaridade dos candidatos ao Processo Seletivo do
Vestibular pelas Ações Afirmativas, a Resolução nº 022 de junho de 200925, (anexo 4),
em seu Parágrafo único traz que
Não havendo candidatos que, tendo feito integralmente o ensino
fundamental e médio em escola pública, sejam suficientes para o
preenchimento da reserva de vagas estabelecida no inciso X,
admite-se completar as vagas reservadas com candidatos que
tenham feito integralmente somente o ensino médio26.

Segue o Organograma I de distribuição das vagas de acordo com a modalidade
de ingresso e tipo de Ação Afirmativa extraído do site da UFSJ na página que trata das
Ações Afirmativas na instituição.
Organograma I: Distribuição das vagas por modalidade de ingresso e tipo de Ação
Afirmativa

Fonte: www.ufsj.edu.br/portal12-repositorio/File/vestibular_Enem/Cotas/acoes_afirmativa.pdf

25

Resolução Nº 022/2009 aprova a política institucional para o Processo Seletivo da UFSJ e adota a
reserva de 50% das vagas, por curso, para egressos de escola pública. Disponível em: www.ufs.edu.br.
Acesso em: 20 de agosto de 2011.
26
O referido Inciso X traz que 50% das vagas de cada curso para candidatos que cursaram o Ensino
Fundamental e Médio integralmente em escola pública. Essas vagas serão preenchidas de acordo com o
percentual de brancos e orientais (Ação Afirmativa 1 - AF1) e pretos, pardos e indígenas (Ação
Afirmativa 2 - AF2) de acordo com o último Censo do IBGE para o Estado de Minas Gerais.
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No vestibular de 2010 a UFSJ utilizou-se da nota do Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM)27 de duas formas distintas, uma delas foi o aproveitamento da nota das
questões objetivas do ENEM em substituição aos resultados da prova de Conhecimentos
Gerais do vestibular da instituição. A outra se resumiu na dispensa do vestibular, sendo
a nota do ENEM equivalente às provas do processo seletivo (redação, conhecimentos
gerais e específicos). Os resultados das Provas de Múltipla Escolha do ENEM foram
obtidos diretamente do INEP/MEC pela Comissão Permanente do Vestibular
(COPEVE), a partir do número de inscrição do ENEM, fornecido pelo candidato no ato
de sua inscrição. Para os candidatos que utilizaram o ENEM para o ingresso na
instituição, foram reservadas 10% do total das vagas de cada curso.
Como se pode observar no organograma, no Processo Seletivo da UFSJ de
2010/1 a totalidade das vagas foram distribuídas em duas modalidades de ingresso:
vagas para o vestibular tradicional e vagas para o SiSU (Sistema Unificado, que utiliza
a nota do ENEM como forma de ingresso). Ambas as modalidades permitiram o uso das
Ações Afirmativas, mas, para isso, o candidato necessitou, em primeiro lugar, ser
egresso de escola pública, exigência básica para se optar por uma das modalidades de
Ações Afirmativas.
Ainda conforme Organograma I da UFSJ, as vagas destinadas ao SiSU (10% do
total das vagas do Processo Seletivo) foram subdivididas em Concorrência Ampla
(50%) e Ações Afirmativas (50%). Dentre os 50% reservados para as Ações afirmativas
(Escola Pública) existia outra divisão que se deu entre Ação Afirmativa 1 (54% das
vagas) destinada a brancos e orientais e a Ação Afirmativa 2 (46% das vagas) para
pardos, pretos e indígenas.

As vagas destinadas ao vestibular tradicional (90% do

total das vagas do Processo Seletivo), foram subdividas em Concorrência Ampla,
(modalidade que abrangeu 50% dessas vagas), e a Ação Afirmativa (Escola Pública) que
com ficou com os outros 50%. Esta última modalidade ainda foi subdividida em duas:
Ação Afirmativa 1 (brancos e orientais, 54% das vagas) e Ação Afirmativa 2 (pardos,
pretos e indígenas, 46% das vagas). Para fins de esclarecimento a respeito das escolas

27

O Censo da Educação Superior de 2009 mostrou que 710 Instituições de Ensino Superior utilizaram os
resultados obtidos através do ENEM para ingresso de seus estudantes. Das 710 instituições, 541(76%)
adotaram o ENEM para o preenchimento de mais da metade de suas vagas.
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públicas, o site28 da UFSJ informava que
Consideram-se escolas públicas de ensino brasileiras aquelas mantidas
e administradas pelo governo Federal, pelos governos Estaduais ou
Municipais. Não são aceitos nessa categoria candidatos que tenham
estudado em escolas comunitárias, filantrópicas, confessionais,
mantidas por Fundações ou ONGs, ainda que a escola possua
convênio com o poder público ou que ofereça o ensino gratuito. Esses
candidatos deverão se inscrever na categoria de ampla concorrência
(AC).

Ao excluir a possibilidade de ingresso via Ação Afirmativa, a candidatos
egressos de escolas comunitárias, filantrópicas e confessionais, a UFSJ tentou
impossibilitar que estudantes que já foram beneficiados por um suposto ensino de
qualidade ocupassem as vagas destinadas exclusivamente aos estudantes egressos de
escolas públicas. Assim, no vestibular de 2010, nem todos puderam concorrer a uma
vaga na UFSJ pelo sistema de Ações Afirmativas. Ainda conforme informações
extraídas do site29, ficaram impossibilitados de ingressar via Ação Afirmativa:

Candidatos que tenham cursado parte ou todo Ensino Fundamental
e Médio por meio de exames de suplência, supletivo, telecursos,
programas de aceleração de aprendizagem (EJA, Caminhos da
Cidadania, Pró-Jovem, entre outros), ou que tenham sido
contemplados integral ou parcialmente por bolsas em instituições
privadas de ensino, mesmo que sem fins lucrativos, ou que tenham
obtido a Certificação de Ensino Médio pelo ENEM, ou que já
possuam diploma de curso superior. Esses candidatos deverão se
inscrever na categoria de ampla concorrência (AC).

Entende-se que tal medida estava em consonância com o discurso de “garantir a
qualidade do ensino na universidade”, visto ser esse um dos argumentos utilizados
contra a implantação de Ações Afirmativas para o ingresso de seguimentos
historicamente discriminados. Um medo generalizado de um possível “rebaixamento”
da qualidade dos cursos com a entrada de pobres provindos da escola pública. Mas
negar a possibilidade de ingresso pela Ação Afirmativa ao candidato que obteve o
diploma de conclusão da Educação Básica através da modalidade Supletivo implicou
em excluir candidatos em potencial que não tiveram uma trajetória escolar regular, livre
de possíveis reprovações e evasão, aspectos frequentemente observados na trajetória
escolar de sujeitos das camadas populares.

28

Trecho retirado do site da UFSJ: www.ufsj.edu.br/vestibular/enemcotas.php. Acesso em: 15 de julho de
2012.
29
www.ufsj.edu.br
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A literatura do campo da Sociologia da Educação, segundo Zago (2007), aponta
para uma correlação existente entre a origem social dos estudantes e o sucesso ou
fracasso escolar. A autora afirma que são nas camadas populares que se encontram os
maiores índices de analfabetismo, evasão e reprovação. Nesse sentido, no que se refere
à escolarização dos negros, Valente (2005, p.64) afirma que
os índices e a incidência de exclusão e de repetência são superiores
entre os negros; as crianças negras que permanecem na escola têm
uma trajetória irregular, marcada por maior número de interrupções
em relação à criança branca, o atraso escolar é menor entre os
brancos, e essa diferença vai-se tornando mais dramática à medida
que aumenta a idade do aluno; o aluno negro ou o aluno pobre é
absorvido pela rede escolar de maneira diferente do aluno de classe
média ou não-pobre...

Nesse contexto, aponta-se que os diferentes Exames de Suplência podem ser
uma tática – no sentido empreendido por De Certeau (1994), de aproveitamento
consciente e possibilidade de reparação empreendida de modo a não atrasar os estudos
daqueles que sofreram reprovação, ou mesmo para os estudantes-trabalhadores que
vêem nos cursos Supletivos uma forma de trabalhar e retomar os estudos a partir de
circunstâncias reais. Assim sendo, não beneficiar os egressos dessa modalidade de
ensino significa excluir candidatos que, em sua maioria, são provenientes das camadas
populares e tentam conciliar o inconciliável: trabalho e estudos (PORTES e SOUSA,
2009).
O vestibular da UFSJ era, em 2010, de acordo com informações do edital do
processo seletivo (anexo 6), composto por uma prova de Conhecimentos Gerais
constituída por 5 questões de múltipla escolha de cada uma das 10 disciplinas do núcleo
comum do Ensino Médio, compreendendo: Língua Portuguesa, Literatura Brasileira,
Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Filosofia, Geografia, História, Biologia,
Física, Química e Matemática. O total de pontos da Prova de Conhecimentos Gerais da
UFSJ correspondia ao percentual de acertos destas questões. É interessante ressaltar que
o candidato podia optar pela utilização do somatório das notas das do ENEM
(normalizado entre 0,0 e 100,0), em substituição ao resultado da Prova de
Conhecimentos Gerais da UFSJ, prevalecendo a maior nota como a nota final da Prova
de Conhecimentos Gerais.
Todos os candidatos deviam fazer a prova de redação, que foi realizada junto à
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prova de Conhecimentos Gerais, exceto aqueles que optaram por ingressar utilizando a
nota do ENEM no lugar do vestibular. A segunda etapa do vestibular foi realizada no
dia seguinte da prova de Conhecimentos Gerais, tendo sido composta de quatro
disciplinas específicas para cada curso, constituída por 12 questões de múltipla escolha
para cada uma das disciplinas. De acordo com o Relatório do primeiro Processo
Seletivo do Vestibular de 2010/130, o número de candidatos inscritos no processo
seletivo para entrada no primeiro semestre de 2010 foi de 15.010 para um total de 1.858
vagas. Os cursos mais concorridos, como pode ser observado no quadro a seguir foram
Medicina Integral, Arquitetura e Urbanismo Integral, Psicologia Integral, Engenharia
Civil Noturno e Engenharia Química Noturno.
Quadro V: Cursos mais concorridos vestibular UFSJ 2007-2010

Fonte: Relatório Geral do Processo Seletivo do Vestibular de 2010/1.

No quadro V, acima é possível acompanhar, desde do processo seletivo de 2007,
até o de 2010, quais foram os cursos com maior relação candidato por vaga na UFSJ.

30

Relatório Geral de 2010/1 da UFSJ, elaborado pela Comissão Permanente do Vestibular – COPEVE.
Construído a partir das informações, contidas nos questionários socioeconômicos, preenchidos pelos
candidatos ao vestibular e matriculados no ano de 2010. Os relatórios dos processos seletivos têm por
objetivo analisar o desenvolvimento do vestibular, desde os preparativos para os exames até o
encerramento. Por isso, contém informações sobre a divulgação do vestibular, período de inscrição,
relação candidato/vaga, cursos mais concorridos e o perfil dos inscritos e matriculados. Disponível em
www.ufsj.edu.br/copeve/relatorios.php. Acesso em: 20 de agosto de 2011.
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Verifica-se que, para o ano de 2007, ano em que a expansão da instituição ainda não
havia sido iniciada, o curso mais procurado era Psicologia Integral, com 15,33
candidatos por vaga, seguido de Ciências Biológicas Noturno, Psicologia Noturno,
Engenharia Mecânica Integral e Noturno. A partir de 2008, com a implantação do curso
de Medicina, este liderou o ranking de procura, chegando a atingir 138,52 candidatos
por vaga em 2010, seguido pelo curso de Arquitetura e Urbanismo Integral com 19,63
candidatos por vaga. O curso de Psicologia Integral que em 2007 era o curso mais
procurado, em 2010 passou a ser o terceiro, seguido pela Engenharia Civil Noturno e
Engenharia Química Noturno. É interessante observar que dois dos cursos mais
procurados são noturnos, contudo, isso acontece pelo fato de os dois cursos
mencionados acima só serem oferecidos neste período. Já os cursos menos concorridos
foram: Física Bacharelado Integral, Artes Aplicadas Noturno, Teatro Noturno, Música
Integral e Física Licenciatura Noturno.
Com relação à procedência geográfica dos estudantes classificados em primeira
chamada em 2010, tem-se que a maioria dos candidatos do processo seletivo são
provenientes da cidade de São João del-Rei, com 13% dos estudantes, seguida de Belo
Horizonte (9%), Sete Lagoas (5%), Barbacena (4%), Conselheiro Lafaiete (4%) e
Divinópolis (4%), dentre outras mais de 500 cidades mineiras e outras 266 cidades de
outros estados.
O resultado do processo seletivo do vestibular foi divulgado em listas no próprio
site da instituição, bem como em jornais de circulação nacional, além de serem afixados
pelos campi da universidade. A listagem dos candidatos classificados foi dividida por
cursos e abaixo da nomenclatura do curso, foram apresentados os nomes completos dos
sujeitos junto ao número de inscrição no vestibular. Dentro da divisão por curso, existiu
outra separação: Não cotistas, Cota 1 e Cota 2. Ou seja, ficou explícito nas listagens a
modalidade de ingresso utilizada pelo candidato no Processo Seletivo da instituição.
Para melhor entendimento acerca do documento citado segue, a título de
exemplo, um extrato, retirado aleatoriamente da lista de aprovados da primeira
chamada do vestibular de 2010 da UFSJ. O grifo em amarelo foi feito a seguir, na
Figura I, para destacar o nome do curso e a modalidade de cota.
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Figura I: Extrato da lista de aprovados no vestibular do ano de 2010 da UFSJ

Fonte: Lista de aprovados da primeira chamada do vestibular de 2010.

Neste caso, considera-se desnecessária a apresentação dos nomes dos aprovados
na UFSJ de acordo com o tipo de ingresso na instituição, pois se tem como hipótese que
isso poderia causar constrangimentos aos estudantes no convívio com os demais
estudantes ao longo de seu percurso na UFSJ. Esta consideração se faz necessária, pois
nem todos entendem as Ações Afirmativas como um direito, uma política pública de
governo, mas, sim, como um privilégio a determinados sujeitos que não conseguem
acesso à universidade pela “via normal”, o vestibular seletivo.
Entretanto, de acordo com a Lei n. 9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Artigo 44, parágrafo único, o resultado dos aprovados em processos seletivos
para cursos de graduação devem ser divulgados pelas instituições de Ensino Superior,
ou seja, de acordo com a LDB é necessária a divulgação dos nomes dos aprovados de
acordo com os critérios para o preenchimento das vagas. Assim, a divulgação dos
nomes dos aprovados subdividida por forma de ingresso auxiliou no desenvolvimento
desta pesquisa pois, dessa forma, foi permitido fazer a separação por cursos e
modalidades de cotas de todos os estudantes que ingressaram na UFSJ, no ano de 2010,
da primeira à sétima chamada. Contudo, nem todas as universidades fazem a divulgação
dos nomes dos aprovados no vestibular separadamente por forma de ingresso como a
UFSJ, o que prova que nem todas as IFES fazem a divulgação como é regulamentado
na LDB.
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O quadro a seguir, nº VI, apresenta uma relação das universidades federais com
Ações Afirmativas e como são divulgados os nomes dos candidatos aprovados a partir
de um levantamento realizado junto aos sites das instituições. As listas que subsidiaram
a construção do quadro se referem aos vestibulares de 2010 a 2012.
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Quadro VI: Universidades federais com Ações Afirmativas e a forma de divulgação
dos nomes dos aprovados
UNIVERSIDADE

TIPO DE AÇÃO

LISTA DOS APROVADOS
DIVULGA OS NOMES DOS CANDIDATOS SEGUIDOS DA OPÇÃO DE OPTANTE OU NÃO PELO SISTEMA
DE INCLUSÃO SOCIAL.
DIVULGA OS NOMES DOS CANDIDATOS EM DUAS LISTAS DIFERENTES UMA PARA AMPLA
CONCORRÊNCIA E OUTRA PARA VAGAS PARA COTAS.

UFES

RESERVA SOCIAL

UFPI

RESERVA SOCIAL

UFOP

RESERVA SOCIAL

UNIVASF

RESERVA SOCIAL

UFVJM

RESERVA SOCIAL

UFGD

RESERVA SOCIAL

DIVULGA, SEPARADAMENTE, O NOME DOS CANDIDATOS QUE OPTARAM PELA RESERVA DE VAGAS.

UFU

RESERVA SOCIAL

NÃO DIVULGA SEPARADAMENTE OS NOMES DOS CANDIDATOS QUE INGRESSARAM PELA AÇÃO
AFIRMATIVA.

UFSJ

RESERVA SOCIAL

DIVULGA, SEPARADAMENTE, O NOME DOS CANDIDATOS QUE OPTARAM PELA RESERVA DE VAGAS.

UTFPR

RESERVA SOCIAL

UNB

RESERVA RACIAL

UFT

RESERVA RACIAL

UFAL

RESERVA RACIAL

A PÁGINA ESTA INDISPONÍVEL
NÃO DIVULGA SEPARADAMENTE OS NOMES DOS CANDIDATOS QUE INGRESSARAM PELA AÇÃO
AFIRMATIVA.
DIVULGA OS NOMES DOS CANDIDATOS EM DUAS LISTAS DIFERENTES UMA PARA OS CANDIDATOS
DA CATEGORIA UNIVERSAL E OUTRA PARA OS INDÍGENAS.
NÃO DIVULGA SEPARADAMENTE OS NOMES DOS CANDIDATOS QUE INGRESSARAM PELA AÇÃO
AFIRMATIVA

UFPR

RESERVA SOCIORRACIAL

VESTIBULAR INDÍGENA É REALIZADO FORA DO VESTIBULAR COMUM.

UFJF

RESERVA SOCIORRACIAL

DIVULGA, SEPARADAMENTE, O NOME DOS CANDIDATOS QUE OPTARAM PELA RESERVA DE VAGAS.

UFS

RESERVA SOCIORRACIAL

NÃO DIVULGA SEPARADAMENTE OS NOMES DOS CANDIDATOS QUE INGRESSARAM PELA AÇÃO
AFIRMATIVA.

UFRA

RESERVA SOCIORRACIAL

DIVULGA, SEPARADAMENTE, O NOME DOS CANDIDATOS QUE OPTARAM PELA RESERVA DE VAGAS.

CEFET-BA

RESERVA SOCIORRACIAL

UFRB

RESERVA SOCIORRACIAL

UFPA

RESERVA SOCIORRACIAL

UFABC

RESERVA SOCIORRACIAL

DIVULGA, SEPARADAMENTE, O NOME DOS CANDIDATOS QUE OPTARAM PELA RESERVA DE VAGAS.

UFMA

RESERVA SOCIORRACIAL

DIVULGA, SEPARADAMENTE, O NOME DOS CANDIDATOS QUE OPTARAM PELA RESERVA DE VAGAS.

UFBA

RESERVA SOCIORRACIAL

UNIPAMPA

RESERVA SOCIORRACIAL

UFRGS

RESERVA SOCIORRACIAL

UFSC

RESERVA SOCIORRACIAL

UFSCAR

RESERVA SOCIORRACIAL

UFG

RESERVA SOCIORRACIAL

UFSM

RESERVA SOCIORRACIAL

UFRRJ

BÔNUS SOCIAL

UFF

BÔNUS SOCIAL

UFMG

BÔNUS SOCIORRACIAL

FURG

BÔNUS SOCIORRACIAL

UFRPE

BÔNUS SOCIAL

UFRN

BÔNUS SOCIAL

UFPE

BÔNUS SOCIAL

UFV

BÔNUS SOCIAL

UFRR

PROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO

UFTM

BÔNUS SOCIAL

DIVULGA O NOME DO CANDIDATO SEGUIDO SE OPTOU OU NÃO PELA AÇÃO AFIRMATIVA.
DIVULGA OS NOMES DOS CANDIDATOS COM A NOTA DO VESTIBULAR E SE OPTARAM OU NÃO PELA
POLÍTICA AFIRMATIVA.
DIVULGA DUAS LISTAS UMA DOS CANDIDATOS QUE OPTARAM AMPLA CONCORRÊNCIA E OUTRA
PARA OS QUE OPTARAM PELA AÇÃO AFIRMATIVA.

NÃO DIVULGA SEPARADAMENTE OS NOMES DOS CANDIDATOS QUE INGRESSARAM PELA AÇÃO
AFIRMATIVA
NÃO DIVULGA SEPARADAMENTE OS NOMES DOS CANDIDATOS QUE INGRESSARAM PELA AÇÃO
AFIRMATIVA
NÃO DIVULGA SEPARADAMENTE OS NOMES DOS CANDIDATOS QUE INGRESSARAM PELA AÇÃO
AFIRMATIVA

NÃO DIVULGA SEPARADAMENTE OS NOMES DOS CANDIDATOS QUE INGRESSARAM PELA AÇÃO
AFIRMATIVA
NÃO DIVULGA SEPARADAMENTE OS NOMES DOS CANDIDATOS QUE INGRESSARAM PELA AÇÃO
AFIRMATIVA
VESTIBULAR INDÍGENA É REALIZADO FORA DO VESTIBULAR COMUM.
NÃO DIVULGA SEPARADAMENTE OS NOMES DOS CANDIDATOS QUE INGRESSARAM PELA AÇÃO
AFIRMATIVA
VESTIBULAR INDÍGENA É REALIZADO FORA DO VESTIBULAR COMUM.
NÃO DIVULGA SEPARADAMENTE OS NOMES DOS CANDIDATOS QUE INGRESSARAM PELA AÇÃO
AFIRMATIVA
NÃO DIVULGA SEPARADAMENTE OS NOMES DOS CANDIDATOS QUE INGRESSARAM PELA AÇÃO
AFIRMATIVA
NÃO DIVULGA SEPARADAMENTE OS NOMES DOS CANDIDATOS QUE INGRESSARAM PELA AÇÃO
AFIRMATIVA
NÃO DIVULGA SEPARADAMENTE OS NOMES DOS CANDIDATOS QUE INGRESSARAM PELA AÇÃO
AFIRMATIVA
NÃO DIVULGA SEPARADAMENTE OS NOMES DOS CANDIDATOS QUE INGRESSARAM PELA AÇÃO
AFIRMATIVA
NÃO DIVULGA SEPARADAMENTE OS NOMES DOS CANDIDATOS QUE INGRESSARAM PELA AÇÃO
AFIRMATIVA
NÃO DIVULGA SEPARADAMENTE OS NOMES DOS CANDIDATOS QUE INGRESSARAM PELA AÇÃO
AFIRMATIVA
NÃO DIVULGA SEPARADAMENTE OS NOMES DOS CANDIDATOS QUE INGRESSARAM PELA AÇÃO
AFIRMATIVA
NÃO DIVULGA SEPARADAMENTE OS NOMES DOS CANDIDATOS QUE INGRESSARAM PELA AÇÃO
AFIRMATIVA
NÃO DIVULGA SEPARADAMENTE OS NOMES DOS CANDIDATOS QUE INGRESSARAM PELA AÇÃO
AFIRMATIVA
NÃO DIVULGA SEPARADAMENTE OS NOMES DOS CANDIDATOS QUE INGRESSARAM PELA AÇÃO
AFIRMATIVA
NÃO DIVULGA SEPARADAMENTE OS NOMES DOS CANDIDATOS QUE INGRESSARAM PELA AÇÃO
AFIRMATIVA

Fonte: Desenvolvido por Sousa com base no levantamento feito junto aos sites das IFES.
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Pelo quadro anterior, de nº VI, observa-se que, das 38 IFES com Ações
Afirmativas – 38 foi o resultado do levantamento feito na pesquisa de Sousa e Portes
(2011) – 22 ou 58% delas não divulgaram os nomes dos aprovados seguido da
modalidade de ingresso, ou se o estudante é ou não optante de alguma Ação Afirmativa.
Em outras palavras, existe uma regulamentação para que o resultado de concursos
públicos seja divulgado de acordo com a modalidade de ingresso. Contudo, 58% das
IFES com Ações Afirmativas fazem “vista grossa” ao disposto na LDB.
Possivelmente a decisão de não divulgar os nomes dos optantes das Ações
Afirmativas de forma separada se deva à tentativa minimizar possíveis distinções entre
os aprovados. Encontrou-se 12 (32%)31 universidades, entre elas a UFSJ, que
divulgaram separadamente os nomes dos aprovados por Ações Afirmativas. Não foi
possível identificar as listas de aprovados da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, pois no dia desta pesquisa no site, a página sobre o processo seletivo da
instituição se encontrava indisponível. Além disso, ressalta-se, no caso das
Universidades Federais do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Paraná e
Universidade Federal de São Carlos, que divulgaram os nomes dos optantes pelas Ações
Afirmativas de forma diferenciada, pois o processo seletivo para indígenas aconteceu
fora do processo seletivo destinado aos demais candidatos.
Apesar de não se constituir em público do interesse para a presente pesquisa,
vale mencionar que, no ano de 2011, a UFSJ adotou mais uma modalidade de ingresso
na instituição: o Processo de Acesso Seriado (PAS folder explicativo no anexo 5), no
qual o candidato matriculado no Ensino Médio realizará as provas em três Módulos
anuais, sequenciais e cumulativos, sendo cada Módulo correspondente às matérias
vistas no respectivo ano cursado no Ensino Médio. O candidato inscrito para fazer o
Módulo I, por exemplo, deverá fazer a prova apenas com base nos conteúdos
programáticos do Primeiro Ano do Ensino Médio e, assim, sucessivamente para os
demais Módulos. O candidato do Processo de Acesso Seriado não pode se inscrever
simultaneamente em mais de um Módulo no PAS e ou no Processo Seletivo do
Vestibular. É interessante destacar que, no caso do PAS, os candidatos podem ser
egressos de Programas de Aceleração, Suplência, ou terem concluído o Ensino Médio
via ENEM, desde que respeitados os critérios mencionados anteriormente. Segundo o

31

Para melhor compreensão serão apresentados dentro dos parênteses ao longo do trabalho os percentuais
a que se refere o dado, ou o número absoluto a que diz respeito.
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Edital nº10/2011 da UFSJ, os Módulos são oferecidos a cada semestre e o candidato
pode repetir uma vez cada Módulo, prevalecendo a maior nota. A escolha pelo curso,
turno, campus e opção por concorrer às vagas destinadas à Ação Afirmativa é feita no
momento de inscrição no Módulo III. O Edital estabelece, ainda, o prazo máximo de
três anos e meio para conclusão dos três Módulos e destina 20% do total das vagas de
cada curso para o PAS.
Nessa perspectiva, chama-se a atenção para a complexidade das informações
contidas nos editais das universidades federais, pois uma das conclusões do trabalho de
Portes e Sousa (2010) se refere à dificuldade de compreensão das fórmulas matemáticas
e porcentagens de distribuição de vagas do processo seletivo do vestibular. Assim, a
complexidade das informações pode dificultar ou até impossibilitar o entendimento
daqueles que mais poderiam se beneficiar do direito de ingressar através das Ações
Afirmativas.
Com a implantação da Lei nº 12.711/2012, o vestibular para entrada no primeiro
semestre de 2013 ficou divido em duas etapas, sendo a primeira a Prova do Exame
Nacional do Ensino Médio 2012 (ENEM) e a segunda a Prova de Conhecimentos
Específicos, além da prova de Prova de Habilidades Específicas para os cursos de Artes
Aplicadas, Música e Teatro. Assim, o candidato que deixou de realizar a prova do
ENEM 2012 ficou impossibilitado de participar do processo seletivo da UFSJ. Com
relação à prova de conhecimentos específicos, esta constará de quatro disciplinas
específicas para cada curso, contendo doze questões de múltipla escolha para cada uma
das disciplinas.
Com relação à distribuição das vagas, serão destinadas, segundo as informações
contidas no edital, até 90% do total de vagas de cada curso para o vestibular tradicional
e 10% para o Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Assim, seguindo as orientações
prescritas na Lei 12.711 das vagas destinadas ao Processo Seletivo Vestibular 2013/1 da
UFSJ e ao SiSU, ficam assegurados, no mínimo,
50% do total de vagas de cada curso para ocupação por candidatos
que tenham cursado integralmente e concluído todas as séries e
disciplinas do Ensino Médio regular ou equivalente (Técnico,
Magistério ou Educação de Jovens e Adultos) em escolas
públicas brasileiras (Idem p. 5, Edital 2013 UFSJ).

E até 50% do total de vagas de cada curso para Ampla Concorrência (AC).
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A título de esclarecimento, o edital traz, ainda, uma definição sobre quais
instituições são consideradas públicas, ou seja, aquelas mantidas e administradas
exclusivamente pelo Governo Federal ou pelos Governos Estaduais ou Municipais,
conforme definido na LDB. A comprovação da escolaridade dos candidatos será feita
pela apresentação do histórico escolar no ato da matrícula na instituição ou outro
documento (original) que comprove a conclusão do Ensino Médio em escola pública.
Fica estabelecido pelo edital, escrito em vermelho e caixa alta, que a não comprovação
da escolaridade exigida para preenchimento das vagas resultará na perda da mesma.
Das vagas reservadas aos estudantes provenientes de escolas públicas fica
estabelecido que, no mínimo
50% serão reservadas para candidatos oriundos de família com
renda bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salários mínimos per
capita, sendo parte preenchida por autodeclarados brancos e
orientais (Ação Afimativa 1A – AF1A) e parte por autodeclarados
pretos, pardos ou indígenas (Ação Afirmativa 1B – AF1B)
considerando-se a distribuição dessas populações no estado de
Minas Gerais, segundo o último Censo Demográfico da Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) disponível
até a data da publicação deste Edital (Idem p. 5, Edital 2013 UFSJ).

Além disso, o edital do processo seletivo do vestibular prevê que
até 50% serão reservadas para candidatos oriundos de família
com renda bruta mensal superior a 1,5 salários mínimos per
capita, sendo parte preenchida por autodeclarados brancos e
orientais (Ação Afimativa 2A – AF2A) e parte por
autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (Ação
Afirmativa 2B – AF2B) (grifos do autor). Edital 2013 UFSJ.

Segundo as informações do edital, a UFSJ irá exigir a comprovação da renda
bruta mensal per capita dos candidatos que concorrem pela Ação Afirmativa, sob a pena
de perda da vaga em caso de não comprovação. Assim, de acordo com o anexo I do
edital, a apuração da renda será feita com base nos documentos apresentados pelos
candidatos ao setor de Assistência Estudantil em edital próprio. Nesses moldes, ao que
tudo indica, a comprovação da renda será realizada após o processo de matrícula e a
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil poderá, a qualquer época, realizar entrevistas e
visitas ao local de domicílio do candidato, bem como consultas a cadastros de
informações sócio-econômicas da UFSJ ou governamentais. Novamente, de acordo com
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o edital, a comprovação de fraude na documentação poderá levar ao cancelamento da
matrícula.
Destaca-se que os candidatos concorrem por uma única opção às vagas
oferecidas no processo seletivo. Neste caso, pode acontecer uma exclusão pois, em
alguns cursos, a concorrência é muito maior entre as vagas destinadas às Ações
Afirmativas. Nessa perspectiva, estudantes que obtiveram uma nota que possibilitaria a
entrada pela ampla concorrência não têm suas vagas garantidas na instituição, pois
concorrem apenas às vagas das ações afirmativas. Isso aconteceu em alguns cursos do
processo seletivo de 2010, como será mostrado no capítulo V.
A título de conclusão desse tópico, pode-se afirmar que o jogo para a entrada no
Ensino Superior tem se diversificado. Assim, com as diferentes formas de entrada, ele
só poderá ser jogado por aqueles que compreenderem, dominarem e fizerem o jogo
“certo” para atingir os objetivos de entrada na universidade. A diversificação
complexificou-se e o entendimento do jogo parece se transformar em “coisa de
especialista”. Ainda, o “senso do jogo” como estratégia importante de decisão social,
como mostra Bourdieu (1997) em vários estudos, poderá beneficiar, neste caso, as
classes médias, exímias jogadoras do jogo escolar.

2.3. Assistência Estudantil na UFSJ
Atualmente, a UFSJ não disponibiliza qualquer programa de assistência
estudantil específico para os estudantes que ingressaram através de Ação Afirmativa. A
Resolução Nº 22/200932, do Conselho Universitário, que trata da aprovação da reserva
de vagas na universidade, não menciona a questão da permanência desses estudantes.
Pode-se perceber que, neste caso, a discussão sobre a implantação das Ações
Afirmativas não acompanhou uma preocupação com o oferecimento de programas de
assistência estudantil a esses sujeitos após seu ingresso na vida acadêmica.
No que se refere à assistência estudantil nas universidades federais do país,
Vargas (2008) apresenta, em sua dissertação de mestrado, um levantamento feito junto
aos sites das próprias instituições, nos quais verificou que as concepções de assistência
32

Resolução Nº 22/2009 Altera Resolução/Conselho Universitário da UFSJ-CONSU nº 018, de 22/08/05,
que aprova a política institucional para o Processo Seletivo da UFSJ (institui as Políticas de Ações
Afirmativas). Disponível em: http://www.ufsj.edu.br/soces/resolucoes_consu_2009-.php. Aceso em: 15
de julho de 2012.
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variam muito de acordo com cada universidade. Além disso, segundo a pesquisadora, os
programas oferecidos se resumem, na maioria das vezes, em oferta de serviços básicos
como restaurante universitário e moradia, programas que suprem algumas necessidades
materiais, mas não dão acesso à cultura, lazer e saúde. Sobre a UFSJ, até a data de sua
busca, Vargas (2008, p. 78;79) encontrou um único programa de assistência estudantil
denominado Bolsa Atividade,
consistindo na prestação de serviço remunerado em algum setor da
instituição, o benefício atualmente não atinge R$ 200,00. A despeito
de seu baixo valor, insuficiente para a resposta de necessidades
mínimas de sobrevivência, a bolsa atividade não pode ser recebida
juntamente com outros tipos de bolsas, como as de pesquisa, por
exemplo.

Vargas (2008, p. 79) questiona o fato de os estudantes contemplados com a
Bolsa Atividade não poderem acumular outros tipos de benefícios, pois a participação
em pesquisas, monitorias e estágios enriquecem a vida acadêmica dos estudantes. Assim
sendo, o fato de proibir o acesso a outros benefícios desde que comprovada a situação
socioeconômica do bolsista, é um “contra-senso”. Contudo, existe na UFSJ uma
modalidade de Iniciação Científica sem bolsa, na qual os estudantes que já recebem
algum benefício da assistência estudantil ou qualquer tipo de bolsa acadêmica podem se
inscrever e, tendo o projeto aprovado, podem desenvolver a pesquisa. Com relação a
valores para o ano de 2012, a Bolsa Atividade pagou aos estudantes R$ 360,00
(trezentos e sessenta reais) por mês e os beneficiados receberam, além da remuneração
em dinheiro, o Ticket Alimentação para fazer duas refeições diárias nos restaurantes
credenciados, lembrando que até 2012 ainda não era possível conciliar a Bolsa
Atividade com outros tipos de bolsa.
A falta de maiores investimentos em programas de assistência estudantil pode
refletir nos índices de evasão das universidades. No caso da UFSJ, segundo o Plano
Institucional de Desenvolvimento (2009), nos anos de 2005 e 2006 os índices de evasão
eram respectivamente 13,65% e 13,67%. Segundo a Secretaria de Educação Superior,
este resultado para as IFES no ano de 2000 foi de 7,2%. Nos últimos anos, a UFSJ
ampliou seus programas destinados a estudantes das camadas populares como consta a
seguir, identificados na página do Setor de Assistência Estudantil no site33 da

33

Informações retiradas do site da UFSJ, na página da assistência estudantil. Disponível em:
http://www.ufsj.edu.br/proex/programas_assistencia.php. Acesso em: 15 de julho de 2012.
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instituição. De acordo com informações acessadas, em 2012 a UFSJ contava com os
seguintes programas:


Meio-passe: a instituição paga metade do valor do ônibus urbano para todos os
estudantes de graduação, com o limite de dois passes por dia, de segunda à
sexta-feira. Para participar do programa os estudantes fazem o requerimento
online da quantidade de passes que desejam para o período escolhido, e em dois
dias podem retirar os passes na universidade mediante o pagamento de apenas
metade do valor de cada passe;



Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição para o Processo Seletivo da UFSJ:
para candidatos que possuem o Número de Identificação Social (NIS), atribuído
pelo CadÚnico - Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;



Bolsa Atividade: em que os estudantes prestam serviços em diferentes setores e
departamentos da instituição, somando um total de vinte horas semanais, os
quais recebem Ticket Alimentação para almoçar e jantar nos restaurantes
credenciados e a quantia de R$ 360, 00 (trezentos e sessenta reais) mensais;



Monitoria, Pesquisa, Extensão e PET 34: programas colocados como integrantes
dos programas de assistência estudantil. Entretanto, não existe um processo
seletivo para escolha dos estudantes contemplados em função da condição
socioeconômica dos beneficiados. Estas bolsas são chamadas de Bolsas de
Mérito Acadêmico, ou seja, dependem do mérito individual de cada um, da
afinidade com o campo de pesquisa do professor pesquisador que orientará os
trabalhos e da existência de programas em determinados cursos, como é o caso
do PET.

Neste caso, segundo dados de Écio Antônio Portes e Cibelle Cristina Lopes Silva
(2011), a probabilidade estatística de um estudante de graduação da UFSJ ser
34

Para fins de esclarecimento sobre a Bolsa PET, segundo informações retiradas do site da UFSJ, “O
Programa Especial de Treinamento (PET) objetiva envolver os estudantes que dele participam num
processo de formação integral, propiciando-lhes uma compreensão abrangente e aprofundada de sua área
de estudos, através da interdisciplinaridade, da atuação coletiva e do planejamento e execução, em grupos
sob tutoria, de um programa diversificado de atividades acadêmicas”. Disponível em:
http://www.ufsj.edu.br/proex/programas_assistencia.php. Acesso em: 15 de julho de 2012.
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contemplado com uma Bolsa de Iniciação Científica é de 1,8%. A pesquisa teve por
objetivo relacionar a posse de capital cultural e a obtenção de privilégios universitários,
como por exemplo, uma bolsa de pesquisa. De posse dos históricos escolares da
educação básica dos 60 bolsistas de Iniciação da UFSJ (no período de agosto de 2004 a
julho de 2005) pesquisados, os autores traçaram o perfil destes estudantes composto
pela soma das notas de todas as disciplinas cursadas pelos discentes. Portes e Silva
trabalharam com uma linha média ideal de 75 pontos. Os dados mostraram que 50% dos
pesquisados se encontravam acima dessa linha, 33,8% eram alunos medianos e 16,1%
se situavam abaixo dos 75 pontos. Assim, os autores concluíram que os privilégios
universitários se devem em 50% dos casos ao capital escolar dos estudantes. Contudo,
não é devido ao capital escolar que os demais 50% são privilegiados com a Bolsa de
Iniciação Científica e sim as possíveis relações cotidianas mantidas no interior da
universidade, de uma relação “face a face” entre os sujeitos envolvidos no processo.
É interessante também relacionar o crescimento do número de vagas oferecidas pela
UFSJ comparado ao número de Bolsas de Iniciação Científica disponíveis entre 2005 e
2011. A esse respeito segue o Quadro VII, adiante.
Distribuição do número de vagas em cursos da UFSJ em função da quantidade de bolsas oferecidas por ano
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acompanhou a mesma proporção de vagas oferecidas em cursos de graduação. Exemplo
disto é o fato de haver em média 62,5 vagas para cada Bolsa de Iniciação Científica da
UFSJ em 2005 e, em 2011, este número ter subido para 162, o que mostra que ficou
muito mais difícil o acesso a este tipo de programa.

De volta aos programas da assistência estudantil da UFSJ:


Programa de Auxílio Financeiro para Apresentação de Trabalhos: decorrentes
dos projetos de pesquisa, em eventos científicos e acadêmicos. Para ter o
ressarcimento das despesas de inscrição no evento e transporte de ônibus, o
estudante deve fazer a solicitação com antecedência de 30 dias da data de
realização do evento e dentro de 10 dias posteriores ao evento apresentar a
documentação comprobatória dos gastos que não podem ultrapassar dois salários
mínimos;



Programa de Auxílio Financeiro para Participação em Atividades Esportivas:
que arca com despesas de transporte, inclusive diária de motorista, para
utilização de transporte da UFSJ, ou pagamentos de passagens, aquisição de
materiais esportivos, pagamento de taxa de inscrição do atleta em eventos e
pagamento de taxa de filiação da UFSJ às entidades esportivas;



Programa de Auxílio Alimentação: para os estudantes carentes que não são
bolsistas atividade, mas solicitaram Ticket Alimentação ao Setor de Assistência
Estudantil. Após análise socioeconômica e mediante a quantidade de benefícios,
é concedido um ticket por dia durante todo o mês, incluindo sábados, domingos
e feriados;



Cadastro de Moradia: este cadastro pode ser consultado no Setor de Assistência
Estudantil, nele constam informações sobre moradias, pensionatos e repúblicas
localizadas na cidade de São João del-Rei, todos de iniciativa privada, pois a
UFSJ não possui moradias universitárias35.



Projeto Longe de Casa: tem por objetivo auxiliar estudantes provenientes de
cidades distantes que apresentam problemas de adaptação à nova cidade;



Projeto de Atendimento à Saúde Mental: visa a apoiar, fortalecer e incentivar a
auto-estima e o desenvolvimento de recursos internos do estudante para que ele

35

A UFSJ tem um projeto em andamento da construção de alojamento estudantil, o qual está sendo
edificado no Campus Tancredo Neves CTAN, situado na cidade de São João del-Rei.
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possa lidar com uma possível situação-problema;


Projeto de Atendimento à Saúde Física: viabiliza atendimento médico nas áreas
de clínica médica, ginecologia e oftalmologia, mediante apresentação de
documentos que comprovem a situação de carência do estudante;



Projeto de Atendimento à Saúde Bucal: tem por objetivo atender estudantes
carentes que necessitam de tratamento odontológico, também é necessária a
comprovação da situação socioeconômica do estudante;



Programa Orientações Acadêmicas: é realizado em parceria com a Reitoria,
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, Divisão de Acompanhamento e Controle
Acadêmico, Coordenadorias de Cursos de Graduação, Pró-Reitoria de Extensão
e Assuntos Comunitários, Setor de Assistência Estudantil, Diretório Central dos
Estudantes e Centros Acadêmicos. Tem por objetivo disponibilizar informações
que visam a facilitar a vida acadêmica dos ingressantes na universidade. Além
disso, o Setor de Assistência Estudantil atende a estudantes de segunda a sextafeira, no período da manhã, que desejam esclarecer dúvidas e necessitam de
orientações sobre sua vida acadêmica e normas que influenciam suas atividades
na universidade;



Programa SOU UFSJ: programa em que ex-alunos da UFSJ podem se cadastrar
para oferecer palestras, estágios e visitas técnicas a comunidade e empresas,
além de fazer doações financeiras ou de bens materiais;



Projeto Me Encontre no Intervalo: projeto de parceria com do Setor de
Assistência Estudantil com o grupo PET de Filosofia em que são realizadas
apresentações artísticas e culturais nos intervalos das aulas;



Monitoria do Inverno Cultural: o estudante pode auxiliar os coordenadores das
diversas áreas do evento Inverno Cultural nas oficinas, shows e palestras. O
estudante deve se inscrever no edital que normalmente é lançado no mês de
Abril e concorrer às vagas destinadas à monitoria.

Segundo informações consultadas na página da web36 do setor de assistência
estudantil da UFSJ:
o objetivo da Assistência Estudantil se sustenta, primeiramente, na
necessidade de criar e desenvolver programas e projetos que visam
a contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e agir,
previamente, nas situações de repetência e evasão, decorrentes de
36

Disponível em: http://www.ufsj.edu.br/dipac/alunos_assistencia.php. Acesso em: 15 de julho de 2012.
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insuficiência de condições financeiras dos alunos de graduação da
UFSJ. Também tem como meta facilitar o acesso de candidatos de
camadas sociais menos favorecidas economicamente ao ensino
superior público.

Nota-se que nem todos os programas mencionados no site da UFSJ se destinam
necessariamente a promover a permanência do estudante pobre na instituição. Outros só
funcionam por iniciativa de diferentes departamentos da UFSJ, os quais não passam
pelo setor de assistência estudantil, como é o caso das atividades desenvolvidas pelo
Departamento de Psicologia com o Projeto longe de casa e o Projeto de Atendimento à
Saúde Mental. Outro exemplo é o Programa SOU UFSJ, que nada mais é que um
cadastro de estudantes que desejam prestar trabalhos voluntários e doações à
comunidade acadêmica e externa. Assim sendo, estes programas não têm por finalidade
“agir previamente nas situações de repetência e evasão decorrentes de insuficiência de
condições financeiras dos alunos de graduação da UFSJ”. Além destes programas, podese citar ainda o Projeto Me Encontre no Intervalo, outro sem fim assistencial, ou mesmo
as bolsas de Monitoria, Pesquisa, Extensão e PET, que não podem ser apresentadas
como programas de assistência estudantil, dado que não têm nenhum vínculo com este
setor e sim com os departamentos dos respectivos cursos. Ademais, a UFSJ não possui
moradia universitária e nem disponibiliza programa de apoio pedagógico para
estudantes que dele necessitem. Nessa perspectiva, pode-se dizer que a assistência
estudantil da UFSJ ainda é incipiente e precisa se desenvolver em diversos aspectos
para cumprir com seus objetivos anteriormente citados. Essa discussão propicia tirar
como lição que o espaço da assistência estudantil comporta uma série de discursos e
práticas ilusórias, sem efeito efetivo aos propósitos da questão da permanência.
Nesse cenário, as ações implantadas para a permanência dos estudantes das
camadas populares nas instituições de Ensino Superior são de suma importância,
independentemente da forma de ingresso, o estudante precisa ter garantido seu direito
de acesso e de permanência na universidade. Entre os estudantes pesquisados, quase a
metade solicitou algum dos benefícios da assistência estudantil, como pode ser
observado no Gráfico V, a seguir.
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Gráfico V: Solicitou algum tipo de ação da assistência estudantil da UFSJ
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Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos
estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Com relação aos pedidos de auxílio no setor de assistência estudantil da UFSJ,
nota-se que os percentuais são relativamente semelhantes entre os estudantes que não
solicitaram nenhum tipo de benefício 47% (97), e aqueles que recorreram ao setor de
assistência em algum momento de sua trajetória na instituição 44% (91). Interessante
destacar que pretos e pardos não apresentaram percentuais discrepantes, como em
outros quesitos. Além do mais, 9% (19) dos pesquisados não responderam a esta
questão. O fato dela se posicionar ao final do questionário, somado ao cansaço de
respondê-lo, teria influenciado?
Como será abordado no capítulo III, a maioria dos estudantes pesquisados
apresentam características que os classificariam como estudantes das camadas populares
como, por exemplo, o nível de escolaridade dos familiares, a ocupação e rendimento dos
pais, bem como sua atual necessidade de conciliar trabalho e estudo. Apesar desses
indicadores, o percentual de estudantes que solicitou e conseguiu algum dos benefícios
do setor de assistência é pequeno.
Assim, entre os estudantes que foram beneficiados, têm-se que o benefício mais
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concedido foi a Bolsa Atividade, com 19 (9%) respostas e o auxílio alimentação com 17
(8%), restando apenas um estudante com auxílio médico e outros três que não
responderam a esta questão. Estes resultados refletem que, apesar da metade dos
estudantes terem solicitado algum auxílio, é baixa a parcela daqueles que foram
contemplados com recursos da assistência estudantil. Os demais tiveram seu recurso
indeferido nos processos de seleção. As razões para o indeferimento dos pedidos podem
estar relacionadas à falta de apresentação da documentação necessária, à não
comprovação da condição de carente, ou mesmo a falta de recursos da própria
universidade em atender a todos os estudantes que dela necessitam. Nesse sentido,
segue o Quadro VIII, sobre o crescimento do número de Bolsas Atividades na UFSJ de
2005 a 2011.
Quadro VIII: Distribuição do número de vagas em cursos da UFSJ e evolução das
bolsas oferecidas no período
Relação de
Bolsas
Atividade
oferecidas

2005

2006

2007

Vagas Bolsas Vagas Bolsas Vagas Bolsas

2008
Vagas

Bolsas

Quantidade
750
63
790
64
790
78
1260
110
absoluta
Quantidade
11,9
12,3
10,1
11,5
relativa
Fonte: Desenvolvido por Sousa, com base nos informativos UFSJ em números.
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A partir do Quadro VIII, verifica-se que o crescimento do número de bolsas não
acompanhou o aumento do número de vagas na UFSJ. Assim, se no ano de 2005 a
relação existente entre vaga/bolsa era da ordem de 11,9, em 2009 esse índice chegou a
21,5. Em 2010, nota-se uma baixa nessa tendência, mas em 2011 ela volta a crescer
timidamente.
Nesse contexto, em entrevista realizada com o Prof. Dr. Erivelton Geraldo
Nepomuceno37, presidente da comissão de implantação das Ações Afirmativas na UFSJ,
questionou-se se houve uma preocupação com a permanência dos estudantes egressos
de escolas públicas que passariam a ingressar na universidade, pois na Resolução de
37

Diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica e
coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica.

17,6

98

implantação das ações não aparece uma discussão referente à permanência. Segundo o
presidente da comissão, essa preocupação foi tema de debates e se optou por enfrentá-la
em duas frentes: uma, com base em bolsas de iniciação científica oferecidas pelo
governo federal, exclusivamente aos estudantes cotistas. E outra, através do programa
de assistência estudantil já existente na instituição. Neste ponto perguntou-se ao
professor se houve um aumento das bolsas atividade do programa de assistência
estudantil em função da implantação das Ações Afirmativas. Veja, a seguir, um trecho
da entrevista:
P: No ano em que começou a valer a Ação Afirmativa teve um crescimento
de bolsas atividade?
E: Olha, eu tenho quase certeza que o número de bolsas, ao longo do tempo,
foi ampliado, isso tenho.
P: Mas anualmente o número de bolsas é ampliado mesmo. Mas pensando
especificamente nessa questão dos estudantes das Ações Afirmativas, houve
crescimento?
E: Aí eu acho que a pergunta sua é muito profunda, em que sentido?
Efetivamente, quantas pessoas a mais estão entrando com perfil
socioeconômico que demandariam um aumento proporcional a isso? O fato
de alocar 50% (das vagas) não significa isso. Significa que mesmo lá na
questão socioeconômica da Medicina etc, etc, a gente não sabe. A proposta
da universidade, pelo que eu sei, é de juntar alguns vestibulares, porque um,
estatisticamente não tem resultado, dois começa a ter um certo significado,
com o terceiro começa, acho que a universidade começa a ter massa de
dados suficiente pra começar a dizer alguma coisa. Fora isso, é muito difícil
você começar a estatisticamente dizer, olha isso não foi bom, isso não foi,
isso não é válido ou é, e até porque pra falar essa questão da estatística, lá
no Conselho [Universitário] foi muito debatido. (13 de fevereiro de 2012)
A partir dos quadros sobre o aumento do número de bolsas evidenciou-se que a
implantação das Ações Afirmativas na UFSJ e a expansão da instituição levaram a uma
maior concorrência pelas bolsas atividade e de pesquisa, na medida em que as mesmas
não acompanharam a mesma tendência de crescimento das vagas na universidade.

99

Pelo fragmento da entrevista reproduzido, nota-se o posicionamento da
universidade em esperar por mais vestibulares e obter um acumulo de dados para que
seja feita uma análise da situação e sejam tomadas providências no sentido de propiciar
subsídios de acordo com a demanda. Contudo, ressalta-se que, para os estudantes pobres
que têm acesso ao Ensino Superior, desde sua criação no Brasil, a permanência e
conclusão do curso é sofrida, repleta de dificuldades e superações. Era de se esperar
uma sincronização, um planejamento de ações que favorecessem o estudante dos meios
desfavorecidos que ingressa na UFSJ. Ao entrar na universidade eles adquirem o direito
de nela permanecer e obter formação em nível superior. A idéia recorrente aqui e ali de
“deixa entrar para ver como é que fica” não contribui para promover a permanência dos
estudantes necessitados na instituição. Assim, ressalta-se que a importância da
efetivação de ações para garantir a permanência dos estudantes das camadas populares
na universidade, se torna cada vez mais importante, na medida em que o Ensino
Superior passa por um período de democratização das vagas.
Na UFSJ, para metade dos pesquisados beneficiados pela assistência, o fato de
receber algum dos auxílios mencionados anteriormente foi decisivo para garantir sua
permanência na instituição. O auxílio prestado pela assistência estudantil, segundo os
pesquisados, permitiu que eles não precisassem trabalhar no período em que eram
beneficiados e, assim, se dedicassem mais aos estudos e diminuíssem as despesas
familiares, melhorando suas condições de subsistência. Para os demais, auxiliou em
alguma medida, o que demonstra a ineficiência ou o baixo alcance do benefício na
facilitação da permanência destes estudantes.
Veja a seguir como os estudantes pesquisados avaliaram a assistência estudantil
da UFSJ, a partir do Gráfico VI:
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Gráfico VI: Avaliação da qualidade da assistência estudantil
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Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos estudantes
ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Com o objetivo de verificar a opinião dos beneficiados pelas Ações Afirmativas
empreendidas pela UFSJ, solicitou-se aos estudantes que avaliassem a assistência
estudantil da instituição de zero a dez38, mesmo se não fossem beneficiados por ela. Os
dados mostram que 24% dos pesquisados avaliam mal a assistência com nota até cinco.
Por outro lado, a assistência é bem avaliada por 45% dos estudantes que a pontuaram de
seis a dez pontos. Cabe ressaltar que um percentual expressivo, 31%, se refere aos
estudantes que não responderam a questão sobre a avaliação da assistência estudantil,
deixando-a em branco. Os motivos que levaram a estes 31% não avaliarem a assistência
da UFSJ podem ser diversos, mas tem-se como hipótese que o fato de não ser
beneficiado pela assistência os levou a não opinarem. Podemos considerar, ainda, a falta
de conhecimento das ações empreendidas do setor de assistência estudantil.
Neste capítulo efetuou-se a caracterização da Universidade Federal de São João
del-Rei, desde sua criação até sua significativa expansão, após a adoção ao Reuni.
Abordou-se, os processos seletivos instituídos e discutiu-se o programa de assistência
estudantil da universidade. Para o próximo capítulo, cuidou-se das informações acerca
da configuração familiar e socioeconômica da qual são provenientes os estudantes foco
deste trabalho.
38

Sugerindo como 0 um resultado ruim e 10 como bom.
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CAPÍTULO III
OS ANTECEDENTES DOS PESQUISADOS: ESCOLARIDADE E CONDIÇÕES
DE TRABALHO

A importância de abordar as relações com a escola entre os antecedentes dos
sujeitos pesquisados se faz a parir de uma hipótese bastante difundida no campo da
Sociologia da Educação. Tal hipótese afirma que a presença de um sujeito com curso
superior transforma a família a qual pertence em uma diferente daquelas provenientes
do mesmo meio.
Norbert Elias (2006) explica que os seres humanos singulares convivem uns com
os outros em figurações determinadas e que estes seres se transformam, modificando
assim as figurações que eles formam uns com os outros. Nessa perspectiva, Elias
(1994b) nos mostra que as configurações são constituídas por uma ordem invisível e
estabelecem uma forma de vida em comum, oferecem ao indivíduo uma gama mais ou
menos restrita de funções ou modos de comportamento possíveis. Em outras palavras,
as redes de interdependência que constituem a figuração à qual pertence o indivíduo
limitam de certo modo sua liberdade de ação e escolha entre as funções existentes, mas
podem também esclarecer suas inserções e ampliar suas possibilidades.
Nesse sentido, de acordo com Wânia Lacerda (2012 apud Queiroz, 1991) a
certificação escolar, mais especificamente a falta dela, faz com que os sujeitos e suas
famílias sejam vistos como pessoas desvalorizadas socialmente. Assim, a autora chama
a atenção para o fato da valorização social da família estar diretamente relacionada à
posse de capital escolar de seus membros. Conhecer a configuração social e familiar na
qual estão inseridos os sujeitos pesquisados deste trabalho se faz de suma importância,
pois possibilita identificar a sua relação com a escola e possibilita ter um melhor
entendimento das condições de trabalho de seus familiares. E, ainda, permite
compreender aspectos que tenham colaborado para sua chegada ao Ensino Superior
público.
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3.1. O capital escolar dos familiares

O conceito de capital cultural desenvolvido por Pierre Bourdieu nos anos de
1960 representou uma mudança na explicação das desigualdades na constituição das
trajetórias escolares, pois retirou o peso do fator econômico e o transferiu para o fator
cultural. Segundo esta teoria, as diferenças observadas no desempenho escolar dos
diferentes sujeitos estariam ligadas à posse do capital cultural e não a condições
exclusivamente econômicas ou a aptidões naturais (BOURDIEU, 1998). O capital
cultural pode se manifestar sob três formas distintas: sendo uma delas o estado
incorporado, que pode ser obtido de maneira dissimulada e passa a fazer parte da
própria pessoa; no estado objetivado, é representado pela posse de bens culturais, como
quadros e livros. E, por fim, pode ser visto sob o estado institucionalizado, como os
diplomas e certificações de competência escolar (p.74). A articulação das três vertentes
do capital cultural disponibilizada pela família aos descendentes potencializaria o
sucesso escolar. Nesse sentido, Bourdieu afirma que
As diferenças no capital cultural possuído pela família implicam
em diferenças: primeiramente, na precocidade do início do
empreendimento de transmissão e de acumulação, tendo por limite
a plena utilização da totalidade do tempo biologicamente
disponível, ficando o tempo livre máximo a serviço do capital
cultural máximo.

Do mesmo modo, Nogueira e Nogueira (2002, p.21) afirmam que o
conhecimento trazido de casa por certas crianças facilitaria o aprendizado escolar na
medida em que funcionariam como “uma ponte entre o mundo familiar e a cultura
escolar”. Além disso, o conhecimento sobre o sistema de ensino se constituiria em um
diferencial, todavia,
não se trata aqui apenas do conhecimento maior ou menor que se
possa ter da organização formal do sistema escolar (ramos de
ensino, cursos, estabelecimentos), mas, sobretudo, da compreensão
que se tenha das hierarquias mais ou menos sutis que distinguem as
ramificações escolares do ponto de vista de sua qualidade
acadêmica, prestígio social e retorno financeiro. Essa compreensão
é fundamental para que os pais formulem estratégias de forma a
orientar, da forma mais eficaz possível, a trajetória dos filhos,
sobretudo, nos momentos de decisões cruciais (continuação ou
interrupção de estudos, mudança de estabelecimento, escolha do
curso superior, entre outros).
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Considera-se, assim que, a continuidade do processo de escolarização ou mesmo
a valorização da cultura escolar de uma geração a outra, seja assegurada pela
transmissão de conhecimentos, ideias e valores adquiridos em interações do cotidiano e
ou através de ações empreendidas especificamente para este fim. Nesse sentido, Elias
(2001, p.38) afirma que
a modificação das figurações humanas liga-se estreitamente à
possibilidade de transmitir as experiências de determinadas
gerações, como um saber social adquirido. Essa acumulação social
contínua do saber contribui para a modificação da convivência
humana e para que se alterem as figurações formadas pelos
homens. Mas a continuidade da acumulação de saber e de sua
transmissão pode ser rompida.

Portanto, Elias corrobora com as ideias acerca da necessidade de
empreendimentos para acumulação de uma herança cultural e chama a atenção para a
possibilidade de rompimento dessa acumulação, visto que a herança pode ser “rejeitada”
(BOURDIEU 1998, p. 234).
A investigação acerca do capital escolar dos familiares revelou, principalmente
pela escolaridade dos avós, a ausência da posse de títulos e diplomas, constituindo dessa
maneira uma fraca herança cultural a ser legada aos descendentes. Considerando a
importância de se situar os sujeitos pesquisados em uma configuração familiar, sua
caracterização começará pela escolarização dos avôs e avós como, segue adiante, no
Quadro IX.
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Quadro IX: Escolaridade dos antecedentes
Paternos
Avô

Nível escolar
N.

Maternos
Avó

%

N.

Avô
%

N.

Avôs e Avós
(maternos e
paternos)
N.
%

Avó
%

N.

%

Analfabeto

22

11

25

12

27

13

34

17

108

13

Sabe ler/escrever (sem ter ido à escola)

43

21

40

19

42

20

38

18

163

20

Primário Incompleto

30

15

33

16

24

12

25

12

112

14

Primário Completo

25

12

24

12

33

16

33

16

115

14

5ª a 8ª série Incompleto

31

15

28

14

32

16

32

16

123

15

5ª a 8ª série Completo

6

3

9

4

6

3

7

3

28

3

Ens. Médio Incompleto

1

0

5

3

4

2

5

3

15

2

Ens. Médio Completo

11

5

7

3

7

3

7

3

32

4

Superior Incompleto

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

Superior Completo

2

1

1

0

1

0

1

0

5

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

Mestrado

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Doutorado

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

17

35

17

30

15

24

12

125

15

Ensino
Fundamental

Ensino Médio

Ensino Superior Especialização

Sem Resposta

207 100 207 100
207 100 207
100
828
NÚMERO TOTAL
Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos estudantes
ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

No Quadro IX, que trata da escolaridade dos antecedentes nota-se que entre avôs
e avós as diferenças são pequenas, as quais mantêm proporções semelhantes em todos
os níveis de ensino. Assim sendo, a maior parcela desta geração está classificada como
aqueles que sabem ler e escrever sem ter ido à escola39 (20% dos 828). Em seguida,
observa-se que concentra no Ensino Fundamental grande parte dos avôs e avós,
subdividida em 14% (112) com primário incompleto, 14% (115) com primário
completo, e 15% (123) com escolaridade de 5ª a 8ª série incompleta. Analisando mais
detidamente as informações anteriores, considerando todo o grupo de avós que
obtiveram acesso ao Ensino Primário 28% (227), observa-se que metade deles apenas
ingressaram sem portanto o terem concluído. Finalmente, destaca-se uma parcela de
analfabetos representada por 13% (108) dos antecedentes, o que sugere que de alguma
forma a grande maioria teve acesso aos códigos da leitura e escrita e aos níveis iniciais

39

Contudo, é importante salientar que, possivelmente grande parte dessa geração, apesar do acesso à
escola, aprendeu apenas a assinar o nome.

100

105

de ensino40.
Ao caracterizar a escolarização dos avós, verifica-se que, apesar do percentual
daqueles que aprenderam a ler e escrever fora dos bancos escolares e de analfabetos, há
5 casos de acesso ao Ensino Superior. Entretanto, não se pode precisar a via utilizada
para terem chegado a este nível de ensino, se aconteceu na idade considerada ideal para
o ingresso (logo após conclusão do Ensino Médio) ou se estes se beneficiaram das
recentes ações de democratização do acesso ao Ensino Superior, já com idade avançada.
Contudo, é válido destacar o fato destes avós terem passado pelo Ensino Superior, o que
demonstra que eles valorizam a escolarização de longo curso e acreditam nos benefícios
dessa formação. Portanto, possivelmente, eles influenciaram e incentivaram a
escolarização de seus descendentes para constituição de uma trajetória de longevidade
escolar.
Ainda sobre a escolarização dos avós, tem-se que 15% (30 de 207) dos
pesquisados não responderam a este ponto no questionário. Neste caso, não é possível
afirmar as causas do desconhecimento da trajetória escolar de seus antecedentes, mas
segundo Portes (1993, p. 24), a ausência de conhecimento da escolaridade dos avós em
biografias escolares pode estar relacionada a fatores como: “1) o falecimento precoce
dos avós; 2) o modo de união ou separação conjugal dos pais; 3) e o não cultivo da
memória da família.” Mas acredita-se que os dados relacionados à escolaridade dos
antecedentes daqueles que conseguiram responder a esta questão foram suficientes para
mostrar a configuração e a carência de títulos escolares de seus avós.
Considerando-se o período histórico no qual a escolaridade dos antecedentes se
deu, certamente as dificuldades de acesso à escola eram muito presentes. Assim
observou-se uma ausência de posse de títulos escolares mas, por outro lado, os dados
mostram que mais de 1/3 dos avós apresenta um volume de capital escolar que propicia
certa compreensão do sistema de ensino, suficiente para influenciar uma escolaridade
prolongada para as gerações futuras.
Veja-se, a seguir, o Quadro X, sobre a escolaridade dos pais:
40

De acordo com dados do censo demográfico de 2010 as taxas de analfabetismo em 1940 para
população acima de 15 anos de idade eram de 56%, para 1950 verificou-se 50,5%. Para a década de 1960
os indicadores caíram para 39,6%, para 1970 continuaram em decréscimo, chegando a 33,6%. Em 1980
os analfabetos representavam 25,5% da população acima de 15 anos. Para as décadas de 1990, 2000 e
2010 a tendência de diminuição nestes números se manteve chegando a percentuais de 20,1%; 13,6% e
9,6% respectivamente.
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Quadro X: Escolaridade das mães e pais
Mãe

Pai

Mães e Pais

Nível escolar
N.

%

N.

%

N.

%

Analfabeto

1

0

1

0

2

0

Sabe ler/escrever (sem ter ido a escola)

1

0

4

2

5

1

Primário Incompleto

17

8

27

13

44

11

Primário Completo

20

10

25

12

45

11

5ª a 8ª série Incompleto

38

18

38

18

76

18

5ª a 8ª série Completo

23

11

22

11

45

11

Ens. Médio Incompleto

18

9

12

6

30

7

Ens. Médio Completo

56

27

55

27

111

27

Superior Incompleto

6

3

6

3

12

3

19

9

10

5

29

7

6

3

3

1

9

2

Mestrado

0

0

0

0

0

0

Doutorado

0

0

0

0

0

0

2

1

4

2

6

2

Ensino
Fundamental

Ensino Médio

Superior Completo
Ensino Superior Especialização

Sem Resposta

207
100
207
100
414
100
NÚMERO TOTAL
Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos
estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

No que se refere ao capital escolar das mães comparado ao das avós maternas e
paternas, percebe-se uma expressiva diminuição do percentual de pessoas analfabetas.
Isto fica claro no quadro Escolaridade dos Antecedentes (Quadro IX), no qual
identifica-se que 59 avós maternas e paternas (14%) são analfabetas, ao passo que
apenas uma mãe se encontra nessa condição. É interessante ressaltar, ainda, que apenas
uma mãe aprendeu a ler e escrever sem ter tido acesso à escola, enquanto o número de
avós nessa condição era de 78. Segundo Marília Carvalho (2004), no Brasil, a partir de
1960 teve início um grande período de ampliação do acesso à escola, no qual as
mulheres foram as principais beneficiadas.
Os dados relativos ao Ensino Primário completo e incompleto das mães também
obtiveram uma diminuição em relação ao verificado para as avós, pois mais mães
tiveram acesso aos níveis mais elevados de ensino, considerando que a escolaridade das
mães está concentrada em níveis a partir do Ensino Médio completo. Assim, ao
somarem-se os percentuais de acesso ao Ensino Médio completo e acesso ao Ensino
Superior completo e incompleto e pós-graduação, verificam-se 42% dos casos (86 de
207).
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Se na trajetória escolar dos antecedentes os índices de acesso aos níveis mais
elevados de escolarização são ínfimos, seja devido à precariedade das condições
materiais, poucas instituições de ensino, ou devido à entrada precoce no mercado de
trabalho, para o caso das trajetórias escolares das mães, esses números tendem a se
elevar: 9% (18 de 207) das mães possuem Ensino Superior completo e 3% (6 de 207)
incompleto, além de 3% (6 de 207) possuírem especialização. Assim, somando-se os
percentuais relativos ao Ensino Superior (incompleto, completo e especialização)
verifica-se que 14% (30 de 207) das mães obtiveram acesso a este nível de ensino.
É relevante identificar as mães de quais grupos (pretos, pardos, indígenas) são
mais frequentes nos diferentes níveis de escolarização. A partir disso, verifica-se que a
única mãe analfabeta é mãe de um estudante autodeclarado preto, já a mãe que obteve
acesso à aprendizagem de leitura e escrita sem ter passado pela escola é mãe de um
estudante pardo.
Com relação ao acesso ao Ensino Primário completo, existe uma maior
representatividade das mães dos pardos sobre as dos pretos, respectivamente 11% (17 de
156) e 6% (3 de 50) e, para este nível de ensino incompleto, a representatividade dos
dois grupos é a mesma. Contudo, essa tendência não se repete para o nível de 5º a 8º
série incompleta, em que as mães dos estudantes pretos são mais representativas, visto
que para este nível de ensino elas representam 28% (14 de 50) e as dos estudantes
pardos 15% (24 de 156). De 5º a 8º série completa os dados se tornam menos
discrepantes, as mães dos pretos somam 12% (6 de 50) e as dos pardos 10% (17 de
156).
Entretanto, para o Ensino Médio completo e incompleto as mães dos estudantes
pardos são mais representativas em comparação às mães dos autodeclarados pretos.
Importante acrescentar que, em relação à posse de Ensino Superior incompleto, a
diferença entre as mães de estudantes pretos e pardos é pequena, 2% (1 de 50) e 3% (4
de 156) respectivamente. Com relação ao curso superior completo, os dados referentes
às mães dos estudantes pardos são pouco mais significativos, sendo 9% (14 de 156),
comparados as dos estudantes pretos com 8% (4 de 50). Vale ressaltar que a mãe do
único estudante autodeclarado indígena possui o Ensino Superior incompleto. Para o
nível de especialização novamente existe uma proximidade nos percentuais para as
mães de pretos com 2% (1 de 50) e pardos com 3% (4 de 156), mas com uma leve
superioridade para este último grupo.
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No caso da escolaridade das mães, apesar de diferenças percentuais pequenas, as
mães dos estudantes pretos tendem a apresentar menor proporção em diversos níveis de
ensino. Em continuidade à discussão das características de escolaridade dos familiares
dos sujeitos pesquisados, serão analisados a seguir os dados dos pais.
Diante dos dados apresentados no Quadro X, referente à escolaridade das mães e
pais, nota-se uma tendência de diminuição do percentual de pais analfabetos quando
comparado ao dos avôs. Isto fica mais evidente diante do fato de que apenas um pai se
encontra nesta condição.
Ainda com relação aos pais, nota-se que, sobre a aprendizagem da leitura e
escrita sem acesso ao ambiente escolar, houve uma diminuição do percentual se
comparado aos avôs 21% (85 de 414) considerando que apenas 2% (4 de 207) dos pais
aprenderam a ler e escrever nestas mesmas condições.
Identifica-se, ainda, que o acesso dos pais ao Ensino Primário completo e
incompleto foi similar aos índices verificados para os avôs, revelando que para este
nível de ensino não houve uma tendência de ascensão.
Em contrapartida uma grande diferença entre o percentual de pessoas com
ensino de 5º a 8º série completo foi identificada. Apenas 3% (12 de 414) de avôs
chegaram a este nível de ensino, enquanto que, para os pais, o resultado foi de 11% (22
de 207), o que implica em uma ascensão acentuada de escolarização de uma geração a
outra.
Para a classificação de Ensino Médio completo, a diferença entre pais e avôs é
ainda maior. Os resultados mostram que 26% (55 de 207) de pais concluíram o Ensino
Médio, ao passo em que apenas 4% (18 de 414) de avôs chegaram a esse nível de
instrução.
Diante das informações prestadas pelos pesquisados, a maioria dos pais está
concentrada no grupo dos que têm Ensino Médio completo, apesar de uma parcela deles
não o ter concluído. Portanto, somando-se os dados dos pais com Ensino Médio
completo e incompleto, tem-se que 32% (67 de 207) deles chegaram até esta
modalidade de ensino, lembrando que, no caso das mães, 36% (75 de 207) chegaram até
o Ensino Médio.
Quanto ao acesso ao Ensino Superior, identificou-se que 3% (6 de 207) dos pais
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tiveram acesso, mas não concluíram seus cursos, mesmo percentual encontrado na
escolaridade das mães. Contudo, para aqueles que não apenas acessaram, mas
concluíram o Ensino Superior os dados dos pais mostram uma menor participação, de
5% (10 de 207), comparada ao verificado na escolaridade das mães, que foi de 9% (18
de 207). Além disso, no que diz respeito à posse de especialização, as mães mais uma
vez saem na frente com 3% (6 de 207) nessa condição, enquanto que, para os pais, esse
percentual representa apenas 1% (3 de 207). Os dados mostram que as mães são mais
presentes nos níveis mais altos de escolarização que os pais, ou seja, elas conseguiram
obter uma maior permanência escolar, visto que ao somar os índices de posse de Ensino
Superior completo, incompleto e especialização, verifica-se que um percentual de 14%
das mães chegaram aos bancos das faculdades e universidades e, no caso dos pais, este
percentual é de 9%. Estes dados seguem uma tendência verificada no censo
demográfico de 2010 do IBGE, o qual mostrou ser a instrução das mulheres, na
população acima de 25 anos, superior à dos homens. No que se refere à falta de
instrução e ao Ensino Fundamental incompleto, os homens nesta condição
representaram 50,8%. Já para as mulheres, o percentual foi de 47,8%. Especialmente
para o acesso ao Ensino Superior o percentual de homens com curso de graduação foi
de 9,9%, enquanto para as mulheres os indicadores foram de 12,5%.
Apresenta-se, a seguir, a representatividade dos grupos étnicos dentro dos níveis
de escolarização. No que se refere à falta de instrução, o único pai analfabeto é pai de
um estudante autodeclarado pardo. Para o aprendizado dos códigos da leitura e escrita
fora do ambiente escolar, verificou-se que 2% (4 de 207) dos pais dos estudantes pardos
se encontram nesta condição.
No que se refere ao Ensino Primário completo os percentuais de participação de
pais pretos e pardos são os mesmos, 12% (6 de 50 e 19 de 156), e de 5º a 8º série
completa, verifica-se que os pais dos estudantes pardos são mais frequentes, 13% (20 de
156) e os pais dos pretos menos representativos, com 4% (2 de 50), mas para este nível
de ensino incompleto, os pais dos pretos apresentam percentual mais elevado, 20% (10
de 50), enquanto os pais dos pardos representam 18% (28 de 156).
Para o Ensino Médio completo, nota-se uma expressiva participação dos pais
dos estudantes pretos, 38% (19 de 50) quando comparados aos pais pardos, 23% (36 de
156). Quando observado este nível de ensino incompleto, os índices são os mesmos para
pretos e pardos. Interessante observar que, para o caso do Ensino Médio completo, os
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pais dos estudantes pretos são mais frequentes que os pais dos pardos, pois como
verificado anteriormente, principalmente na escolaridade das mães, os pretos parecem
encontrar mais dificuldades que os pardos para sua inserção no ambiente escolar, visto
que os pardos estão mais presentes em diversas faixas de escolaridade.
Quanto à posse de Ensino Superior completo, os pretos são mais expressivos,
com 6% (3 de 50) de participação e os pardos com 4% (6 de 156).

Já para a

classificação de Ensino Superior incompleto os percentuais são próximos para pretos
2% e pardos 3%. Este contexto sugere a idéia de que os pais dos estudantes
autodeclarados pretos têm uma maior facilidade de inserção nos graus mais elevados de
ensino do que os pais dos pardos. E, ainda, quando observada a situação das mães dos
estudantes pretos, estas são menos propensas a acessarem o Ensino Superior que as
mães dos pardos. Portanto, observa-se uma diferença significativa no grau de instrução
entre mães e pais de pretos. Destaca-se, aqui, que o pai do único estudante
autodeclarado indígena possui curso superior completo.
De acordo com os dados referentes à escolaridade de pais e mães, verifica-se que
no grupo delas, menos pessoas aprenderam a ler e escrever fora dos muros escolares, em
outras palavras, elas tiveram mais acesso às instituições de ensino em relação aos pais
dos estudantes pesquisados. Isso revela que a escolaridade das mães é superior àquela
verificada para os pais, o que mostra uma tendência das mulheres apresentarem
melhores rendimentos escolares em média do que os homens. Assim, observou-se que o
capital escolar dos pais apresentou, em alguns níveis de ensino, índices inferiores ao que
foi constatado na escolarização das mães. Com relação às diferenças de escolaridade de
acordo com o gênero, estudos de Marília de Carvalho (2004) apontam que, quando
questionados os professores sobre essas diferenças, frequentemente os meninos são
apontados como os alunos com menor rendimento e maior participação nas classes de
reforço. A pesquisadora afirma que, em muitas vezes, os meninos não apresentam
necessariamente maiores dificuldades cognitivas em comparação às meninas, mas sim
problemas da ordem do comportamento, o que influencia na avaliação dos professores.
Além disso, ela afirma que, quando acrescentada a variável cor, os índices de fracasso
escolar são maiores entre alunos do sexo masculino e negros (pretos e pardos).
Em seguida, será abordada a posse de curso superior pelos irmãos, tios, primos e
amigos dos pesquisados, pois segundo a literatura da Sociologia da Educação referente
ao sucesso escolar em meios populares, a influência exercida por terceiros na
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consecução de uma trajetória de longo curso pode ser significativa, ou mesmo um dos
elementos explicativos deste percurso escolar. Assim, considerando a inserção dos
pesquisados na configuração familiar e social, pretende-se compreender como foi
possível a estes estudantes chegarem ao Ensino Superior público. Dentro dessa
concepção, Viana (1998, p. 70) afirma que
Quando a família não proporciona muitas referências facilitadoras
para se trilhar com sucesso esses caminhos, os elementos
socializadores que vêm de outros grupos podem representar
efetivamente uma oportunidade, no sentido mesmo que lhe confere
o Dicionário Aurélio de “qualidade de oportuno, de circunstância
favorável”. Nesse sentido, os dados obtidos em nossas entrevistas
têm mostrado também que, quando essas oportunidades aparecem,
elas são, na maioria das vezes, muito bem aproveitadas. São
tratadas como “um broto que não se deixa morrer”; como um ou
“cavalo arreado que não se deixa passar”.

As entrevistas realizadas por Viana (1998) e Portes (2001) evidenciaram a
presença de terceiros que, de alguma forma, influenciaram ou ajudaram na continuidade
dos estudos de seus pesquisados. Assim, levando em consideração as diferentes
influências recebidas pelos estudantes foco no presente estudo, segue o Gráfico VII,
acerca do acesso ao Ensino Superior pelos irmãos dos pesquisados.
GráficoVII : Irmãos (ãs) e a frequência ao Ensino Superior
120

100
28
22

Quantidade
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40
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20
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1

0
Sim

Não

Resposta

Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos
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estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

As informações de escolaridade dos irmãos (ãs) dos pesquisados mostram que
44% (92 de 207) deles tiveram acesso à universidade, sendo os pardos mais
representativos. Em contrapartida, o grupo de irmãos (ãs) que não tiveram acesso ao
Ensino Superior é representado por 51% (105 de 207), subdividido em 72% (76 de 105)
de pardos, 27% (28 de 105) de pretos e 1% de indígena. Uma observação importante é
que os estudantes que não possuem irmãos (ãs) são todos autodeclarados pardos, ou
seja, todas as famílias de estudantes pretos são constituídas por mais de um filho,
incluindo nessa categoria a família do único estudante autodeclarado indígena. Para o
caso das famílias dos pardos, elas parecem ter desenvolvido a ideia de malthusianismo,
tática comumente observada nas classes médias. Neste caso, a contenção do número de
filhos permite uma maior concentração de recursos financeiros e a possibilidade de
maiores investimentos na escolarização do filho.
Ressalta-se, também, o percentual dos (as) irmãos (ãs) que não acessaram o
Ensino Superior devido a razões diversas, como: desinteresse, falta de oportunidades,
não conclusão da educação básica, entre outras.
Quando avaliados os casos de irmãos (ãs) que ingressaram no Ensino Superior,
observa-se a mesma proporção de estudantes de instituições públicas federais e
privadas, inclusive mantendo a mesma proporção também entre os grupos étnicos.
Assim sendo, quanto ao acesso ao Ensino Superior não se nota distinção de cor entre os
(as) irmãos (ãs) dos pesquisados.
A seguir, o Quadro XI, com o acesso dos tios e tias ao Ensino Superior.
Quadro XI: Tios (as) com curso superior
Classificação
n
Tios (as) maternos(as)

Preto
Pardo

%

15
51

N
3,6

%

n

%

35

8,5

0

0,0

12,3 103

24,9

2

0,5

1

0,2

0

0,0

0

0,0

Preto

18

4,3

31

7,5

1

0,2

Pardo

46

11,1 102

24,6

8

1,9

Indígena
Tios(as) paternos(as)

Tios(as) com curso superior
Não
Sem respostas

Sim

1
0,2
0
0,0
0
0,0
Indígena
Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos
estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.
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Os dados de tios e tias com curso superior não apresentaram discrepâncias com
relação a sexo, por isso agrupou-se ambos mantendo a divisão apenas entre maternos
paternos, a qual também não apresenta grandes disparidades.
Na avaliação do nível de escolaridade de tios e tias dos pesquisados, no que se
refere à posse de curso superior, nota-se que a maioria não o possui, parcela
representada por 65% (271 de 414). Ao se subdividir este percentual, verifica-se que
tanto 1/3 dos tios de pardos como também 1/3 de tios de pretos possuem formação
superior. Apesar de a maioria dos tios e tias não possuírem curso superior, a parcela
daqueles que tiveram acesso representa uma ascensão escolar a níveis mais elevados de
escolarização, visto que seu acesso ao curso superior foi mais representativo do que
aquele verificado para os próprios pais e mães dos pesquisados. Portanto, entende-se
que a influência dos (as) tios (as) na continuidade dos estudos dos sujeitos pode ter sido
mais significativa que a de seus pais, pois, segundo Viana (1998), na falta de referências
facilitadoras para concepção de uma trajetória de longo curso, os estudantes podem
buscar influências na família ampliada.
A seguir, o Quadro XII, sobre o acesso dos primos ao curso superior.
Quadro XII: Primos (as) com curso superior

Classificação

Sim
N

Maternos(as)

%

N

%

N

%

Preto

26

6,3

24

5,8

0

0,0

Pardo

97

23,4

57

13,8

2

0,5

1

0,2

0

0,0

0

0,0
0,2

Indígena
Paternos(as)

Primos(as) com curso superior
Não
Sem respostas

Preto

23

5,6

26

6,3

1

Pardo

100

24,2

51

12,3

5

1,2
1
0,2
0
0,0
0
Indígena
0,0
Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos estudantes
ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Pelo quadro XII, percebe-se que o acesso ao Ensino Superior para os (as) primos
(as) dos pesquisados também não apresenta amplo desvio entre maternos e paternos que
possa ser considerado. Mas, diferentemente da tendência de seus pais tios (as) dos
estudantes pesquisados, metade dos (as) primos (as) dos pretos possuem curso superior
e aproximadamente 2/3 dos primos dos pardos seguem esta tendência. Dessa forma,
nota-se que a maioria dos primos que possuem graduação está entre os pardos, seguido
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dos pretos e, posteriormente, dos indígenas. No caso dos primos, percebe-se uma maior
frequência ao Ensino Superior que os demais familiares, ou seja, a cada geração o
percentual de acesso ao Ensino Superior tem crescido, possivelmente pelas políticas
públicas empreendidas na última década. Assim, os estudantes pesquisados não são os
únicos membros da família a fazer uma graduação, visto que o percentual de primos
nesta condição chega aos 50%.
Ao analisar aspectos da configuração social na qual estão inseridos os
pesquisados, observa-se que o acesso ao Ensino Superior não parece algo tão distante
deles, dado que, além de influências de familiares, dentre os amigos (anteriores à
entrada na UFSJ), a parcela daqueles que possuem formação nos mais altos graus de
ensino chega a 82%. Pode-se acompanhar nos quadros referentes à escolaridade dos
familiares que o acesso ao Ensino Superior para os antecedentes e pais foi menos
significativo, ao passo que para os demais familiares, tios (as), primos (as), irmãos (ãs)
e até mesmo amigos dos pesquisados, o ingresso a este nível de ensino foi mais
expressivo. Nesse contexto, os estudantes pesquisados são provenientes de uma
configuração familiar que gradativamente foi sendo integrada aos níveis mais elevados
de ensino. Assim, se as referências para uma escolarização de longo curso não vieram
dos avós, ou mesmo do núcleo familiar mais restrito, como mãe e pai, possivelmente, na
configuração familiar e social mais ampla, estes estudantes puderam se espelhar, visto
que os índices de inserção no Ensino Superior de tios, primos e amigos foram
significativos.
Vê-se, assim, que o acesso aos graus mais elevados de escolaridade se verifica
mais expressivamente nas gerações atuais, pois os filhos têm ultrapassado a
escolaridade atingida pelos pais. Nesse sentido, Carvalho (2012, p.93) apresenta dados
de um levantamento produzido pela Organização Não Governamental “Todos pela
Educação” a partir de informações do PNAD 2010, que
revelou que mais da metade dos brasileiros com 14 anos já
superaram a escolaridade de suas mães, de acordo com a Agência
Brasil. Nesta mesma pesquisa, se tomarmos como parâmetro a
idade de 18 anos, geralmente tomada como referência de entrada
no Ensino Superior com uma escolaridade linear, esse
levantamento evidencia que esse percentual sobe e que 78,3% dos
estudantes com essa idade já superaram a escolaridade de seus
progenitores.

Dessa forma, destacam-se as diferentes políticas empreendidas para o aumento
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das vagas e possibilidades de ingresso no Ensino Superior, entre elas programas como
ProUni, Reuni, Fies, EaD e mais recentemente, o estabelecimento de cotas para
estudantes egressos de escolas públicas, pretos, pardos e indígenas nas universidades
federais. Esse conjunto de ações está diretamente relacionado ao aumento dos índices de
acesso ao Ensino Superior das três gerações, tornando o espaço universitário uma
realidade para muitos jovens, ou pelo menos um horizonte de possibilidades.
A partir das informações analisadas, observou-se um dado intrigante: nas três
gerações, a escolaridade dos pardos supera a escolaridade dos pretos. As diferenças
persistem, como mostram os dados, embora não se vá se aprofundar as análises nesse
sentido. Isto indica que as desigualdades estruturais são de difícil superação e que
políticas voltadas neste sentido, para enfrentar estas desigualdades, como as Ações
Afirmativas são necessárias e se justificam. Portanto, ressalta-se a importância da
efetivação dessas ações e sua ampla divulgação, em conjunto com ações voltadas para a
educação básica para que este público conclua este nível de ensino e chegue ao Ensino
Superior.

3.2. As condições de trabalho dos familiares

No que se refere à classificação econômica das famílias dos estudantes das
universidades federais, dados do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de
Graduação das Universidades Federais Brasileiras (2011)41 mostram que parte
significativa dos estudantes, 44%, pertencem às classes C, D e E 42. Contudo, os dados
41

Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das Universidades Federais
Brasileiras.
Disponível
em:
http://www.andifes.org.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=240&Itemid=27.
Acesso em: 15 de julho de 2012. Participaram da Pesquisa 57 IFES; UFG, UFGD, UFMS, UFMT, UnB,
UFAL, UFBA, UFC, UFCG, UFERSA, UFMA, UFPB, UFPE, UFPI, UFRB, UFRN, UFRPE, UFS,
UNIVASF, UFAC, UFAM, UFPA, UFRA, UFRR, UFT, UNIFAP, UNIR, CEFET-MG, UFABC, UFES,
UFF, UFJF, UFLA, UFMG, UFOP, UERJ, UFRJ, UFSCar, UFSJ, UFTM, UFU, UFV, UFVJM,
UNIFAL, UNIFEI, UNIFESP, UNIRIO, FURG, UFCSPA, UFFS, UFPel, UFPR, UFRGS, UFSM,
UFSC, UNIPAMPA, UTFPR. Para o levantamento dos dados foi criado o Sistema de Informação para o
Perfil do Estudante, denominado SIPE-Brasil, em que foi possível aos pesquisados responder o
questionário online. As amostras em cada universidade foram escolhidas aleatoriamente e variaram entre
310 e 420 estudantes.
42

O critério adotado na pesquisa para classificação econômica foi baseado nos critérios da Associação
Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) que enfatiza o poder de compra das famílias e pessoas
urbanas, posse de bens materiais, grau de instrução do chefe da família. Estes aspectos têm uma
pontuação em uma tabela fixa. Assim, a classe A1 (42 a 46 pontos) possui renda familiar bruta média de
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disponibilizados não permitem identificar em quais cursos estão estes. Mas a partir dos
estudos da Sociologia da Educação, pode-se deduzir que se concentram em cursos
noturnos e de menor prestígio social. Os dados mostram ainda que 41% dos estudantes
pertencem à classe B e 15% à classe A. Ao considerar-se as classes A e B, juntas elas
somam 56%, ou seja, mais da metade dos estudantes das universidades federais
brasileiras são de famílias melhor favorecidas economicamente.
No caso da UFSJ, não se verifica o predomínio de estudantes provenientes de
meios abastados economicamente, como pode ser observado no Quadro XIII, a seguir
construído a partir das informações divulgadas no Relatório Geral da UFSJ43.

R$11.480,00. A classe A2 (35 a 41 pontos) com renda média de R$ 8.295,00. A classe B1 (29 a 34
pontos) com renda média de R$ 4.754,00. A classe B2 (23 a 28 pontos) com renda média de R$ 2,656,00.
A classe C1 (18 a 22 pontos) com renda média de R$ 1.459,00. A classe C2 (14 a 17 pontos) com renda
média de R$ 962,00. A classe D (8 a 13 pontos) com renda média de R$ 680,00. E, por fim, a classe E (0
a 7 pontos) com renda familiar média de R$ 415,00. Informações retiradas do Perfil Socioeconômico e
Cultural dos Estudantes de Graduação das Universidades Federais Brasileiras. Disponível em: http: //
www. andifes. org.br/índex .php?option =com_docman&task =cat_view&gid=240&Itemid=27. Acesso
em: 15 de julho de 2012.
43

Os Relatórios Gerais do processo seletivo da UFSJ são desenvolvidos pela Comissão Permanente do
Vestibular-COPEVE e divulgados a cada semestre. O Relatório Geral do primeiro semestre traz os dados
do primeiro processo seletivo de 2010, em que são oferecidas vagas para todos os cursos da UFSJ, já o
Relatório Geral do segundo semestre apresenta os dados que dizem respeito aos cursos que tem entrada
no meio do ano. Nesse sentido, por ser reduzido o número de cursos com entrada no segundo semestre,
utilizaremos aqui como referencia os dados do Relatório Geral de 2010 do primeiro semestre. Disponível
em: http://www.ufsj.edu.br/copeve/relatorios.php. Acesso em: 05 de janeiro de 2013.
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Quadro XIII: Renda mensal do grupo familiar dos estudantes da UFSJ 2008-2012
Anos

2008

2009

2010

2011

2012

Até 2 salários mínimos

17%

17%

22%

22%

27%

De 2 a 5 salários mínimos

42%

44%

49%

52%

47%

De 5 a 10 salários mínimos

25%

25%

21%

18%

19%

De 10 a 15 salários mínimos

8%

8%

5%

5%

5%

Fonte: Desenvolvido por Sousa com base nos Relatórios Gerais do vestibular da UFSJ, anos de
2008 a 2012.

Do ano de 2008 (primeiro relatório divulgado) até 2012, verifica-se que a maioria
dos estudantes que ingressaram na UFSJ eram oriundos de famílias com rendimento
mensal de até cinco salários mínimos. Somando-se esta informação ao percentual de
estudantes-trabalhadores, justifica-se a caracterização da UFSJ como uma universidade
distinta das demais.
Nota-se, a partir do Quadro XIII, que a adoção das ações afirmativas no ano de
2010 levou à variação de algumas faixas de renda dos estudantes da UFSJ. Como
exemplo deste caso, tem-se que o percentual de famílias com rendimento de até dois
salários mínimos cresceu 10% e o número de famílias que ganham de dois a cinco
salários cresceu 5%. Em consonância com essa tendência, houve uma diminuição da
representatividade de estudantes com rendimento acima de cinco salários mínimos.
Assim, pode-se afirmar que, para o período analisado, a implantação das ações
afirmativas na UFSJ proporcionou o acesso de estudantes de menor poder aquisitivo na
instituição.
Quanto ao rendimento familiar dos estudantes que ingressaram em 2010 pela Ação
Afirmativa 2, segue o próximo gráfico, de nº VIII:
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Gráfico VIII: Renda mensal do grupo familiar
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De 2 a 5 saláriosmínimos

1
De 10 a 15 saláriosmínimos

(vazio)

0
De 1 a 2 saláriosmínimos

De 5 a 10 saláriosmínimos
Resposta

Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos estudantes
ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

A partir do gráfico de renda mensal do grupo familiar, observa-se que, dos
subgrupos pesquisados de pardos, pretos e indígenas, a maioria se concentra na faixa de
2 a 5 salários mínimos44, sendo representado por 57% (119 de 207). Dentre este nível de
detenção de renda, os dados mostram que a maioria é parda, 74% (88 de 119), os pretos
participam com 25% (30 de 119) e indígenas somam menos de 1% (1 de 119). A
segunda classe de maior participação entre os sujeitos da pesquisa é a de renda de 1 a 2
salários mínimos, composta por 29% (60 de 207) do volume de todos os questionários
respondidos. Somando-se as faixas de renda de 1 a 2 salários com a de 2 a 5, tem-se que
86% (179 de 207) das famílias dos estudantes pesquisados tem rendimento mensal de 1
a 5 salários mínimos, o que evidencia não se tratar de um grupo abastado
economicamente.
Destaca-se que, em se tratando do subgrupo de maior renda, aquela equivalente
44

O Decreto Lei Nº 7.655de 23 de dezembro de 2011 estabeleceu que o salário mínimo a partir de janeiro
de 2012 seria no valor de R$622,00 (seiscentos e vinte dois reais).
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de dez a quinze salários mínimos, pode-se dizer que é a classe de menor participação
dos pesquisados, a qual é composta por apenas um estudante preto e um pardo dentre
todos os 207 sujeitos da pesquisa. A seguir, o Gráfico IX apresenta o número de
dependentes da renda familiar dos pesquisados.
Gráfico IX: Número de pessoas que vivem da renda mensal do grupo familiar
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1

6a7

8a9

Resposta

Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos
estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Quanto ao número de dependentes da renda mensal familiar, nota-se uma
supremacia de famílias que possuem de 4 a 5 dependentes, 54% (112 de 207). Em
seguida, nota-se que 32% (66 de 207) dos estudantes pesquisados são oriundos de
famílias com 2 ou 3 dependentes do rendimento familiar e 12% (24 de 207) são
constituintes de famílias com 6 ou 7 dependentes. Mas ao avaliar-se o número de
dependentes da renda familiar dentro dos grupos étnicos, observa-se que, nas famílias
de estudantes autodeclarados pretos, este número é superior àquele verificado para a
família dos pardos, implicando em mais pessoas na divisão do orçamento familiar,
portanto, mais carentes.
Quando se observa a posição ocupada pelos pesquisados na fratria, 45% (91 de
207) são o primogênito da família, 26% (53 de 207) representam o filho mais novo,
23% (48 de 207) o filho do meio, 4% (9 de 207) não tem irmãos e 2% (3 de 207) não
responderam a esta questão. Assim sendo, a maioria dos estudantes que ingressou
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através das Ações Afirmativas da UFSJ trata-se dos primogênitos, um resultado que vai
contra a idéia presente na literatura sociológica que cuida da trajetória de estudantes de
meios populares. Esta afirma ser uma prática recorrente nos meios populares o ingresso
precoce do filho mais velho no mercado de trabalho para fazer frente às suas
necessidades básicas e contribuir com o sustento da família. Esta prática propicia aos
irmãos mais novos melhores condições de sobrevivência e possibilidades de dar
continuidade aos estudos. Contudo, os primogênitos aqui pesquisados, como será
mostrado adiante, podem trabalhar e estudar, são estudantes que apesar do ingresso no
mercado de trabalho não deixaram de dar continuidade aos estudos.
A partir dos dados apresentados até o momento a respeito do rendimento
familiar e do número de dependentes, pode-se perceber que não se tratam de famílias
abastardas economicamente, o que pode ser reafirmado através das ocupações das mães
e pais dos pesquisados (vide Quadro XIV, a seguir).
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Quadro XIV: Categorias45 Sócio-Profissionais das Mães dos estudantes pesquisados
Categorias

Ocupações

Do lar

Trabalho doméstico

62

30,0

Trabalhadoras da Educação

Professora

22

10,0

Artesã

1

0,5

Autônoma
Bordadeira
Cabeleireira
Comerciante
Costureira

8
1
4
4
1

4,0
0,5
2,0
2,0
0,5

Lavadeira

2

1,0

Manicure

2

1,0

Acompanhante de idosos

3

1,4

Auxiliar de cozinha
Auxiliar de serviços gerais
Auxiliar de suinocultura
Camareira
Cozinheira
Diarista
Empregada doméstica
Faxineira
Garçonete
Gari
Pespontadeira
Saladeira
Servente escolar
Zeladora hospitalar
Agente de saúde

2
7
1
1
2
1
15
6
1
1
1
1
5
1
1

1,0
3,4
0,5
0,5
1,0
0,5
7,0
3,0
0,5
0,5
0,5
0,5
2,4
0,5
0,5

Arquivista
Auxiliar administrativa
Auxiliar de escritório
Balconista
Bancária
Carteira
Departamento de pessoal
Fotógrafa
Funcionária pública
Gerente de produção
Representante de vendas
Secretária
Supervisora de qualidade
Técnica em enfermagem
Técnica em higiene dental
Vendedora
Lavradora
Pensionista

1
2
1
4
1
1
2
1
5
1
1
4
1
6
1
3
1
1
14

0,5
1,0
0,5
2,0
0,5
0,5
1,0
0,5
2,4
0,5
0,5
2,0
0,5
3,0
0,5
1,4
0,5
0,5
7,0

207

100

Trabalhadoras autônomas

Trabalhadoras manuais sem qualificação e ou
semi-qualificadas

Trabalhadoras não manuais de nível médio

Trabalhadoras rurais
Vive de renda
Sem reposta
Total

N.

%

Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos
estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.
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As categorias foram estabelecidas a partir dos trabalhos de Portes (2001).
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Com base no Quadro XIV, de ocupações verifica-se que apesar de 2/3 das mães
trabalharem, uma parcela significativa delas (30%) não exerce atividade remunerada,
ficando a cargo dos afazeres domésticos e cuidado dos filhos. Assim, para uma
estatística que mostra que a maioria das famílias possuem uma renda de média a baixa
(1 a 5 salários mínimos), o fato de 1/3 das mães não exercerem atividade remunerada
contribui para um baixo índice de renda per capta das famílias que, como foi
comentado, possuem em média de 4 a 5 dependentes.
Observando-se a escolaridade apenas das mães do lar, verifica-se que apenas
uma mãe aprendeu a ler e escrever sem ter passado pela instituição escolar, um
percentual de 23% chegaram ao Ensino Primário, 37% delas chegaram ao Ensino
Fundamental, outras 37% ao Ensino Médio e uma possui formação em nível superior.
Em outras palavras, elas são detentoras de um volume de capital escolar que permitiria
sua inserção no mercado de trabalho em funções de caráter manual, de nível médio e,
para um caso, de nível superior. Assim sendo, sua não inserção no mercado de trabalho
não está necessariamente ligada ao nível de instrução por elas possuído.
Neste cenário, possivelmente a presença das mães em casa repercutiu no
percurso dos estudantes aqui pesquisados. De acordo os estudos sobre a reconstrução de
trajetórias escolares, a presença sistemática da mãe no ambiente doméstico influencia na
trajetória escolar dos filhos. Nesse sentido, a literatura sociológica tem evidenciado a
figura da mãe como determinante na constituição de uma trajetória escolar de longo
curso. Assim, por não estarem inseridas no mercado de trabalho, estas mães podem
realizar um acompanhamento metódico da escolarização dos filhos como a participação
de eventos e reuniões, controlar o tempo de estudo e verificar a realização das tarefas.
Além disso, impor uma ordem moral e doméstica, entre outras ações que podem ser
empreendidas pelos próprios estudantes no sentido de uma autodeterminação escolar
(PORTES, 2001; VIANA, 1998).
É importante observar, também, a presença de um percentual significativo de
professoras (11%), ou seja, mães que passaram por todo o processo de escolarização,
chegaram ao Ensino Superior e trabalham como docentes, fato que certamente
potencializou a influência no percurso escolar de seus filhos. Assim, as trabalhadoras da
educação têm conhecimento da estrutura e funcionamento do sistema de ensino,
conhecem as táticas necessárias para o encaminhamento de uma trajetória escolar de
longo curso. Conhecem os empreendimentos necessários para chegada até a
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universidade, as carreiras de maior reconhecimento, além de proporcionarem aos filhos
o crescimento em um ambiente propício ao desenvolvimento de aptidões e hábitos que
são valorizados na escola. Contudo, é importante salientar que os filhos precisam aceitar
essa herança e fazer a conversão do capital cultural da mãe em benefício próprio. Notase, também pelo Quadro XIVde ocupações, que cinco mães são serventes escolares, as
quais também tem certo conhecimentos acerca da funcionalidade do sistema escolar e
possivelmente valorizam este ambiente, influenciando, assim, os filhos.
De volta às ocupações, nota-se que cerca de 23% (48 de 207) do total de mães
estão no grupo de trabalhadoras manuais sem qualificação e ou semi-qualificadas, as
quais exercem atividades como cozinheira, balconista, camareira, garçonete, entre
outras. A ocupação mais expressiva nesta categoria é a de Empregada doméstica, visto
que 31% (15 de 48) das mães desenvolvem tal função. Embora a profissão de doméstica
não exija alta qualificação escolar, estudos recentes mostram as influências que as
mulheres que desenvolvem este tipo de função sofrem e como elas se beneficiam dos
conflitos culturais vividos e das diferenças de classes estabelecidas no ambiente de
trabalho. A partir do contato vivenciado no cotidiano das famílias empregadoras
(famílias detentoras de maior rendimento econômico e capital cultural), as domésticas
adquirem diferentes ideias, hábitos, pontos de vista e têm acesso a determinadas práticas
culturais. Além disso, devido ao acesso a este ambiente, podem ainda levar para suas
famílias bens culturais como jornais, livros e revistas (RESENDE, 2008).
Ainda sobre a profissão das mães, observa-se que 17% delas desenvolvem
trabalhos não manuais de nível médio, classificadas como agente comunitária,
arquivista, técnica em enfermagem, secretária entre outras. Em especial, neste grupo,
algumas ocupações apresentaram-se mais recorrentes como Funcionária pública (5) e
Técnica em enfermagem (6). Nota-se, nesta categoria, a ausência de cargos de chefia,
pois como pode ser observado no Quadro XIV, apenas uma mãe desenvolve a função de
supervisora. Interessante observar também que as ocupações são quase em sua
totalidade urbanas, exceto por uma mãe que é trabalhadora rural.
Adiante, é apresentada a situação profissional das mães.
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Gráfico X: Situação profissional das mães
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Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos
estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

A partir dos dados apresentados no Gráfico X, referente à situação profissional
das mães, nota-se que 54% (111) delas exercem algum tipo de trabalho remunerado,
sendo 88% (98 de 111) em trabalho regular e 12% (13 de 111) no mercado informal.
Em seguida, das 156 mães de estudantes autodeclarados pardos, 36 (23%)
trabalham em atividades domésticas, cuidam dos afazeres do lar e para esta mesma
observação entre mães de estudantes pretos o resultado foi de 32% (16 de 50). Assim,
nota-se que as mães de estudantes pretos estão menos presente no mercado de trabalho
remunerado do que as mães dos estudantes pardos.
Dando continuidade à ocupação dos familiares, será abordada a seguir a situação
profissional dos pais dos pesquisados.
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Quadro XV: Categorias Sócio-Profissionais dos pais dos estudantes
Categorias

Ocupações

Trabalhadores manuais sem qualificação

Trabalhadores manuais semi-qualificados
alocados na construção civil

Trabalhadores manuais
alocados na indústria

semi-qualificados

Motoristas

Trabalhadores semi-qualificados do setor de
serviços

Trabalhadores autônomos

Trabalhadores rurais

Proprietários rurais
Trabalhadores não manuais de nível médio ou
superior

N.

%

Ajudante geral

1

0,5

Auxiliar de serviços gerais
Caseiro
Ferroviário
Frentista
Porteiro

5
1
1
1
3

2,4
0,5
0,5
0,5
1,4

Servente de escola

1

0,5

Vigia

2

1,0

Armador

1

0,5

Carpinteiro
Marceneiro
Pedreiro
Pintor
Servente de pedreiro
Almoxarife

1
7
11
3
2
1

0,5
3,0
5,3
1,4
1,0
0,5

Gráfico/cortador
Lanterneiro/pintor
Metalúrgico
Operador de máquinas
Operador de produção
Operário
Serralheiro
Torneiro mecânico
Caminhoneiro
Motorista
Taxista
Atendente de balcão
Capoteiro/estofador
Chefe de cozinha
Eletricista
Encarregado
Mecânico
Tipógrafo
Sapateiro
Artesão
Autônomo
Comerciante
Micro empresário
Vendedor
Representante comercial
Agricultor
Lavrador
Operário rural
Agropecuário
Produtor rural
Auxiliar administrativo
Balconista de farmácia
Contador
Corretor de seguros
Fiscal técnico agropecuário
Funcionário público

1
2
7
3
2
3
3
1
1
12
2
1
1
1
10
5
8
1
3
1
12
7
1
2
1
4
5
2
2
2
2
1
1
1
1
3

0,5
1,0
3,0
1,4
1,0
1,4
1,4
0,5
0,5
5,7
1,0
0,5
0,5
0,5
4,8
2,4
3,8
0,5
1,4
0,5
5,7
3,0
0,5
1,0
0,5
2,0
2,4
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
1,4
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Trabalhadores em educação
Sem resposta

Gerente
Mestre de obras
Policial militar
Oficial judiciário
Suboficial da Marinha
Supervisor de Segurança
Técnico em reparos
Técnico em contabilidade
Técnico em Eletrotécnica
Técnico em instrumentação
Técnico especializado
Técnico mecânico
Professor

Total

5
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27

2,4
0,5
3,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
13,0

207

Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos
estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

No quadro apresentado, verifica-se uma gama de ocupações que perpassa
diferentes áreas como indústria, construção civil, prestação de serviços, ente outras.
Comparado ao quadro de ocupação das mães, é interessante observar que, para elas, o
maior percentual diz respeito àquele grupo que não exerce atividade remunerada, sendo
que, para os pais, isso não se verifica. Mesmo com todas as tentativas e reivindicações
de movimentos sociais para uma igualdade dos sexos, percebe-se que, dentro da
configuração familiar, é a mulher que mais facilmente deixa de ingressar no mercado de
trabalho em prol do cuidado com os filhos e desenvolvimento dos afazeres domésticos.
Em consonância com estes indicadores, dados do censo demográfico de 2010
mostraram que os homens tendem a concentrar suas ocupações nos setores de
agricultura, pecuária (17,5%), comércio (17,1%) e indústria (13,3%). Já para as
mulheres, as ocupações se concentraram na área do comércio (16,7%), serviços
domésticos (15,1%) e campo educacional (10,1%).
Outro ponto a considerar se refere ao o número de pais com ocupações não
manuais de nível médio, com 15% (32 de 207), percentual próximo daquele verificado
para as mães nesta mesma situação representadas por 18% (38 de 207). Neste caso, não
se identificou diferenciação de gênero no que diz respeito às atividades não manuais de
nível médio exercidas pelos pais dos pesquisados.
Outra categoria que se mostrou semelhante em percentual entre pais e mães foi a
dos autônomos. Os pais que se encontram nesta condição exercem atividades como
artesão, comerciante, micro-empresário e autônomo, pois alguns estudantes, ao
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responderem aos questionários, não especificaram o ramo de trabalho do pai.
No caso dos pais, verifica-se que apenas um deles é professor, ao passo que, para
as mães nota-se um percentual de 11% professoras. Estes dados estão de acordo com o
verificado no censo demográfico de 2010, o qual mostrou serem as mulheres as que
mais se ocupavam com a área da educação, com percentual de 10,1%, enquanto apenas
2,4% dos pais exerciam ocupações nesta área.
Treze por cento dos estudantes pesquisados não informaram a profissão do pai e
7% não declararam qual ser a ocupação da mãe, o que remete a uma hipótese de que a
ocultação foi proposital. Nesse contexto, Viana (1998, p. 48) ao citar Terrail (1990),
explica que os estudantes das camadas populares que alcançam o sucesso escolar
passam por momentos de negação e, assim, sentem
vergonha das origens, culpabilidade e, simultaneamente,
desejo de reconhecimento, o disfarce (ocultação) da profissão
dos pais, o pertencimento de classe vivido como marca de um
destino singular e não como fato social, uma espécie de
repulsa e desprezo pelos pais, uma negação das formas de
linguagem do corpo.

Ainda segundo Viana (1998), isso acontece quando o grupo de origem não
representa para os estudantes uma referência positiva que deva ser seguida. Assim, eles
preferem ocultar as ocupações dos pais e demais fatores que considerem como
negativos, ou mesmo determinantes de uma condição social que almejam superar.
Considera-se, agora a ocupação dos pais, mais especificamente sua situação
profissional.
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Gráfico XI: Situação Profissional dos pais
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Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos estudantes
ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Para os dados apresentados no que se refere à situação profissional dos pais,
pode-se observar que 61% (126 de 207) exercem algum tipo de trabalho remunerado,
sendo 86% (108 de 126) em trabalho regular e 14% (18 de 126) em mercado informal.
Interessante destacar que os pesos para os percentuais de pais no mercado formal e
informal se aproximam daqueles verificados no caso das mães.
Dentre os pais que trabalham no mercado informal, a participação de pardos é de
apenas 6% (10 de 156), enquanto que para os pais de estudantes pretos esse percentual é
de 16% (8 de 50). Neste caso os dados apontam para uma maior participação de pais de
estudantes pretos no mercado de trabalho sem vínculo empregatício.
Nesta análise, observa-se também que 19% (29 de 156) dos pais de estudantes
autodeclarados pardos são aposentados, e para esta mesma observação entre pais de
estudantes pretos o resultado foi de 16% (8 de 50), ou seja, os pais de estudantes pretos
e pardos apresentam percentuais próximos para esta classificação.
Levando em consideração os dados aqui apresentados, sem ter como objetivo
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estabelecer critérios para uma delimitação de classes, observa-se que alguns fatores
possibilitam caracterizar os estudantes pesquisados como pertencentes às camadas
populares. Assim, esses sujeitos são descendentes de famílias detentoras de baixo
capital escolar, filhos de pais que não possuem diplomas escolares e as ocupações
observadas tanto para os pais quanto para as mães revelam a falta de qualificação para o
trabalho, levando-os a ocupações predominantemente manuais. São famílias com cerca
de quatro ou cinco dependentes da renda familiar, o que implica que 2/3 delas possuem
dois ou três filhos, ou seja, não são necessariamente famílias restritas em relação ao
número de filhos. Portanto, as informações que foram relacionadas neste capítulo,
somadas ao rendimento econômico das famílias, permitem definí-las, pelo menos em
grande parte, como famílias provenientes dos meios populares.
Embora a escolaridade e ocupação dos pais evidenciem o pertencimento desses
estudantes às camadas populares, observa-se uma tendência de ascensão social entre as
gerações, desde os avós, passando pelos pais dos pesquisados até a constituição de sua
trajetória como estudantes universitários. A partir disso, pode-se entender que os
estudantes pesquisados se autorizaram a deixar a família e ultrapassar a escolaridade dos
pais e os pais autorizaram os filhos a se emancipar e assim se diferenciar deles e, “por
fim, um reconhecimento recíproco, pais e filhos, que a história do outro é legítima, sem
ser a sua” (VIANA, 1998, p.39). Assim, Viana (1998) afirma que este fenômeno
denominado por Rochex (1995) de tríplice autorização, apesar das ambivalências, se
constitui em um movimento de continuidade e não necessariamente de separação.
Para encerrar este capítulo, ressalta-se que a configuração familiar da qual são
provenientes os sujeitos pesquisados, pode apresentar uma série de fatores que
corroborariam para que estes estudantes não ultrapassassem os umbrais da educação
básica. Estes estudantes construíram sua trajetória escolar em um ambiente favorável as
desigualdades de cunho escolar e social, principalmente se levadas em consideração
variáveis como a formação de seus antecedentes, ocupação dos pais, rendimentos
familiares e acesso a determinadas práticas culturais valorizadas socialmente.
Contudo, existem determinados aspectos que fazem das configurações em tela
específicas e possibilitadoras de uma trajetória de longevidade escolar vivenciada pelos
estudantes foco deste estudo. Assim, verificou-se que 81% das famílias dos pesquisados
tinham casa própria e 60% possuíam veículos. A posse da casa própria certamente é
fator de influência no orçamento familiar e também no rendimento acadêmico dos
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estudantes como observado nos estudos de Portes (1993), pois a posse da casa, segundo
o autor, minimiza as preocupações com a moradia e refletem no orçamento familiar na
medida em que não se torna necessário o pagamento de aluguel.
A grande parcela de mães que tem ocupações relacionadas ao ambiente escolar
também representa aspecto positivo para constituição destas trajetórias, bem como o
percentual de país e mães que tiveram acesso aos níveis mais elevados de ensino, como
conclusão do Ensino Médio, ingresso em cursos de graduação e pós-graduação.

131

CAPÍTULO IV
O PERFIL SOCIOCULTURAL E ESCOLAR DOS ESTUDANTES
INGRESSANTES PELA POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA DA UFSJ

4.1. Os sujeitos pesquisados: características gerais

4.1. 1. Cor
Segundo dados do Relatório acerca do Perfil Socioeconômico e Cultural dos
Estudantes de Graduação das Universidades Federais Brasileiras (2011), no quesito
raça/cor/etnia, os estudantes brancos eram a maioria, representados por 54%, indicando
que esse percentual caiu em relação à mesma pesquisa realizada anteriormente, em
2004, quando os brancos somavam 59% dos estudantes. Em contrapartida, o percentual
de pretos aumentou de 5,9% em 2004, para 8,7% em 2010, bem como o percentual de
pardos, que subiu de 28% para 32%, possivelmente em função das políticas de Ação
Afirmativa adotadas nas universidades federais para proporcionar o acesso de diferentes
públicos ao Ensino Superior. Já a população indígena se fez menos presente nas
universidades, havendo uma diminuição de sua representatividade de 2,0%, em 2004,
para 0,9%, em 2010. Dado curioso, visto que algumas universidades adotaram Ações
Afirmativas em benefício da população indígena. O percentual de amarelos também
decaiu de 5% para 3%.
No que se refere à representação étnica dos estudantes da UFSJ no período de
2008 a 2010, tem-se o seguinte quadro, de nº XVI:
Quadro XVI: Cor dos estudantes inscritos e matriculados entre os anos de
2008 e 2012
Cor declarada
Anos

Branco

Preto

Pardo

Indígena

Oriental

Não declarada

Insc. (%) Matr. (%) Insc. (%) Matr. (%) Insc. (%) Matr. (%) Insc. (%) Matr. (%) Insc. (%) Matr. (%) Insc. (%) Matr. (%)
2008

62,01

62,48

7,67

7,07

24,96

23,77

0,3

0,32

0,32

0,32

4,74

6,04

2009

59,63

58,92

7,7

6,43

27,5

28,22

0,31

0,22

0,24

0,09

4,62

6,12

2010

60

59,08

7,41

7,13

28,33

29,79

0,41

0,11

0,47

0,74

3,38

3,15

2011

60,01

63,5

7,99

8,01

27,75

27,55

0,36

0,38

0,36

0,27

3,53

0,29

2012

59,11

60,47

8,77

7,88

28,22

28,49

0,35

0,26

0,3

0,21

3,25

2,69

Fonte: Desenvolvido por Sousa com base nos Relatórios Gerais do vestibular da UFSJ, anos de 2008 a 2012.
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Com base no Quadro VI, observa-se que os estudantes autodeclarados brancos
foram o grupo de maior representatividade na UFSJ, tanto entre os inscritos no processo
seletivo como entre os aprovados no vestibular que se matricularam.
No caso dos estudantes autodeclarados pretos, o percentual de inscritos e
matriculados no período analisado é muito próximo. Neste caso, pode-se afirmar que os
pretos, grupo social que apresenta altos índices de exclusão social no Brasil, como
verificado nas grandes pesquisas de amostragem, não são excluídos no processo de
seleção da UFSJ, pois o percentual de inscritos no vestibular é semelhante ao percentual
de matriculados na instituição, mesmo nos anos anteriores à implantação das Ações
Afirmativas. Contudo, vale ressaltar que apesar do percentual de inscritos e
matriculados ser semelhante, este número está abaixo da representatividade dos pretos
no Estado de Minas Gerais que, de acordo com o censo de 2010, era de 9%46. Em outras
palavras, as Ações Afirmativas da UFSJ não proporcionaram um aumento na quantidade
de pretos inscritos nem matriculados na universidade, visto que os percentuais se
mantiveram. Assim, o ingresso dos cotistas não representou mudanças significativas na
composição étnico-racial dos estudantes da UFSJ. Estas circunstâncias se baseiam na
conjetura de que, ao longo dos anos (entre antes e depois da implantação das Ações
Afirmativas), a procura de alunos pretos que concorreram às vagas na UFSJ se manteve
na mesma proporção. Outra consideração importante é o fato de as Ações Afirmativas
só se aplicarem a alunos que já concluíram o Ensino Médio e irão ingressar na
universidade. Partindo do pressuposto de que os estudantes pretos encontram maiores
dificuldades de chegar aos níveis mais elevados de ensino, sua parcela de participação
em vestibulares sofre influência restrita das políticas de inclusão para este grupo no
Ensino Superior, o que sugere a necessidade da implantação de políticas públicas
voltadas também para a educação básica. Nesse contexto, dados do censo demográfico
de 2010 apontam para a diferença no nível de instrução entre os brancos, pretos e
pardos. O percentual de pessoas acima de 10 anos de idade sem instrução ou com
Ensino Fundamental incompleto para as pessoas de cor branca foi de 42,8%, enquanto
para pretos e pardos os índices foram 56,8% e 57,3% respectivamente.
Apesar de já dito na introdução, segue o Gráfico XII, baseado em dados com
relação à cor dos estudantes que ingressaram pela Ação Afirmativa 2.
46

O censo demográfico 2010 mostra que, para o Estado de Minas Gerais, a representatividade dos
brancos gira em torno de 43%, a dos pretos 9%, a dos pardos 44%, amarelos ficam 0,95% e indígenas
com 0,15%.
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Gráfico XII: Número de estudantes pesquisados autodeclarados pretos, pardos e
indígenas
1

50

Indígena
Pardo
Preto

156

Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos
estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Do total de estudantes pesquisados que optaram pelo ingresso na UFSJ via Ação
Afirmativa 2 no ano de 2010, tem-se uma maior participação dos estudantes
autodeclarados pardos, 156 estudantes ou 75%. Em seguida, têm-se os estudantes
autodeclarados pretos com 50 estudantes ou 24% e, por fim, apenas um estudante que se
identificou como indígena, representando menos de um por cento.

4.1.2. Sexo
No ano de 201047, de acordo com o Relatório Geral do processo seletivo do
vestibular do primeiro semestre da UFSJ, as mulheres representaram o maior percentual
de inscritos no processo seletivo, com 55% de participação e os homens 45%. Contudo,
no que se refere aos dados dos estudantes que foram aprovados no vestibular e
posteriormente se matricularam, há uma inversão nestes percentuais, sendo que os
homens ficaram com a representação ligeiramente superior do que aquela das mulheres,
respectivamente 51% e 49%. Assim, mesmo sendo a maioria dos inscritos no processo
seletivo da UFSJ, em 2010, as mulheres não representaram a maioria dos matriculados,
47

Considerando que o presente trabalho se baseia no ano de ingresso dos pesquisados, as observações
comentadas serão com referência ao vestibular de 2010.
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pois um percentual não conseguiu nota suficiente para garantir sua entrada na
instituição. Para os anos de 2011 e 2012, este percentual sofreu alterações, como pode
ser acompanhado pelo próximo Quadro, de nº XVII:
Quadro XVII: Sexo dos estudantes matriculados na UFSJ 2008-2012
Anos

2008

2009

2010

2011

2012

Masculino

52%

50%

51%

47%

49%

Feminino

48%

50%

49%

53%

51%

Fonte: Desenvolvido por Sousa com base nos Relatórios Gerais do vestibular da UFSJ,
anos de 2008 a 2012.

Observa-se que para os anos de 2011 e 2012 as mulheres aumentaram seu
percentual de representatividade na UFSJ. Se, entre os matriculados, em 2010, os
homens foram a maioria, entre os estudantes que optaram por ingressar pela Ação
Afirmativa 2, no que tange ao sexo, identifica-se uma presença mais acentuada de
mulheres, conforme pode ser observado no Gráfico XVIII:
Gráfico XIII: Sexo dos sujeitos pesquisados
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Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos
estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.
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Nesses moldes, os dados do Gráfico XIII sobre o sexo dos pesquisados mostram que
as mulheres representam 56% (115 de 207) dos estudantes pesquisados, ao passo que os
homens não passam de 44% (92 de 207). Percebe-se que as mulheres têm aumentado
gradativamente sua representatividade entre os estudantes matriculados na instituição,
tendência que se mantém ao se verificar os anos de 2011 e 2012. Essa tendência de
maior participação das mulheres no Ensino Superior é evidenciada no Gráfico XIV, a
seguir, extraído do Censo de Educação Superior 2010.
Gráfico XIV: Evolução da Participação Percentual de Matrículas em Cursos de
Graduação (presencial e a distância) por Sexo 2001‐2010

Fonte: MEC/INEP

Observa-se que, no período de 2001 a 2010, as mulheres apresentaram maior
participação no ingresso ao Ensino Superior. Os dados do censo mostra, ainda, que
quando levado em consideração o percentual de concluintes em 2010, a
representatividade feminina sobe para 60,9%.

4.1.3. Estado civil
Dados da pesquisa sobre o perfil dos estudantes de graduação das universidades
federais (2011) mostraram que 87% deles são solteiros. Percentual próximo ao
verificado na UFSJ após a adoção das Ações Afirmativas, como pode ser observado
pelo quadro a seguir, de nº XVIII:
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Quadro XVIII: Estado civil dos estudantes da UFSJ 2008-2012
Anos

2008

2009

2010

2011

2012

Solteiro

94%

94%

88%

88%

88%

Casado

5%

4%

10%

9%

9%

Outro

1%

2%

2%

3%

3%

Fonte: Desenvolvido por Sousa com base nos Relatórios Gerais do vestibular da UFSJ,
anos de 2008 a 2012.

Neste caso, a partir de 2010, com a implantação das Ações Afirmativas, somadas
às políticas de expansão das vagas nas universidades, houve uma diminuição do
percentual de estudantes solteiros e um crescimento dos percentuais de estudantes
casados.
Quanto aos dados referentes aos estudantes que optaram pela Ação Afirmativa 2,
certificou-se que, confirmando a tendência nacional do estado civil dos estudantes das
universidades federais, na UFSJ, para os estudantes que ingressaram pela Ação
Afirmativa 2, tinha-se que 94% (147 de 156) dos pardos, 96% (48 de 50) dos estudantes
pretos, como também o único estudante indígena, eram solteiros.

No caso dos

estudantes casados, os pardos representavam 6% (9 de 156) e apenas um estudante preto
estava na mesma condição. Nota-se, também, que apenas um estudante, neste caso,
preto, era separado.

4.1.4. Condições de trabalho
Abordou-se, no capítulo III, as condições de trabalho dos pais, com o objetivo de
caracterizar a configuração social da qual são provenientes os sujeitos pesquisados. De
modo a continuar esta caracterização, serão abordadas, neste capítulo, as condições de
trabalho dos próprios estudantes.
Os estudos que cuidam da trajetória de sujeitos dos meios populares como Portes
(1993), Zago (2001), e Viana (1997), entre outros, têm evidenciado a necessidade de
conciliação de trabalho e estudo por parte destes estudantes para que se possa alçar uma
trajetória de longevidade escolar. Portes e Sousa (2009) ao reconstruírem a trajetória
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social e escolar de Raymundo Augusto da Silva Maia, sujeito das camadas populares
que teve acesso em 1932 ao curso de Direito da UMG (atual UFMG), demonstraram
como o trabalho pode ser utilizado como tática para consecução de uma trajetória
escolar de longo curso. Raymundo era filho de lavrador e órfão de pai e mãe. Desde
tenra idade foi arrimo de família, pois cuidava dos irmãos e, ao longo de sua vida,
experimentou vários ofícios modestos, como pedreiro, copeiro, faxineiro, seleiro,
vendedor de miudezas, entre outras ocupações. Após a conclusão das quatro séries
primárias, ficou afastado dos bancos escolares por nove anos. Passada quase uma
década do afastamento da escola, Raymundo foi convidado para ser copeiro no Ginásio
Sul Americano, de Itabira e aventou a possibilidade de retomar os estudos nos tempos
vagos que possuía no trabalho que desenvolvia no Ginásio no qual estava empregado.
Assim, valendo-se de favores do proprietário, conseguiu terminar o Ginásio, dando
continuidade aos estudos e chegando ao Ensino Superior, no qual permaneceu mediante
o constante auxílio prestado pela Assistência da UMG e pela Caixa do Estudante Pobre
Edelweis Barcelos. Pode-se observar, no caso de Raymundo, que a escola sempre esteve
presente em seus horizontes, e na primeira oportunidade ele reiniciou os estudos e os
levou adiante. O desejo de continuar os estudos, reprimido pelas necessidades materiais
desfavoráveis à continuidade dos mesmos, reacendeu-se diante da oportunidade de
trabalhar e estudar no colégio. Contudo, verificou-se que a conciliação de trabalho e
estudo, na trajetória de Raymundo, deixou marcas no seu processo de escolarização,
como, por exemplo, rendimentos escolares medianos e reprovações, possivelmente
acontecidas pela falta de tempo para se dedicar apenas às atividades intelectuais, visto
que era preciso trabalhar para fazer frente às necessidades materiais.
Neste caso, a pesquisa evidenciou a importância da intervenção de terceiros na
consecução de uma trajetória escolar de longo curso, vivenciada por sujeitos das
camadas populares, a importância da assistência institucionalizada a estes estudantes e
os prejuízos causados à escolarização pela conciliação de trabalho e estudo.
Associado ao caso dos optantes pela Ação Afirmativa 2, da UFSJ, considera-se
que, a partir das informações que compuseram seu perfil, assim como o caso de
Raymundo Augusto, que ingressou na universidade na década de 1930, casos como este
ainda acontecem, sendo de suma importância o auxílio prestado pela assistência
estudantil de modo a propiciar a permanência destes estudantes até a conclusão de seus
cursos. E, ainda, como no caso de Raymundo, o fato de conciliar estudo e trabalho pode
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tanto acarretar perdas no rendimento acadêmico, como dificultar o aproveitamento de
oportunidades como Iniciação Científica, Projetos de Extensão, Monitoria e outros.
No caso dos estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2, tem-se que dos 207
pesquisados, 86% já haviam exercido algum tipo de atividade remunerada e apenas 14%
nunca tinham trabalhado. Subdividindo esses dados entre pretos e pardos, tem-se que
entre os estudantes que se declararam como pretos, 90% (45 de 50), já passaram pelo
mercado de trabalho, enquanto 84% (131 de 156) dos pardos passaram pela mesma
situação. Interessante destacar que entre os estudantes pretos e pardos que realizaram
atividades remuneradas, 50% era com vínculo empregatício e 50% era sem vínculo.
Dentre os estudantes que realizavam atividades remuneradas sem necessariamente ter
um vínculo empregatício, os autodeclarados pretos representavam 56% (28 de 50), ao
passo que os pardos nesta condição representavam 44% (69 de 156). Assim, entre os
estudantes pretos, o percentual de alocados no mercado informal, sem os benefícios e
garantias de um emprego com vínculo empregatício e registro na carteira de trabalho,
era mais comum.
A partir da implantação das Ações Afirmativas na UFSJ, observou-se um
aumento no percentual de estudantes-trabalhadores, como pode ser visto no próximo
quadro.
Quadro XIX: Estudantes da UFSJ que exerciam atividade remunerada (2008 a 2012)
Anos
Não exerce atividade remunerada
Trabalha eventualmente
Trabalha diariamente

2008

2009

2010

2011

2012

70%

73%

58%

60%

57%

5%

5%

7%

5%

6%

25%

22%

35%

35%

37%

Fonte: Desenvolvido por Sousa com base nos Relatórios Gerais do vestibular da UFSJ, anos de 2008 a
2012.

Verifica-se que mais estudantes têm conciliado trabalho e estudo em atividades
desenvolvidas diariamente. Esta tendência concorda com o fato de que, cada vez mais,
estudantes não conseguem se beneficiar dos recursos de assistência estudantil ou
simplesmente, não buscam pela mesma, sendo necessário manter um vínculo
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empregatício em paralelo com a vida acadêmica. Também, ressalta-se, o fato de que,
como a faixa etária dos estudantes apresentou aumento nos índices de ingresso para uma
idade mais elevada, o crescimento do número de estudantes trabalhadores pode estar
relacionado a uma procura por especialização daqueles que já estavam inseridos no
mercado de trabalho, sendo os estudos realizados concomitantemente ao trabalho.
O Gráfico XV a seguir, trata da condição de trabalho dos pesquisados:
Gráfico XV: Exercício de atividade remunerada
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Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos
estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Nota-se que, na época da aplicação dos questionários, 56% (115 de 207) dos
estudantes que ingressaram pela Ação Afirmativa 2 exerciam algum tipo de atividade
remunerada, 43% (88 de 207) não trabalhavam e 1% não respondeu. Subdividindo a
parcela dos que trabalhavam entre pretos e pardos, o percentual foi próximo para ambos
os grupos, 58% (29 de 50) e 55% (86 de 156) respectivamente, mas como uma pequena
desvantagem social para os estudantes pretos. Entre os 56% que exerciam atividade
remunerada, apenas 33% (38 de 115) eram com vínculo empregatício. Vale ressaltar que
o único estudante indígena, até o momento da pesquisa, não havia exercido atividade
remunerada. No estudo realizado pela ANDIFES, os dados mostraram que 38% dos
estudantes das universidades federais trabalhavam. Para região sudeste, tinha-se que
35% dos estudantes estavam inseridos no mercado de trabalho. Cabe ressaltar que os

140

dados da pesquisa apontaram para uma concentração dos estudantes das classes C, D e
E exercendo atividades não acadêmicas remuneradas e um menor percentual de
estudantes das demais classes na mesma condição. Nesses termos, nota-se que, dentro
das universidades, se reproduzem os sistemas de hierarquias e exclusão social vivido na
sociedade em geral.
Segue agora a idade em que os estudantes começaram a trabalhar, que pode ser
observado a partir do Gráfico XVI:
Gráfico XVI: Idade em que começou a exercer atividade remunerada
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Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos
estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Com base no Gráfico XVI acima, nota-se que 8% (18 de 207) dos estudantes
pesquisados começaram a exercer atividade remunerada antes dos 14 anos, ou seja,
apresentaram

uma

inserção

precoce

no

mundo

do

trabalho,

característica

recorrentemente observada nas trajetórias de crianças provenientes dos meios populares.
Neste caso, ressalta-se que, de acordo com a legislação brasileira, é proibido qualquer
tipo de trabalho a crianças e adolescentes48 de até os 14 anos de idade e, para jovens de

48

Segundo a Lei 8069/1990 do Estatuto da Criança e Adolescente, considera-se criança a pessoa de até
doze anos de idade e adolescente a pessoa com idade entre doze e dezoito anos.
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14 a 16 anos (incompletos), somente é permito o trabalho na condição de aprendiz.
Quando se verifica a autodeclaração dos sujeitos que ingressaram no mercado de
trabalho antes dos 14 anos, nota-se que 14% (7 de 50) são pretos e 7% (11 de 156) são
pardos. Portanto, os estudantes pretos caracterizam-se por inserirem-se mais cedo no
mercado de trabalho, quando comparados aos pardos.
Na faixa etária de 14 aos 18 anos, concentra-se grande parte dos pesquisados,
visto que 37% (77 de 207) começaram a trabalhar nessa faixa de idade e ao subdividilos entre pretos e pardos, o percentual é próximo para ambos, situando-se em torno de
37%.
Nota-se que 24% dos pesquisados começaram a trabalhar entre 18 aos 21 anos,
faixa na qual o percentual de pretos e pardos é o mesmo. Um número restrito de
estudantes começou a trabalhar com a idade superior a 21 anos, sendo que 3% (6 de
207) deles ingressaram no mercado de trabalho depois desta idade. Por fim, nota-se que
28% dos estudantes pesquisados não responderam a esta questão, possivelmente por
nunca terem exercido atividade remunerada, o que explica o alto percentual de
estudantes que não têm qualquer contribuição na vida econômica familiar, como pode
ser observado no Gráfico XVII, a seguir:
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Gráfico XVII: Participação dos pesquisados na vida econômica familiar
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Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos
estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Os dados acima mostram que 57% dos estudantes pesquisados não têm qualquer
participação na vida econômica familiar, ou seja, não contribuem com as despesas
relacionadas à manutenção do lar. E, ao subdividir-se os entrevistados, observa-se que
56% (28 de 50) são estudantes pretos e 58% (90 de 156) são pardos, o que mantém
também uma equalização entre estes grupos nesta situação.
O Gráfico XVIIaponta também que 16% (33 de 207) dos pesquisados
trabalhavam e recebiam ajuda financeira de terceiros, sendo o percentual de pretos e
pardos nesta condição semelhante, respectivamente 12% e 13%. Nota-se que 10% (20
de 207) dos estudantes trabalhavam e contribuíam com o sustento da família, e,
possivelmente, eram trabalhadores-estudantes, nos termos de Romanelli (2007), ou seja,
eram pessoas que trabalhavam para se manter devido à falta de condições financeiras da
família, que nem de forma parcial podia ajudá-los, com suas despesas. Verifica-se,
também, que 9% (19 de 207) dos estudantes eram responsáveis pelo próprio sustento e
menos de 3% (5 de 207) sustentavam a família.
A seguir, apresenta-se o Quadro XX, acerca da participação dos estudantes da
UFSJ na vida econômica familiar para o período de 2008 a 2012.
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Quadro XX: Participação dos estudantes da UFSJ na vida econômica familiar
2008-2012
Anos
Nenhuma

2008

2009

2010

2011

2012

73%

71%

59%

60%

57%

Trabalha e recebe ajuda financeira

9%

9%

10%

8%

10%

Responsável pelo próprio sustento

8%

7%

9%

11%

11%

Trabalha e contribui na família

8%

10%

14%

15%

15%

Sustenta a família

2%

3%

8%

6%

7%

Fonte: Desenvolvido por Sousa com base nos Relatórios Gerais do vestibular da UFSJ, anos de
2008 a 2012.

Ao se observar os dados gerais dos estudantes da UFSJ, com relação à
participação na vida econômica familiar, após a implantação das Ações Afirmativas
houve um declínio percentual dos estudantes que não contribuíam no orçamento
doméstico. Neste caso, para os 207 cotistas pesquisados, nota-se a mesma
representatividade encontrada no cenário global da universidade. E, ainda, mais uma
vez, observa-se que cada vez mais os estudantes tendem a manter um vínculo
empregatício durante a vida acadêmica, seja para sustento próprio ou para sustento da
família, em alguns casos.

4.1.5. Origem Geográfica
O crescimento da UFSJ proporcionou a abertura de novos campi em outras
cidades do estado. Apesar disso, entre os anos de 2008 e 2012, a procedência geográfica
mais representativa entre os estudantes classificados em primeira chamada no processo
seletivo da UFSJ foi a dos estudantes provenientes da cidade de São João del-Rei49.
Entre os estudantes que optaram pela Ação Afirmativa 2, em 2010, observou-se
que a maioria também era natural da cidade de São João del-Rei, com 18% dos
estudantes. Para as demais localidades, verificou-se que 5% eram de Divinópolis, que
49

No período de 2008 a 20112 a representatividade dos estudantes classificados em primeira chamada
provenientes de São João del-Rei foi, respectivamente 14,84%, 12,86%, 12,99%, 11,20% e 14,37%.
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possui campus da UFSJ, outros 5% eram originários da cidade de Barroso, bem próxima
a São João del-Rei, 5% eram de Sete Lagoas, entre outros percentuais menos
expressivos que abarcaram cerca de oitenta cidades mineiras e seis estados do país.
Assim, percebe-se que as Ações Afirmativas proporcionaram o acesso de sujeitos
provenientes de diversas localidades do país. O grande peso de participação de
estudantes das próprias cidades ou adjacentes se justifica pela facilidade de acesso
regional destes estudantes, o que também é influenciado pela diminuição do custo de
vida em casos de deslocamento entre cidades. Mas de forma alguma pode-se
desconsiderar a oferta escolar da cidade de São João del-Rei, fato que indica ser ela de
qualidade e assegurar esse percentual de participação dos que nela estudaram.
Apresentadas as características gerais dos estudantes que ingressaram na UFSJ,
pela Ação Afirmativa 2, a seguir serão abordados aspectos relacionados à escolarização
destes sujeitos.

4.2.1 O percurso escolar dos estudantes na Educação Básica
Observa-se que a maioria dos entrevistados frequentou a pré-escola, parcela
representada por 82% (169 de 207). Ao analisar estes estudantes por grupo, tem-se 76%
(38 de 50) são pretos e 84% (130 de 156) são pardos, o que propõe uma ligeira
superioridade dos pardos no acesso a este nível de ensino. Com relação ao tipo de
enquadramento das escolas de educação infantil, tem-se que 75% (155 de 207) eram
públicas, 7% (14 de 207) privadas e 18% (38 de 207) não responderam a questão.
No que se refere ao Ensino Fundamental, dos 207 estudantes pesquisados, 206
cursaram este nível de ensino integralmente na rede pública e apenas um estudante (vale
dizer, pardo), passou pela rede pública e privada de ensino. Interessante relembrar que a
UFSJ reservava, em 2010, de acordo com a política de Ações Afirmativas, 50% das
vagas de cada curso para candidatos que cursaram o Ensino Fundamental e Médio
integralmente em escolas públicas. Contudo, não havendo candidatos que tendo feito
integralmente o Ensino Fundamental e Médio em escola pública suficientes para o
preenchimento da reserva de vagas, admitia-se completar as vagas reservadas com
candidatos que tivessem feito integralmente nestes estabelecimentos somente o Ensino
Médio.
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Os sujeitos pesquisados, em sua maioria trilharam uma trajetória escolar linear,
visto que 94% (195 de 207) não sofreram qualquer reprovação no Ensino Fundamental.
Para o Ensino Médio, este percentual é ainda maior, pois 96% (199 de 207) dos
estudantes não tiveram reprovação. Se os dados apresentados até o momento
caracterizam a maioria dos sujeitos pesquisados como provenientes dos meios
populares, no que se refere ao percurso escolar, a linearidade aí observada se assemelha
ao percurso escolar de estudantes das classes médias (NOGUEIRA, 2007), deixando
antever um futuro escolar promissor, pois, observa-se que as trajetórias já apresentam
traços importantes para a continuidade dos estudos no nível superior. Por outro lado,
assinala uma mudança importante nessas trajetórias, pois, como vinha mostrando os
estudos, era constitutivo da trajetória escolar dos estudantes pobres a mudança constante
de estabelecimento escolar, a reprovação crescente nos diferentes níveis de escolaridade
e a dificuldade acentuada para a entrada no vestibular, o que gerava um fosso entre a
Educação Básica e o Ensino Superior (PORTES, 1993; 2001; VIANNA, 1988; SOUZA
e SILVA, 1999; ZAGO, 2007; entre outros).
Atualmente, pode-se considerar o domínio de outro idioma como um diferencial
curricular entre os estudantes, principalmente o inglês, que é considerado a língua
mundial. Neste caso, o domínio de outro idioma apresenta grande valor simbólico. A
esse respeito, Ceres Leite Prado (2007, p. 165) pesquisadora que se ocupa da temática
da língua estrangeira, amparada pelos estudos de Bourdieu, afirma que o investimento
em cursos de línguas está relacionado “como todo investimento no mercado escolar, à
percepção dos ganhos que esse investimento pode trazer e principalmente ao grau de
vinculação de seus interesses com a escola.”
Dados do Perfil dos estudantes das universidades federais (2011) indicam que
38% dos universitários tinham domínio do inglês, 17% do espanhol, 4% do francês, 2%
do alemão e 2% da língua italiana. Além de ser um diferencial curricular, a frequência a
cursos de línguas fora do ambiente escolar, ou seja, além daquele que é oferecido no
currículo da educação básica, pode ser vista como um diferencial econômico, na medida
em que, para muitas famílias, se torna impossível arcar com as mensalidades desse tipo
de curso. Contudo, segundo Prado (2007) o acesso a um segundo idioma tem sido
facilitado principalmente pelo crescimento dos “cursos livres de língua”. A pesquisadora
mostra, em seu artigo, o aumento da quantidade desses cursos em diversas regiões da
capital mineira e considera esta expansão como uma “democratização”, visto que estes
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cursos se concentravam apenas na zona sul, área nobre de Belo Horizonte. Assim,
segundo a autora, os cursos de línguas têm abrigado classes e frações de classes que até
pouco tempo não tinham acesso a esse tipo de formação.
Sobre a frequência a esse tipo de curso pelo pesquisados segue o próximo
gráfico, de nº XVIII.
Gráfico XVIII: Fez curso de Língua Estrangeira (além do integrado à educação
básica)
120
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Sem resposta

1
Sim
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Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos
estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Entre

os

pesquisados,

nota-se

que

58%

não

frequentaram

cursos

extracurriculares de língua estrangeira. Diante disso, têm-se como hipótese as baixas
condições financeiras da família, já que 29% (60 de 207) dos estudantes afirmaram ser
provenientes de famílias com rendimento mensal de 1 a 2 salários mínimos e 57% (119
de 207) ser a renda mensal do grupo familiar de 2 a 5 salários mínimos.
Uma observação diferenciada da maioria das tendências observadas até o
momento aponta para o fato de que, entre os 41% de estudantes que afirmaram ter
frequentado curso de língua estrangeira, 46% são pretos (23 de 50) e 38% (60 de 156)
pardos. Este resultado mostra que, no acesso a este tipo de curso, os estudantes pretos
são maioria.
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De volta ao percurso escolar desenvolvido pelos pesquisados, as constantes
mudanças de escola durante o Ensino Fundamental e Ensino Médio podem influenciar
no rendimento do aluno, sendo que as mudanças ocorridas no ambiente escolar podem
significar mudanças no acesso ao conhecimento. Neste contexto, é apresentado a seguir
o número de escolas frequentadas pelos estudantes optantes pela Ação Afirmativa 2 da
UFSJ.
Gráfico XIX: Quantidade de escolas freqüentadas até a conclusão do Ensino
Médio
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Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários
respondidos pelos estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Os dados apresentados no Gráfico XIX mostram que 22% (46 de 207) dos
estudantes pesquisados cursaram toda educação básica em apenas uma escola; 30% (62
de 207) frequentaram duas escolas e outros 30% (63 de 207) três escolas. Estes dados
mostram, com relação aos trabalhos que lidam com trajetórias mencionados neste texto,
que as mudanças de escola, para este tipo de sujeito, diminuíram consideravelmente,
mostrando que a mudança de escola obedece mais a uma mudança de nível de
escolaridade do que a uma precariedade da oferta. Faz-se o Ensino Fundamental em um
estabelecimento e o Ensino Médio em outro. Entretanto, para 48% dos entrevistados, as
mudanças ainda parecem ser estrutural, constitutivas da trajetória e propiciadoras de
uma sobrevivência escolar, pois, sem estas mudanças constantes, certamente teriam os
entrevistados se transformado em estatísticas escolares. Mudar de escola, para esses
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sujeitos, significa continuar no sistema e ampliar os horizontes possíveis.

4.2.2. O ingresso na Universidade Federal de São João del-Rei: preparação e
escolha do curso
A “escolha” do curso superior pode ser compreendida para além dos gostos e
preferências individuais, pode ser analisada a partir da configuração social da qual são
provenientes os sujeitos. Assim, as possibilidades estão relacionadas à estrutura familiar,
à posição social ocupada por esta família no seio da sociedade, trajetória escolar,
gênero, idade e até mesmo a etnia dos candidatos. Em consonância com isso, pesquisas
têm mostrado o peso da origem social na escolha das carreiras no Ensino Superior
(NOGUEIRA, 2004).
Nessa perspectiva, Moema De Poli Teixeira (2003) constatou, através de um
mapeamento realizado em uma universidade federal do Rio de Janeiro, que os
professores negros se encontravam posicionados nas carreiras de menor prestígio social
e baixo retorno financeiro. O mesmo foi verificado com os estudantes negros, em sua
maioria, egressos do sistema público de ensino e pertencentes às camadas populares. No
decorrer do livro, a autora apontou como o preconceito e as discriminações podem
influenciar na formação escolar e na escolha do curso. Nesse cenário, os estudantes
negros pesquisados por Teixeira se concentraram na área das ciências humanas, escolha
apontada por eles como “realista”. Em outras palavras, concentram-se em cursos
considerados de maior facilidade de ingresso, devido à nota de corte inferior
comparados aos cursos de outras áreas e à baixa relação candidato por vaga, em um
exercício muito claro da “causalidade do provável”, conforme Bourdieu (1998, p. 111).
Teoricamente, todos podem ingressar em uma universidade de qualidade,
pública ou privada, no curso pretendido, seja ele extremamente seletivo ou não. Afinal,
todos possuem os mesmos direitos garantidos por leis. Entretanto, o que se verifica na
prática diverge bastante do preconizado nas leis, pois as oportunidades são distintas e as
escolhas de certo modo “limitadas”. Assim, Elias (1994b, p.21) afirma que as ações e
decisões dos sujeitos “dependem largamente do ponto em que ele nasce e cresce nessa
teia humana, das funções e da situação de seus pais e, em consonância com isso, da
escolarização que recebe.” Nesse sentido, buscou-se mapear a configuração familiar,
escolar e social da qual são provenientes os estudantes pesquisados, entender as
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motivações de escolha pela UFSJ, bem como aspectos relacionados à escolha do curso.
Ao se verificar o Quadro XXI, que trata dos motivos para a escolha do curso,
nota-se que há uma parcela significativa de estudantes que afirma que sua escolha foi
devido à afinidade com a área. Mas observa-se, também que há uma parcela que sofreu
influências externas no ato de tomada de decisão a este respeito.
Quadro XXI: Motivos para escolha do Curso
Motivos para escolha do curso

Quantidade (n)

Afinidade com a área

Porcentagem (%)

133

66

Contato anterior com a área

14

7

Influência de terceiros

11

5

Possibilidades no mercado de trabalho

11

5

5

3

29

14

Facilidade de ingresso
Demais respostas

Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos
pelos estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Assim, considerando o Quadro XXI, percebe-se que o principal motivo para
escolha do curso é a afinidade com a área de estudo, pois 66% dos estudantes afirmaram
basear sua escolha pela adequação às suas “aptidões naturais”. Essa ideia de adequações
naturais mostra que a maioria dos estudantes pesquisados acredita em uma “ideologia
do dom”, na qual suas habilidades com determinadas áreas de estudo e ocupações são
tidas como disposições naturais que não sofrem influência do meio social. Os dados do
quadro mostram, ainda, que 7% dos estudantes escolheram o curso pelo fato de terem
um contato anterior com a área e as funções do campo de conhecimento, como, por
exemplo, por já trabalhar na área ou pelo fato de terem feito um curso técnico. Ainda,=
5% dizem ter escolhido determinado curso devido às possibilidades do mercado de
trabalho, como falta de profissionais no mercado e facilidade de emprego após a
conclusão do curso. Outros 5% afirmaram ter sofrido influência de terceiros. Neste
quesito, a influência de familiares, amigos e de professores do Ensino Fundamental e
principalmente do Ensino Médio é recorrente.

Situações pouco expressivas na

pesquisa.
Ao se questionar os 207 estudantes, especificamente sobre possíveis influências de
terceiros no processo de escolha de seus cursos, verifica-se que, neste caso, a maioria
afirmou não ter sido influenciada, de acordo com a estatística apresentada a seguir, a
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partir do Gráfico XX:
Gráfico XX:influência no processo de escolha do curso
1
Não

22

Sim, da escola

16

9

Sim, da mídia (jornal, tv,
rádio...)
Sim, de amigos

18
141

Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos
pelos estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Assim, conforme o gráfico XX, nota-se que 68% (141 de 207) dos estudantes
afirmaram não ter sofrido qualquer tipo de influência no processo de escolha do curso,
11% (22 de 207) dizem terem sido influenciados pela família, 9% (18 de 207) pela
escola, 8% (16 de 207) pelos amigos e 4% (9 de 207) pela mídia, como jornal, televisão
e rádio.
De volta aos motivos de escolha do curso, é interessante observar que 3% dos
estudantes afirmaram que a escolha foi baseada na facilidade de ingresso do mesmo, ou
seja, pela baixa procura, o que aumentaria suas chances de ingressar no Ensino
Superior, especificamente em uma universidade federal. Neste caso, os estudantes
analisaram suas reais possibilidades de ingresso em determinados cursos, se autoexcluíram de uns e viram possibilidade de ingresso em outros. Essa tática ou
engenhosidade é empreendida pelos estudantes para se tirar proveito dos
acontecimentos e transformá-los em oportunidades (CERTEAU, 1994, p.47). Assim, é
possível ingressar em um curso menos concorrido e o utilizar como ponte para chegar
ao curso desejado. Ao mesmo tempo em que está dentro do ambiente universitário, o
estudante taticamente já é parte daquele contexto, vivencia a vida universitária e pode
ter acesso privilegiado a informações de que possa tirar proveito e lhe garantir
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vantagens nesse jogo.
Em relação à preparação dos estudantes matriculados para o vestibular da UFSJ,
segue o Quadro XXII, que se refere à frequência em cursos pré-vestibulares:
Quadro XXII: Preparação em curso pré-vestibular 2008-2012
Anos

2008

2009

2010

2011

2012

Fez

60%

60%

55%

55%

50%

Não fez

40%

40%

45%

45%

50%

Fonte: Desenvolvido por Sousa com base nos Relatórios Gerais do vestibular da UFSJ,
anos de 2008 a 2012.

Observando-se o quadro XXII, que trata do uso do cursinho pré-vestibular pelos
estudantes da UFSJ, nota-se que é decrescente o percentual daqueles que dele se
utilizam, levando a crer após a adoção das Ações Afirmativas, que menos estudantes
lançaram mão da tática de preparação em cursinhos. Este dado se mostra instigante, na
medida em que as Ações Afirmativas aumentaram a porcentagem de estudantes de
escolas públicas na UFSJ. As escolas públicas têm sido recorrentemente associadas à
ideia de baixa qualidade de ensino, quando comparadas às escolas privadas. Isso tem
levado seus egressos a buscar complementar sua formação em cursos preparatórios, na
tentativa de aumentar suas chances de aprovação no concurso do vestibular. Mas as
Ações Afirmativas propiciaram também o ingresso de um público que pode ser
considerado desfavorecido economicamente. Assim, a não frequência a este tipo de
curso pode estar relacionada 1) à má condição econômica da família; 2) ao fato de estes
estudantes serem provenientes de escolas públicas de excelência, que propiciaram uma
formação de qualidade, a qual não precisaria ser complementada com cursos
preparatórios e, por último, 3) ao fato de competirem entre iguais, culturalmente
falando.
Em consonância com este percentual, nota-se que, entre os estudantes que
ingressaram pela Ação Afirmativa 2, em 2010, 40% (83 de 207) não fizeram curso prévestibular, dentre os quais 41% (64 de 156) são pardos e 36% (18 de 50) são pretos.
Vale acrescentar que o único estudante indígena não fez curso pré-vestibular. Entre os
74 pesquisados que responderam a questão acerca dos motivos para não frequentar este
tipo de curso, 46% mencionaram dificuldades econômicas, 28% acharam que poderiam
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estudar por conta própria, 8% afirmaram que os horários do curso eram incompatíveis
com a jornada de trabalho e 8% consideravam o ensino da escola como suficiente, entre
outros percentuais menos expressivos. Nesse caso, ressalta-se que parte significativa
dos estudantes pesquisados afirma não ter frequentado um curso pré-vestibular por
motivos de ordem financeira, o que indica pertencerem a uma configuração familiar
característica das famílias de camadas populares.
Outro percentual interessante se refere aos estudantes que afirmaram ser o
ensino da escola suficiente. Pode-se aventar que estes estudantes conheciam e
acreditaram na qualidade do ensino ministrado em suas instituições de origem, de modo
a dispensar um curso preparatório, cientes de que não era necessário um sobre-esforço
para chegar ao Ensino Superior. Ou, ainda, tinham conhecimento do nível de exigência
do curso que pretendiam ingressar como, por exemplo, cursos menos concorridos ou
que possuem uma nota de corte baixa, tornando desnecessário grandes investimentos
para o ingresso. Ao se avaliar os estudantes que afirmaram não ter feito curso prévestibular e o curso em que ingressaram, observa-se que não são necessariamente
apenas nos cursos menos concorridos que eles acessaram. Assim, tem-se que eles se
concentram em cursos como Engenharia Mecânica (cerca de 10 candidatos p/ vaga em
2010), Engenharia Elétrica (cerca de 6 c/v), Administração (cerca de 7 c/v), Geografia
(3 c/v), Pedagogia (4 c/v) entre outros.
Outro ponto de destaque no que se refere ao ingresso no Ensino Superior diz
respeito à escolha do estabelecimento de ensino. Nesse sentido, o Perfil dos estudantes
das universidades federais da ANDIFES (2011, p. 34) aponta que “os estudantes são
levados a concorrer a uma vaga nas federais principalmente pela gratuidade e qualidade
do ensino, associadas às aptidões e realização pessoal, bem como a obtenção de um
diploma de nível superior”. No caso da UFSJ, perguntou-se no questionário o motivo de
escolha desta instituição e, nesse quesito em especial, a questão foi deixada sem opções
de resposta, pois pretendia-se entender os motivos, porém sem limitar as possibilidades.
Contudo, as respostas se aproximaram bastante e, assim, foi possível organizá-las em
poucos grupos. As respostas se concentraram em quatro argumentos, sendo a maior
porcentagem para a localização do campus da UFSJ, seguido pelo fato da instituição
oferecer o curso de interesse do estudante, bem como pela qualidade do ensino
ministrado na universidade e pela mesma ser uma instituição de Ensino Superior
federal, conforme informações mais detalhadas que seguem e que podem ser observadas
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no Quadro XXIII:
Quadro XXIII: Motivos para escolha da UFSJ
Motivos para escolha da UFSJ
Localização próxima
Ter o curso de interesse
Qualidade da Instituição
Por ser uma universidade Federal
Indicação de amigos e terceiros
Demais respostas
Sem resposta
Total

Quantidade (n)
90
44
33
25
7
6
2

Porcentagem (%)
44
22
16
12
3
2
1

207

100
Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos
pelos estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

No quesito escolha da UFSJ como universidade para se desenvolver uma
formação de nível superior, o principal argumento se dá pela localização da mesma,
visto que 44% dos estudantes afirmaram ser este o principal motivo de preferência por
esta universidade. Dentre as Demais respostas analisadas, encontram-se três estudantes
que afirmaram ter escolhido a UFSJ pelo fato de o vestibular ser mais fácil nesta
instituição, aumentando assim as chances de sucesso no ingresso ao Ensino Superior.
Vale ressaltar que o processo seletivo da UFSJ no ano de 2010, tanto na primeira quanto
na segunda etapa, não possuía questões abertas, sendo todas de múltipla escolha, fato
que poderia ser considerado pelos estudantes como facilidade no processo seletivo.
Além disso, foram levantados argumentos relacionados à condição financeira, como o
baixo custo de se morar na cidade de São João del-Rei, quando comparado ao custo de
vida dos grandes centros urbanos, ou o fato de não possuir dinheiro para pagar uma
instituição privada de ensino.
De volta à opinião dos estudantes, é válido ressaltar que eles também
mencionaram o ingresso via ENEM, como possibilidade de acesso mais fácil à UFSJ,
ou seja, estes estudantes têm se beneficiado das recentes modalidades de ingresso nas
universidades públicas, como as Ações Afirmativas e o ingresso via SiSU. Dessa forma,
os estudantes têm visualizado o ENEM como tática para facilitação de seu ingresso nas
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universidades. Assim, estas se baseiam na astúcia de observar qual o momento oportuno
para efetivar as possibilidades de ganho, visto serem as táticas as ações e atos de tirar
proveito de uma ocasião, como o ENEM, como pode ser observado no próximo quadro.
Quadro XXIV: Uso do ENEM no vestibular da UFSJ
Utilizou a nota do Enem
Não

Preto

Pardo

Indígena

Soma

Porcentagem

8

42

0

50

24%

37

89

0

126

61%

No lugar do vestibular

3

21

1

25

12%

Sem reposta

2

4

0

6

3%

Para prova de conhecimentos gerais

Total
50
156
1
207
Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos
estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Pelo Quadro XXIV, verifica-se que 61% dos estudantes que ingressaram pela
Ação Afirmativa 2 utilizaram a nota do ENEM para a prova de conhecimentos gerais da
UFSJ. Importante salientar que os estudantes fizeram a prova de conhecimentos gerais
da UFSJ e forneceram o número de inscrição do ENEM. Assim, a UFSJ corrigiu a prova
do candidato e buscou pela sua nota no ENEM, a qual foi utilizada somente se fosse
superior à nota obtida na prova de conhecimentos gerais do vestibular da UFSJ. Neste
caso, permitir a utilização da nota do ENEM não acarretaria nenhum prejuízo para o
candidato, pelo contrário, seria uma chance para aqueles que não fizessem uma boa
prova no vestibular. Talvez em função disso tantos estudantes optaram por utilizar esta
nota, pois considerando as circunstâncias dos exames, é sempre possível um resultado
ser superior ao outro e, poder disso se valer, pode funcionar como um “trunfo”.
Entre os pesquisados, 12% ingressaram pela Ação Afirmativa 2, do SISU, ou
seja, não realizaram a prova do vestibular, pois optaram por ingressar pelo Sistema
Unificado que utiliza apenas a nota do ENEM e dispensa o candidato do processo
seletivo do vestibular. Cabe relembrar que 10% das vagas da UFSJ, em 2010, eram
destinadas ao ingresso via Sistema Unificado.
No que se refere às tentativas de ingresso no Ensino Superior, de maneira geral,
os estudantes matriculados na UFSJ, em 2010, representavam um grupo que não
enfrentou grandes dificuldades de acessar este nível de ensino, visto que a maioria
ingressou na instituição no primeiro ano que tentou o vestibular, como se pode ver pelo

100%
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Quadro XXV, a seguir:
Quadro XXV: Tempo que está tentando ingressar no Ensino Superior
Anos

2008

2009

2010

2011

2012

Primeiro ano que tentou o
ingresso

44%

46%

46%

50%

49%

Há um ano

25%

25%

22%

21%

22%

Há dois anos

17%

15%

16%

14%

15%

Há três anos ou mais

14%

14%

16%

15%

14%

Fonte: Desenvolvido por Sousa com base nos Relatórios Gerais do vestibular da UFSJ, anos de 2008 a
2012.

Observa-se que, no período de 2008 a 2012, o ingresso dos estudantes na UFSJ
se deu, majoritariamente, a partir do primeiro ou segundo vestibulares prestados,
restando, portanto, uma menor representatividade para o grupo que tentava o acesso à
universidade há mais de dois anos. Neste quesito, verifica-se que as Ações Afirmativas
implantadas em 2010 não representaram mudanças significativas na tendência de
ingresso observada. Os números apresentam uma persistente regularidade.
Quanto ao ingresso no Ensino Superior para os estudantes pesquisados, nota-se
que, para a maioria deles, o acesso também se deu de forma rápida, pois, para 60% (124
de 207) deles, o vestibular da UFSJ era uma novidade. Em outras palavras, eles não
tinham experiência de outros processos seletivos na instituição. Já 24% (49 de 207) dos
estudantes fizeram o vestibular por duas vezes e 13% (26 de 207) tentaram ingressar na
UFSJ por três vezes entre outros percentuais menos expressivos.
Ainda sobre as tentativas de ingresso, 35% (73 de 207) dos estudantes não
participaram de processo seletivo do vestibular em outras universidades, ou seja,
tiveram como foco o ingresso na UFSJ, enquanto 28% (57 de 207) tentaram por uma
vez o vestibular de outra instituição, 18% (37 de 207) tentaram por duas vezes, 10% por
três vezes, entre outros percentuais menos significativos. Interessante acrescentar que,
para todos os números de tentativas de ingresso no vestibular, não foram identificadas
discrepâncias marcantes entre pretos e pardos.
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A UFSJ possibilita que os estudantes de baixa renda tenham isenção do
pagamento da taxa de inscrição do vestibular, mediante o envio de documentação que
comprove tal situação, como contas mensais da família, gastos com água, energia
elétrica, aluguel, medicamentos, bem como a comprovação do rendimento do grupo
familiar entre outros documentos. Para o ano de 2010, dados do relatório do processo
seletivo mostraram que, dos 15.010 inscritos no vestibular, 2,47% (371) ficaram isentos
do pagamento da taxa de inscrição. Contudo, o relatório não apresenta o número de
processos analisados, ou seja, não se é possível saber o número de pedidos indeferidos.
No que se refere aos estudantes foco deste estudo, tem-se que, dos 207
pesquisados, 20% solicitaram isenção da taxa de inscrição do vestibular. Entretanto,
nem todos os estudantes que solicitaram conseguiram este benefício, resultado de
possuírem condições, na opinião dos avaliadores, de arcar com a taxa de inscrição, ou
tiveram seus pedidos indeferidos pela simples falta de documentação, visto que a lista
de documentos a ser enviados é extensa. Assim, dos 41 estudantes que solicitaram a
isenção apenas 6 conseguiram, sendo 5 deles pardos e 1 estudante preto. Na abrangência
de cor, entre os que solicitaram o benefício e foram deferidos, não há grande
discrepância entre pretos e pardos, sendo que as duas partes são representadas por 11%
e 16% respectivamente. Aqui é observado que, nos critérios de seleção da UFSJ para
classificação de um vestibulando, quanto à carência que justifique sua isenção de
pagamento da taxa de inscrição do vestibular, a maioria teve o processo indeferido
como já foi comentado. Entretanto, isto aponta para um fato interessante, dado que entre
os pesquisados, as respostas apontam para uma maioria pertencente às camadas
populares, os quais, por via de regra, seriam categorizados como aptos a se beneficiar da
maioria dos programas de inserção voltados para estudantes carentes da universidade. É
intrigante, ainda, o número daqueles que solicitaram o benefício da isenção (41),
quando os dados mostram serem eles sujeitos provenientes de famílias com 1 a 5
salários mínimos. Algumas hipóteses explicativas: 1) existiria uma negação das reais
condições econômicas das famílias? 2) Existiria um desconhecimento por parte dos
sujeitos das possibilidades da isenção? 3) ou o processo de solicitação de isenção é de
tal ordem burocrático que desestimula os sujeitos a efetuá-lo?
Serão abordados, a seguir, aspectos das vivências dos estudantes foco deste
estudo na universidade, bem como sua permanência na mesma.
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4.3. O Ensino Superior
4.3.1. Idade de ingresso
O Relatório acerca do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de
Graduação das Universidades Federais Brasileiras (2011), no que diz respeito à idade
dos estudantes, apresentou que 75% dos universitários entre ingressantes e concluintes
eram jovens de até 24 anos de idade.
Com relação à idade de ingresso dos estudantes da UFSJ no período de 2008 a
2012, observam-se os dados do Quadro XXVI, a seguir.
Quadro XXVI: Idade de ingresso dos estudantes da UFSJ no período de 2008 a
2012
Anos

2008

2009

2010

2011

2012

Até 19

62%

63%

52%

55%

54%

De 20 a 24

27%

25%

27%

24%

24%

De 25 a 29

7%

6%

8%

9%

9%

Mais de 30

4%

6%

13%

12%

13%

Fonte: Desenvolvido por Sousa com base nos Relatórios Gerais do vestibular da UFSJ,
anos de 2008 a 2012.

Nota-se, pelos dos dados referentes à idade de ingresso dos estudantes na UFSJ,
que a grande maioria deles ingressou na instituição com idade de até 19 anos, seguida
por outra parcela significativa que obteve acesso a universidade de 20 a 24 anos. Após o
ano de 2010, ano da implantação das Ações Afirmativas, verificou-se uma queda nestes
percentuais e um aumento na representatividade de estudantes que ingressaram acima
dos 25 anos. Assim, nota-se que, com o crescimento do número de vagas na instituição
e a implantação das ações, a porcentagem de ingresso de estudantes que não
constituíram uma trajetória linear aumentou, ou seja, elas proporcionaram acesso de um
público que possivelmente estava distante dos bancos escolares. Outros fatores também
podem ter influenciado no aumento da inserção destes estudantes, como a crescente
demanda de mão de obra qualificada no mercado de trabalho, somada ao fato de serem
oferecidas mais vagas nas instituições públicas através do Reuni a partir de 2007.
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Quanto aos sujeitos pesquisados, veja-se o gráfico a seguir acerca da idade de
ingresso na UFSJ:
Quadro XXVII: Idade de ingresso na UFSJ dos estudantes pesquisados
Idade

Pardo

%

Preto

%

17

14

8,9

5

10

18

41

26,2

9

18,0

19

31

19,8

6

12

20 a 24

53

33,9

22

44,0

25 a 29

12

7,6

8

16,0

5

3,2

-

-

156

100

50

100

30 ou mais
Total

Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos
estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Os dados do quadro referente à idade de ingresso na UFSJ, mostra que até os 17
anos, pretos e pardos apresentam percentuais próximos, respectivamente 10% (5 de 50)
e 8,9% (14 de 156). Entretanto, no que se refere à entrada na instituição aos 18 anos, os
estudantes pardos são mais representativos, com percentual de 26% (41 de 156) em
comparação ao verificado para os estudantes autodeclarados pretos, que apresentam
18% (9 de 50). Para entrada na UFSJ, aos 19 anos, os pardos continuam sendo a
maioria, com 20% (31 de 156) e os pretos 12% (6 de 50).
Ao se elevar a idade, cresce também a participação dos estudantes pretos, assim,
entre os estudantes que entraram na universidade com a idade de 20 a 24 anos, os pretos
representam 44% (22 de 50) e os estudantes pardos 34% (53 de 156). Nesta faixa de
idade acontece uma inversão, pois os pardos com percentuais de ingresso mais
representativos, dos 18 a 19 anos, apresentam menor percentual de ingresso após esta
faixa etária, sendo os pretos mais frequentes neste caso. Na faixa de 25 a 29 anos, os
autodeclarados pretos continuam com percentual de ingresso na instituição mais
expressivo, 16% (8 de 50), em comparação aos estudantes pardos, 8% (12 de 156).
Portanto, verifica-se que nos níveis mais baixos de idade os estudantes autodeclarados
pardos são mais representativos, ao passo que nos níveis mais altos os estudantes pretos
são mais representativos.
A partir destas últimas constatações, acredita-se, como foi mencionado nos
capítulos anteriores que, de acordo com as condições socioeconômicas dos estudantes
autodeclarados pretos, estes poderiam ter vivido circunstâncias que os impediram de
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ingressar na vida acadêmica no tempo considerado ideal.
Os dados mostram ainda que, do universo de 207 estudantes que ingressaram via
Ação Afirmativa 2, na UFSJ, em 2010, a maioria deles (36%) teve seu acesso na
instituição dos 20 a 24 anos de idade, um ingresso tardio levando em consideração os
jovens que seguem uma trajetória linear e chegam ao Ensino Superior aos 17 ou 18
anos. Nessa perspectiva, estudos da Sociologia da Educação (PORTES, 1993; VIANA
1998) mostram as diferenças de idade no ingresso e conclusão do curso superior entre
sujeitos das camadas populares e sujeitos provenientes dos extratos mais bem
aquinhoados. Os dados do estudo realizado por Portes (1993, p.133) na Universidade
Federal de Minas Gerais evidenciaram que, entre aqueles estudantes originários dos
meios mais favorecidos, a entrada na UFMG, independentemente do curso escolhido,
acontecia dentro da faixa etária regular. Ao passo que, para os estudantes das camadas
populares, o ingresso na instituição se dava com “três ou quatro anos de atraso em
relação aos herdeiros”.
Assim, pode-se observar que, para os sujeitos das camadas populares, o processo
de escolarização acontece dentro do tempo possível e não necessariamente naquele
considerado o ideal. As condições materiais, os rendimentos escolares, o capital cultural
familiar, dentre outros fatores, podem impor dificuldades na constituição de uma
trajetória linear. Neste caso, o processo de escolarização pode ser interrompido e
retomado diante de novas oportunidades sociais, movimento comumente observado na
constituição da trajetória de sujeitos das camadas populares (ZAGO, 2007).
Dessa forma, ao cruzarem-se os dados dos estudantes pretos e pardos da UFSJ
que ingressaram na instituição após os 20 anos de idade, com a renda mensal do grupo
familiar, verifica-se que entre os cem estudantes nesta condição, 86% eram provenientes
de famílias com rendimento de um a cinco salários mínimos. Esta tendência de
distorção na idade de ingresso relacionada à baixa condição econômica da família pode
ser considerada um efeito de durabilidade e permanência, conceito desenvolvido por
Portes (2001, p. 251) para dar visibilidade a fenômenos sociais que se delongam no
tempo “mesmo em espaços diferentes, modificados, produzindo efeitos no presente que
guardam similaridades possíveis de ser identificadas em um passado mais distante”.
Portanto, esses efeitos tendem a se naturalizar e passam a impressão de ser “normais” e
inerentes à origem social dos sujeitos, o que, na prática não se verifica, visto que os
efeitos se fazem presentes em determinadas clivagens socais.
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4.1.2. Turno
No capítulo II abordou-se a expansão das vagas oferecidas na UFSJ em período
integral, o que representou uma mudança no perfil e seus estudantes, principalmente
aqueles egressos de escolas públicas que tiveram sua representação na instituição
reduzida, fato que, junto as demandas da sociedade, levou a criação das Ações
Afirmativas na instituição. Em consonância com o ocorrido na UFSJ, o aumento de
cursos integrais e a mudança no perfil do alunado, os dados do Perfil Socioeconômico e
Cultural dos Estudantes de Graduação das Universidades Federais Brasileiras (2011)
mostraram que, entre os estudantes do turno integral e matutino (65% e 58%,
respectivamente), são provenientes das classes A e B. Enquanto entre os estudantes do
noturno 52% eram provenientes das classes C, D e E. Nesses termos, nota-se que entre
os estudantes provenientes de famílias com maior rendimento econômico, há uma
preferência por cursos diurnos, enquanto nas classes populares os estudantes se
concentram nos cursos de caráter noturno, possivelmente pela necessidade de trabalhar
e estudar, embora não se esteja aqui desconsiderando a oferta. Por exemplo, antes do
REUNI na UFSJ, cursos de engenharia eram oferecidos também no período noturno, o
que carreava para lá estudantes mais aquinhoados materialmente. No que se refere ao
turno de estudo dos estudantes pesquisados, segue o Gráfico XXI:
Gráfico XXI: Turno
140
120
27
Quantidade

100
80
23

Preto

60

Pardo
93

40

Indígena

63
20
1
0
Integral

Noturno
Resposta

Fonte: Desenvolvido por Sousa, a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos
estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

A partir do Gráfico XXI, vê-se que entre os pesquisados houve maior adesão aos
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cursos de período noturno, já que 58% (121 de 207) dos estudantes estavam assim
matriculados, enquanto 42% (86 de 207) eram estudantes de cursos integrais. Apesar de
os cursos oferecidos pela UFSJ manterem praticamente a mesma proporção entre
noturnos e integrais, observou-se que a maioria (58%) dos estudantes que ingressaram
pela Ação Afirmativa 2 “optaram” por estudar no período noturno.
No caso dos estudantes pesquisados, especificamente aqueles com rendimento
familiar entre um e dois salários mínimos (60 estudantes nesta condição), observou-se
que 58% (35) deles desenvolviam seus cursos no período da noite e os demais em
cursos integrais. Esta mesma porcentagem foi encontrada entre os estudantes com
rendimento familiar de dois a cinco salários mínimos. Quando se aumenta a faixa de
rendimento familiar, os cursos noturnos ainda são a maioria, mas, em contrapartida,
verifica-se um aumento significativo da proporção de cursos de caráter integral entre os
estudantes oriundos de famílias com maior renda per capita.

4.1.6. Moradia
Estudos realizados por Portes (2001) a partir da reconstrução da trajetória
escolar e social de estudantes das camadas populares que ingressaram em cursos
altamente seletivos da UFMG, mostraram que as condições de moradia estavam
relacionadas ao bom desempenho do estudante. Assim, impasses sofridos nesse campo
poderiam refletir diretamente no rendimento dos sujeitos. No caso do trabalho de Portes
este tema foi recorrentemente abordado por seus entrevistados, o que lhe permitiu
acompanhar suas angústias e insatisfações com as condições de habitação.
A respeito das condições de moradia dos estudantes das universidades federais, o
perfil da ANDIFES (2011) mostrou que 55% dos estudantes moravam com os pais, 10%
moravam com os cônjuges, 10% em repúblicas, 7% em moradias mantidas pela família,
6% moravam sozinhos, outros 6% moravam na casa de familiares, e 3% em moradias
universitárias, entre outros percentuais menos expressivos. Estes dados mostraram,
ainda, que entre os estudantes que residiam nas moradias universitárias, 83% deles
pertenciam às classes C, D e E, ou seja, quando analisada a condição de moradia versus
a classe social, observou-se que, quanto mais bem posicionado na escala econômica era
o estudante, morava ele com os pais e dependiam menos das moradias universitárias e
de morar com familiares e amigos.
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Apresenta-se, a seguir, o Gráfico XXII, com a distribuição da alocação de
moradia dos estudantes da UFSJ, que entraram via Ação Afirmativa 2:
Gráfico XXII: Condições de moradia dos estudantes
1
7
24
68

Com a família
Com parentes
Em pensionato
Em república
Não mora na cidade onde estuda
Sozinho (a)

8

(vazio)

97
2

Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários
respondidos pelos estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Observa-se que, ao contrário do verificado no perfil dos estudantes de graduação
das federais, no caso dos estudantes que ingressaram pela Ação Afirmativa 2, na UFSJ,
o tipo de moradia mais comum entre eles é a república particular, que abriga quase a
metade dos estudantes pesquisados. Lembrando-se que a instituição, até a data da
pesquisa, ainda não disponibilizava moradias universitárias para seus estudantes.
A utilização do recurso de agrupamento dos sujeitos, sejam eles provenientes da
mesma localidade ou não, em torno de uma moradia coletiva, não é recente. Segundo
Portes (2001, p.190), na obra de Almeida Nogueira (1907-1912) é possível observar que
esta estratégia já era utilizada pelos estudantes de Direito, ainda no século XIX, os quais
se dirigiam para São Paulo e montavam suas repúblicas com conterrâneos. Assim,
“Dizia-se, à época, República dos Mineiros, dos Baianos, dos Fluminenses, dos Moços
do Bananal... Mas Nogueira mostra também como a opulência das diferentes repúblicas
marcava com precisão as origens sociais dos estudantes.”
Entretanto, é preciso ressaltar os custos necessários para montagem de um
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espaço como este. Para isso, é preciso primeiramente se achar um imóvel que atenda
minimamente à quantidade de moradores que vai abrigar, o aluguel cobrado deve estar
dentro das possibilidades dos estudantes e, além disso, é necessário arcar com os custos
da compra dos utensílios necessários, bem como a mobília básica. Neste sentido, Portes
(2001) chama atenção para outras questões relacionadas à moradia em república, que
vão além de sua montagem e passam pela convivência com os demais. Entre elas, o
desenvolvimento das tarefas do lar, alimentação, na maioria das vezes baseada em
lanches e sem refeições como o jantar, as constantes mudanças de endereço em busca de
melhores imóveis e com custos mais acessíveis aos estudantes, e as táticas
empreendidas pelos moradores para se estabelecer uma prática de estudos dentro da
rotina da república.
Outra questão importante se refere à liberdade dos estudantes dentro da casa, o
que na maioria das vezes não se verifica quando o estudante mora com algum parente
ou conhecido da família. No caso da UFSJ, 8% dos estudantes da Ação Afirmativa 2
moravam com parentes. Conforme os relatos dos pesquisados de Portes (2001), a
principal queixa dos estudantes nesta condição é pela falta de espaço para assistir TV,
ouvir música, liberdade para levar amigos para a casa e, principalmente, a falta de
pessoas com quem se possam compartilhar as vivências do cotidiano do espaço
universitário.
Um percentual expressivo entre os pesquisados diz respeito aos estudantes que
moravam com a família (pais), parcela representada por 33% (68 de 207). Ao se
comparar este dado com a naturalidade dos estudantes, verifica-se que sua maioria,
54%, eram provenientes de cidades onde existem o campus da UFSJ, como São João
del-Rei, Divinópolis e Ouro Branco e outros 22% eram naturais de cidades vizinhas ao
campus da universidade.
Observou-se, ainda, que 12% (24 de 207) dos estudantes não moravam na cidade
em que estudavam e, possivelmente, residiam em localidades próximas à cidade onde
está localizado o campus, o que permitia seu deslocamento diário, embora isso possa
significar prejuízos para sua vivência acadêmica, pois a presença apenas às aulas limita
as demais possibilidades oferecidas no espaço acadêmico.
Assim sendo, como os dados têm mostrado, verifica-se a tendência de que os
sujeitos que ingressaram na UFSJ, pela Ação Afirmativa 2, mantém um perfil
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socioeconômico que os levaram a se estabelecer, em sua maioria, em ambientes de
repúblicas. Esta característica se mostra como alternativa de morar em outra cidade,
mesmo que com recursos financeiros limitados. Entretanto, suficientes para estudarem
em uma instituição pública de Ensino Superior. Contudo, o fato de morar em república
não pode ser associado exclusivamente à falta de condições financeiras, pois as
repúblicas não são espaços homogêneos e as condições materiais de vivência entre os
moradores se diferem bastante. A esse respeito, Débora Romeiro Lima, Leydiane
Fernanda Silva e Patrícia das Mercês Giarola (2010) desenvolveram em seu Trabalho de
Conclusão de Curso o perfil das repúblicas estudantis da cidade de São João del-Rei. O
objetivo do trabalho foi verificar a existência de práticas educativas não intencionais
nestes espaços. Para isso as pesquisadoras utilizaram o questionário para levantamento
das informações, entrevistas e visitas in loco. Os dados do estudo mostraram, entre
outras informações, que a despesa mensal por estudante variava de R$300,00 (trezentos
reais) a R$1.900,00 (um mil e novecentos reais), gastos com aluguel oscilavam entre
R$300,00 (trezentos reais) e R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), as despesas com
alimentação, por exemplo, variavam de R$150,00 (cento e cinquenta reais) a R$800,00
(oitocentos reais) por pessoa. A partir destes dados, ficam evidentes as diferenças sociais
que comportam as diferentes repúblicas. Para alguns estudantes, o recurso de dividir a
moradia com outras pessoas pode, sim, estar relacionado às condições financeiras, mas
para outros, a opção de morar nesse tipo de ambiente não está relacionada à sua (má)
condição financeira. Assim, a opção pelas repúblicas pode estar associada também à
escassez de imóveis, à distância do campus universitário, a ausência de moradias
universitárias, à opção por residir em um ambiente formado por jovens, a liberdade
encontrada nestes espaços, as possibilidades de festas realizadas nestes locais, entre
outros aspectos das simbolizações produzidas pelos jovens, típicas de espaços que
sofrem a influência da presença da Universidade. Mas como quaisquer formas de morar,
a república é diversa.

4.3.4. Vivências e permanência
No capítulo, II mostrou-se que a UFSJ não é considerada uma universidade
elitista, pois anteriormente à adoção das Ações Afirmativas, a instituição já era
composta por metade de alunos provenientes do sistema público de ensino. Desde sua
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criação, a universidade concentrava os cursos no período noturno, permitindo a
conciliação de trabalho e estudo para os estudantes das camadas populares. A partir da
expansão da universidade e a abertura de diversos cursos em período integral, houve
uma diminuição dos percentuais de estudantes egressos de escolas públicas, o que levou
à implantação das Ações Afirmativas. Nesse contexto, entende-se que a vivência
universitária dos estudantes que ingressaram pelas Ações Afirmativas seja amenizada
pelo tipo de configuração social que constitui a UFSJ, na medida em que o acesso dos
estudantes pelas Ações Afirmativas não gerou grandes modificações no perfil do
alunado da instituição. Assim, estas ações foram implantadas para garantir a
participação de um tipo de estudante que já estava presente na UFSJ anteriormente à sua
expansão.50 Talvez seja em função disso que 87% (180 de 207) dos sujeitos pesquisados
afirmaram ter uma convivência harmoniosa na instituição, sendo que apenas uma
pequena parcela dos estudantes pretos optaram por classificar sua convivência na
universidade como desconfortável, 4% (2 de 50). Quanto à classificação conflitante,
apenas os estudantes pardos definiram assim o convívio na UFSJ, 2% (3 de 156). Um
estudante pardo e um estudante preto definiram sua relação com os demais com uma
relação que comporta preconceitos.
Verifica-se que, entre os pesquisados, 93% (192 de 207) afirmaram que o fato de
ter ingressado via Ação Afirmativa não representou nenhuma diferença em sua vida
universitária. Contudo, para 6% (12 de 207) dos estudantes, o ingresso via Ação
Afirmativa foi motivo de discriminação na instituição e 1% não respondeu a esta
questão.
Os resultados otimistas, porém, não encobrem as manifestações de preconceito e
discriminação, pois 11% (22 de 207) dos estudantes pesquisados afirmaram ter sido
vítimas de preconceito dentro da universidade, destacando-se que, entre os poucos
estudantes que sofreram preconceito na UFSJ, 20% (10 de 50) são dos que se
autodeclararam pretos e 8% (12 de 156) dos autodeclarados pardos afirmaram ter
passado pela mesma situação, como mostram os dados a seguir. Cabe ressaltar que o
estudante autodeclarado indígena se encontra no grupo que não foi vítima de
preconceito na instituição.

50

Entretanto, após o REUNI, pode-se verificar a elitização em determinados cursos, como o de Medicina,
por exemplo, como mostra Valéria de Oliveira Santos (2012).
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Gráfico XXIII: Estudantes que sofreram preconceito na universidade
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Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos
estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Nesse contexto, reafirma-se uma hipótese, já conhecida, segundo a qual o
preconceito faz suas vítimas de acordo com a gradação dos tons de preto, pelos traços
fenotípicos característicos do povo africano, sendo as pessoas de pele mais escura as
vítimas em potencial, enquanto as pessoas de pele mais clara são mais “aceitas”
socialmente, na medida em que se assemelham e apresentam características do grupo
branco. Nesse sentido, Oracy Nogueira (1979) define duas diferentes formas de
preconceito: o de marca, pelo qual determinados sujeitos são estigmatizados devido a
sua aparência, sotaques e gestos e o de raça, que faz suas vítimas de acordo com a
ascendência dos sujeitos, sendo o primeiro mais comum no Brasil e o segundo nos
Estados Unidos.
O questionário também abordou questões que permitem saber se os estudantes já
presenciaram atitudes discriminatórias na UFSJ e novamente o percentual mais
expressivo, 80% (166 de 207), refere-se a estudantes que afirmaram não ter presenciado
nada do tipo. Entre os 40 pesquisados que presenciaram ações de teor discriminatório,
30% (15 de 50) são dos autodeclarados pretos e 12% (25 de 156) de pardos, ou seja,
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existe uma maior percepção do preconceito na UFSJ por parte dos estudantes que se
autodeclararam como pretos. Interessante destacar que 70% (28 de 40) das ações
discriminatórias foram praticadas por estudantes, 20% (8 de 40) por professores, 7% (3
de 40) por professores e estudantes e 3% (1 de 40) por funcionários.
Todavia, é válido acrescentar que o clima harmonioso de convivência
mencionado pelos pesquisados não é comum a todas as universidades do País, como por
exemplo, uma universidade privada de prestígio, como a PUC-Rio. No caso desta, a
pesquisadora Vera Maria Ferrão Candau (2004, p. 87) identificou falas de professores e
estudantes que viam o ingresso de pessoas negras e carentes como uma ameaça à
qualidade do ensino. Portanto, eram comuns expressões como “A PUC está diferente”,
“A PUC não é a mesma”, “A PUC escureceu”, referindo- se ao ingresso de sujeitos
diferentes do perfil hegemônico verificado anteriormente na instituição.
Em consonância com tais ideias, um dos motivos apresentados pelos opositores
das Ações Afirmativas diz respeito a um possível rebaixamento da qualidade das
instituições federais, ou seja, uma queda da qualidade do ensino devido ao ingresso de
pessoas “não preparadas” para o Ensino Superior. Sem nos ater ao preconceito dessa
colocação, nem adentrar na discussão acerca do mérito, o que as pesquisas mostraram
sobre o rendimento acadêmico dos estudantes cotistas não confirma tal colocação, pois
elas têm evidenciado que o desempenho no processo seletivo do vestibular nem sempre
está relacionado ao desempenho ao longo da vida universitária. Nesse sentido,
perguntou-se aos estudantes pesquisados se para eles existia diferença acadêmica entre
eles (estudantes que ingressaram pela Ação Afirmativa 2) e os demais estudantes que
ingressaram pela ampla concorrência. Para 87% (181 de 207) dos estudantes o
desempenho acadêmico não apresentava diferenças, ou seja, era equivalente entre os
dois grupos, já para 10% (20 de 207) existia diferença no rendimento e 3% não
responderam a respectiva questão.
Além da opinião de que não há distinção entre cotistas e estudantes de ampla
concorrência no desempenho acadêmico, em sua maioria, os ingressantes via Ações
Afirmativas não apresentavam, até a data da pesquisa, qualquer reprovação. Isso
significa que eles aprenderam o “ofício de estudante”, associaram-se à rotina
acadêmica, às regras e práticas intelectuais nem sempre explicitamente cobradas pelos
professores, mas que representam um componente fundamental para o sucesso neste
espaço. Assim, segundo Alain Coulon (2012, p.23) os estudantes que não conseguem se
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afiliar a este novo ambiente não desenvolvem um percurso de sucesso e caminham para
o fracasso. Isso acontece também devido à mudança na aprendizagem que a
universidade impõe ao estudante. O aluno, na educação básica, geralmente mantém uma
relação passiva diante da aprendizagem, baseada na memorização e acumulação de
conteúdos, mas após seu ingresso na universidade, lhe são cobradas posturas críticas
frente às teorias aprendidas, defesa de pontos de vista e ainda é preciso saber se
posicionar e exprimir-se de acordo com um determinado campo semântico
(PAIVANDI, 2012, p.33). Portanto, observa-se que a maioria dos estudantes
pesquisados conseguiu se afiliar ao ambiente universitário e desenvolver, até a data da
pesquisa, um percurso livre de reprovações acadêmicas.
Nesse contexto, é interessante notar que 58% (120 de 207) dos estudantes não
estavam envolvidos em atividades acadêmicas de cunho científico, como pesquisa,
extensão, monitoria entre outras atividades. Este dado está em consonância com o
verificado no perfil dos estudantes de graduação das universidades federais, que mostra
que 68% dos estudantes não exerciam nenhum tipo de atividade acadêmica remunerada.
Entre os pesquisados, verificou-se que, dentre os 41% (84) que desenvolviam atividades
de cunho acadêmico, 35% (29 de 84) eram em projetos de extensão, 17% (14 de 84)
desenvolviam projetos de iniciação científica, 14% (12 de 84) estavam envolvidos com
iniciação e projeto de extensão entre outros percentuais menos expressivos. A seguir o
Gráfico XXIV, que dá a ver estes dados:
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Gráfico XXIV: Participação em atividades acadêmicas
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Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos estudantes ingressantes
pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Apesar de a maioria dos pesquisados não desenvolver atividades de pesquisa
acadêmica, observa-se que um percentual significativos de estudantes, da ordem de
41%, estavam envolvidos neste tipo de atividades. Como mencionou-se anteriormente,
as possibilidades deste tipo de privilégio acadêmico estão relacionadas tanto aos
rendimentos acadêmicos dos estudantes como as relações e convivências no ambiente
universitário (PORTES e SILVA, 2011).
Ainda no que diz respeito ao desempenho dos estudantes pesquisados, verificouse que apenas 33% (69 de 207) não sofreram nenhuma reprovação após o ingresso na
UFSJ, lembrando-se que, no momento da pesquisa, os estudantes deveriam cursar o
equivalente ao 5º período de seus respectivos cursos. Sobre este tema, apresenta-se o
gráfico a seguir, de nº XXV:
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Gráfico XXV: Reprovações na universidade
80
Preto
70

Pardo
13

60
50

Indígena

20

40
30

6

20

55
4

6

38

27
10

17

18
1

0
1 disciplina

2 disciplinas

3 disciplinas

4 ou mais

Nenhuma
disciplina

1
1
(vazio)

Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos
estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Se, por um lado, 1\3 dos estudantes não sofreu uma reprovação sequer em sua
trajetória acadêmica, observa-se que 66% (138 de 207) deles passaram por este
constrangimento, visto que as reprovações caminham de reprovações brandas (16%,
uma reprovação e 10%, duas reprovações) para reprovações mais violentas (12%, três
reprovações e 28%, quatro ou mais reprovações). Estes números revelam uma certa
dificuldade dos estudantes para se afiliar à universidade, adaptar-se a seus métodos,
professores e à própria vida universitária, mesmo se que considere aqui a “naturalização
da reprovação” nas ciências de núcleo duro, ao qual 28% (16 de 58) dos estudantes que
apresentam 4 ou mais reprovações estão associados. Os demais ficam diluídos entre 15
diferentes cursos da instituição.
Com relação às horas dedicadas aos estudos, fora da sala de aula, tem-se que
35% (72 de 207) dos pesquisados responderam estudar de uma a duas horas por dia e
43% (88 de 207) de três a quatro horas, entre outros percentuais menos expressivos.
Estes dados revelam que existem diferentes exigências para os diversos cursos, visto
que é relevante o número daqueles que dedicam somente de uma a duas horas por dia
para dar respostas aos estudos. Por outro lado, esta pouca disponibilidade para se
dedicar aos estudos pode estar relacionada ao alto índice de cursos noturnos e aqueles
que trabalham mais de 8 horas diárias. Não é sem razão que Aparecida Joly Gouveia
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(1983) já denunciava há tempos o trabalho tomado como virtude, visto que, neste caso,
ele retira o tempo de preparação acadêmica. Não se pode esquecer que 56% dos jovens
exerciam atividades remuneradas à época da coleta dos dados.
Quanto ao uso da informática, recurso altamente auxiliar nos estudos e na
provável potencialização do tempo, segue o Quadro XXVIII sobre o acesso ao
computador pelos estudantes da UFSJ.
Quadro XXVIII: Acesso à internet
Anos

2009

2010

2011

2012

Banda larga

55

61

70

75

Discada

21

17

12

10

Lan house

17

17

12

10

Telecentro

1

1

2

2

Não tem acesso

6

4

4

3

Fonte: Desenvolvido por Sousa com base nos Relatórios Gerais do vestibular da UFSJ, anos
de 2009 a 2012. * Esta questão não aparece no relatório do ano de 2008

No que tange à abrangência do acesso a computadores pelos 207 estudantes
pesquisados, não se percebe uma distinção entre pretos e pardos, pois os números são
semelhantes. O que se pode considerar é que, por se tratar de estudantes de camadas
populares, mesmo que com recursos econômicos limitados, o acesso aos computadores
não fica comprometido, dado que 72% deles têm seu próprio computador como pode
ser observado no próximo Gráfico, de nº XXVI:
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Gráfico XXVI: Acesso ao computador
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Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos estudantes
ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Com relação ao acesso à internet, apesar de 150 dos 207 pesquisados possuírem
computador próprio, nem todos tinham acesso à internet, apenas 131 deles declararam
que possuíam conexão em casa na época da aplicação do questionário. Um ponto
interessante neste quesito é que, dentre os 207 cotistas, 10% deles mantinham acesso à
internet apenas na universidade. A partir desta estatística, fica clara a importância de se
disponibilizar laboratórios equipados com computadores e conexão à internet para
utilização pelos estudantes que ainda não possuem acesso a este recurso.
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4.3.5. As práticas culturais

Sobre o exercício de práticas culturais reconhecidas socialmente, verificou-se
que a maioria dos estudantes não tinha o hábito de empreendê-las, como por exemplo:
frequência a museus, centros culturais, entre outras ações como veremos a seguir.
Portanto, é preciso levar em consideração o pertencimento social desses sujeitos,
pois certamente a condição financeira dos estudantes, se não determina, limita até certo
ponto sua inserção neste tipo de práticas culturais. Outro aspecto que deve ser levado
em consideração é a falta de convívio com este tipo de ação na configuração familiar, da
qual são provenientes os estudantes, o que torna este tipo de prática algo novo e
desconhecido a estes sujeitos. Assim, sua entrada no ambiente universitário pode
proporcionar o contato com outros estudantes, colegas e professores que reconhecem e
valorizam diferentes manifestações culturais e influenciam os gostos e hábitos dos
pesquisados. A frequencia a cinemas pode ser observada no gráfico XXVII, a seguir:
Gráfico XXVII: Frequenta cinema
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Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários
respondidos pelos estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Ao avaliar a frequência com que os estudantes vão ao cinema, nota-se que a
maioria dos que ingressaram pela Ação Afirmativa, 61% (127 de 207), afirmaram ter o
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hábito de frequenta-lo. Mas uma parcela significativa, 39% (80 de 207) não costuma
frequentar este tipo de espaço, possivelmente por falta de condições financeiras, falta de
hábito, interesse, ou mesmo a falta de cinema na cidade de origem. Quando observada a
parcela que frequenta cinemas no horizonte de cotistas da UFSJ, o grupo dos pardos
representa a maioria, sendo aproximadamente, 3,2 vezes maior que do que aquela
apresentada pelo grupo dos pretos usuários deste tipo de entretenimento.
O interesse de ir ou não ao cinema atualmente é relativo, pois as novas
tecnologias podem interferir neste tipo de hábito. A acessibilidade aos preços dos
aparelhos de DVD e Blu-ray possibilitam assistir uma obra mesmo em casa, seja no
computador, gravada ou online em algum site. As televisões de tela plana de muitas
polegadas e toda tecnologia digital podem também diminuir a frequência das pessoas ao
cinema. Nesse sentido, perguntou-se aos pesquisados se eles tinham o hábito de assistir
filmes em DVD, e 77% (160 de 207) responderam positivamente a esta questão, como
pode ser visto no gráfico a seguir, de nº XXIII.
Gráfico XXVIII: Assiste DVD
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Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários
respondidos pelos estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.
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Apesar de a maioria dos que responderam “sim” para a pergunta serem pardos,
proporcionalmente dentro do grupo de cotistas da UFSJ, comparados ao grupo dos
pretos, a estatística mostra que quem usa mídia de vídeo em casa tende a ser a mesma,
76% (119 de 156) para pardos e 82% (41 de 50) pretos, mas com uma pequena
supremacia para os pretos. Assim, como foi identificado, este grupo apresenta menor
frequência ao cinema, mas os números sobre o uso do DVD para se assistir a filmes
superam aqueles números mostrados anteriormente.
A respeito da frequência ao teatro, entre os estudantes pesquisados, a grande
maioria não tinha o hábito de despender tempo com este tipo de atividade. Esta parcela
é representada por 71% (146 de 207), ao passo que os estudantes que frequentavam o
teatro é da ordem de 29% (60 de 207), mantendo as mesmas proporções para os grupos
de pretos e pardos. Interessante observar que, entre os estudantes que tinham como
hábito a frequência ao teatro, 20% (12 de 207) eram naturais da cidade de São João delRei e os demais ficaram distribuídos entre mais de trinta cidades mineiras. O que se
pretende enfatizar é a característica diferenciada da cidade de São João del-Rei,
considerada no ano de 2007 a Capital Brasileira da Cultura 51, reconhecida por sua
arquitetura histórica, preservação das festas populares, artesanatos, comunicação dos
sinos e rituais religiosos centenários. Além disso, há mais de vinte anos a Universidade
Federal de São João del-Rei promove anualmente o Inverno Cultural, em que a cidade
recebe diversas peças teatrais, shows, concertos, apresentações de dança entre outras
atrações, sendo praticamente todas atividades com entrada franca. Assim, para a maioria
dos moradores da cidade, a frequência a atividades culturais é comum, visto o rico
ambiente do qual são provenientes. Por outro lado, a entrada destes sujeitos nesse
espaço pode alterar significativamente seus hábitos culturais, considerando-se as
vivências relacionais que se estabelecem no mundo universitário.
Quando questionados sobre o hábito de frequentar museus, a maioria dos
pesquisados (68%, 140) respondeu “não” a essa pergunta, os quais mantêm uma
semelhança quando comparados entre os grupos de pretos e pardos de 70% (35 de 50) e
67% (104 de 156) respectivamente. Essa mesma tendência se aplica às respostas
referentes ao questionamento de frequência a centros culturais.

51

O conceito de Capital Nacional da Cultura foi criado na Grécia em 1985 e implantado no Brasil em
2004, em parceria com o Ministério da Cultura, do Turismo, UNESCO, e da Organização Capital
Americana da Cultura (ONG. CAC), com o objetivo de divulgar a diversidade cultural do Brasil.
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Nas demais atividades relacionadas aos hábitos dos pesquisados, nota-se a
ausência de práticas culturais valorizadas socialmente, mas verifica-se que uma grande
porcentagem de estudantes gasta parte de seu tempo livre com a televisão, como pode
ser observado a seguir, a partir do Gráfico XXIX.
Gráfico XXIX: Assiste TV
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Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários
respondidos pelos estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Com referência ao hábito de assistir TV, tem-se que 89% (185 de 207) dos
pesquisados estavam entre os que possuíam essa prática. Quando avaliados por grupo,
nota-se que os pretos que assistiam TV representavam 96% (48 de 50), ao passo que no
grupo dos pardos este percentual era de 88% (137 de 156). Ou seja, a prática de assistir
TV era muito comum entre os pesquisados, principalmente entre os pretos. Ao ser
observada a frequência em horas que estes estudantes assistiam TV, verificou-se uma
média entre duas e cinco horas por semana.
O hábito de ler jornais e revistas também é bastante comum entre os estudantes
pesquisados, conforme o gráfico XXX:
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Gráfico XXX: Faz a leitura de jornais ou revistas
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Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários
respondidos pelos estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

No quesito do uso de jornais e revistas impressos, os estudantes pesquisados
apresentaram-se como destacados usuários deste meio de informação, pois dos 207
estudantes, 188 (91%) deles afirmaram ler jornais e revistas. Apesar de não ser possível
especificar o tipo de jornais e revistas do interesse dos pesquisados pode-se classificálos como leitores destes gêneros visto o grande percentual que respondeu positivamente
a esta questão.
Na prática de atividades físicas, os dados mostraram que os estudantes estavam
divididos em dois grupos relativamente iguais. Entre os pesquisados, 47% (97 de 207),
não tinham este hábito e 53% (110 de 207) declararam fazer algum tipo de atividade.
Ao serem avaliadas as respostas por grupos, as tendências apontaram para os mesmos
resultados, o que revela que tanto para pretos como pardos a adesão a este tipo de
atividade fica dividida em duas partes relativamente iguais.
Outra atividade comum entre os pesquisados é o hábito de frequentar festas,
como pode ser observado no gráfico a seguir, de número XXXI:
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Gráfico XXXI: Frequência a festas
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Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários
respondidos pelos estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

A maioria dos cotistas respondeu positivamente a esta pergunta, parcela
representada por 62% (160 de 256). E esta parcela, ao ser observada por grupo, tem
grande representatividade de pretos, 84% (42 de 50) e de pardos 75% (117 de 156).
Interessante ressaltar que a condição financeira do estudante pode limitar até
certo ponto suas práticas culturais, na medida em que é preciso pagar para ir ao cinema,
teatros, shows e festas. Isso pode limitar a vida do estudante pobre ao ambiente da
universidade e as suas exigências relacionadas aos estudos. Entretanto, como foi
comentado, para aqueles estudantes provenientes e residentes de cidade de São João
del-Rei, esse tipo de prática é frequentemente incentivada com diversas apresentações
culturais levadas para a cidade sem a cobrança de ingressos à população. Não se pode
desconsiderar, também, as festas de repúblicas que acontecem em profusão na cidade.
Ainda sobre os hábitos dos pesquisados, um indicador abordado nesta pesquisa
que está relacionado à saúde dos estudantes é quanto ao uso do cigarro. A grande
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maioria admitiu que não era fumante, 95% (195 de 207). Os dados mostraram que
apenas 5% (11 de 207) dos pesquisados são fumantes.
Quando questionados sobre o uso de bebidas alcoólicas, o resultado da pesquisa
mostrou que há uma divisão semelhante entre os que fazem seu uso e os que se abstêm.
Os que responderam “sim” a este questionamento são 44% (91 de 207) e os que
responderam “não” são 55% (113 de 207) e 1%, não respondeu. Ao subdividir as duas
parcelas de respostas entre os grupos de pretos e pardos, tanto para a resposta positiva
como para a negação as proporções são aproximadamente de 50% para cada grupo.
Finalmente, no que diz respeito à participação em organizações políticas, os
resultados mostraram que a grande maioria (inclusive o autodeclarado indígena)
admitiram não possuir qualquer experiência neste tipo de exercício 81% (167 de 207).
Dentro da parcela dos que não tinham histórico de participação, no grupo de pretos a
estatística apontou para 78% (39 de 50), e no caso dos pardos, o resultado foi de 81%
(127 de 156).
Cabe ainda mencionar a possibilidade de ingresso na instituição via Ação
Afirmativa que proporcionou a maximização das chances de ingresso na UFSJ. Todos
esses fatores estão relacionados às possibilidades de longevidade escolar vivenciada
pelos estudantes pesquisados, os quais utilizaram taticamente as oportunidades a eles
oferecidas ao longo do percurso escolar para possibilitar sua chegada ao Ensino
Superior. Além disso, o percurso escolar trilhado pelos estudantes pesquisados,
contínuo e livre de reprovações, demonstrou o desenvolvimento de uma trajetória linear
possivelmente influenciada pelas mães que não desenvolviam atividades remuneradas e
que certamente dedicaram sua atenção à escolarização dos filhos e instituíram uma
ordem moral e doméstica.

4.4. As políticas de ações afirmativas nas universidades federais: o olhar dos
estudantes pesquisados
Gisele Cittadino (2004) no prefácio do livro Ação afirmativa na universidade,
fez uma interessante argumentação a respeito da questão da identidade étnico-racial,
abordando aspectos da sua invisibilidade e reconhecimento. Segundo a autora, as
pessoas fazem sua identificação como pertencentes a determinado grupo quando seu
olhar, ações e sentimentos são semelhantes aos dos demais membros. Nessa
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perspectiva, observou-se que os estudantes pesquisados não se reconhecem como
pertencentes ao grupo que tem por direito o ingresso via Ação Afirmativa 2, na UFSJ.
Assim, quando questionados sobre a implantação das Ações Afirmativas nas
universidades federais, teceram longos comentários nos quais é nítida sua falta de
identificação como membros do grupo a ser contemplado por tais ações.
Com base nos conceitos de tática e estratégia do francês Michel de Certau
(1994), pode-se pensar o ingresso desses estudantes via Ação Afirmativa na UFSJ,
mesmo não se considerando parte do grupo excluído, uma tática empreendida no
sentido de possibilitar o acesso à universidade pública, visto que a partir das Ações
Afirmativas, vive-se um período de democratização do ingresso as IES. Nesses termos,
as táticas, segundo Certeau (1994), são manipulações desenvolvidas com o fim de
aproveitamento de determinada ocasião e assim os sujeitos jogam com os
acontecimentos para transformá-los em oportunidades.
Os pesquisados são provenientes do sistema público de ensino, logo, tem
cumprida a primeira exigência para ingresso na instituição via Ação Afirmativa. No
momento de inscrição, puderam optar por se autodeclarar como brancos/orientais e
concorrer pela Ação Afirmativa 1, ou como pretos, pardos ou indígenas e concorrer pela
Ação Afirmativa 2. Para este estudo, abordou-se apenas os estudantes optantes pela
Ação Afirmativa 2. Contudo, percebeu-se uma resistência deles ao se identificarem
como integrantes deste grupo, ou seja, embora tenham se autodeclarado como a ele
pertencentes, identificou-se falas que contradizem tal afirmação. A partir dessas
constatações, tem-se como hipótese que alguns estudantes optaram pela Ação
Afirmativa 2 taticamente, considerando serem assim maiores suas chances de ingresso.
Neste caso, o “reconhecimento” dos estudantes como pretos, pardos ou indígenas se deu
apenas para o ingresso na instituição, não se desdobrando em um posicionamento
político ou étnico, como se percebe nos trechos extraídos dos questionários
reproduzidas a seguir.


“Mesmo não existindo ativamente a discriminação entre raças, esses diferentes
sujeitos se reprimem...” n52



“Pela dívida histórica que a sociedade brasileira tem com esses grupos que em
sua maioria são uma parcela marginalizada nessa sociedade de classe...”

52

Neste conjunto de falas os grifos são da autora.

181



“Estas pessoas na sociedade não têm as mesmas oportunidades...”



“Esses sujeitos muitas vezes não teriam oportunidades de entrar nas federais...”



“Se observarmos no geral, as pessoas desses grupos estão atrasadas em
formação escolar...”
Ao se observar apenas os grifos, nota-se uma posição de distanciamento do

grupo ou das pessoas das quais os estudantes se referem, ou seja, dá-se a impressão de
que eles os mencionam sem realmente se sentirem como pertencentes a esses grupos.
Além disso, as falas no geral apontam que estes estudantes não questionam mais
profundamente a configuração social em que estão inseridos e que os levaram a utilizar
de táticas para terem acesso ao Ensino Superior público, que se constitui em um direito
do cidadão. Isso se agrava ao levar-se em consideração que a UFSJ não desenvolve
ações no sentido de proporcionar aos estudantes ingressantes via Ação Afirmativa
discussões a respeito destas políticas e de questões como identidade e pertencimento
étnico e social como realizado em outras universidades, como por exemplo, na UFMG.
Isso torna mais fácil a utilização da Ação Afirmativa 2 apenas como tática de ingresso,
visto que posteriormente, esses estudantes não têm qualquer tipo de atividade ou espaço
em que se possa construir uma visão crítica sobre o que são e quais as finalidades das
Ações Afirmativas.
Em consonância com isso, segue a resposta de um estudante extraída do
questionário:


“Sem esta oportunidade, talvez eu nunca ingressaria no Ensino Superior e
dificilmente encontraria um bom emprego. E com isso seria mais difícil ajudar
meus familiares e incentivá-los também a ingressar no Ensino Superior, para que
aumentem sua percepção de mundo e obtenham melhores condições de vida”
Estudante de Administração, autodeclarado pardo.

O que se pretende enfatizar desse trecho é o reconhecimento pelo estudante da
importância das Ações Afirmativas e das possibilidades de irradiação dos benefícios
adquiridos em sua trajetória de escolarização de longo curso aos demais familiares
(SOUSA e PORTES, 2011). E, ainda, a concepção do espaço universitário como espaço
de produção do conhecimento, de ampliação de ideias e de promotor de melhores
condições de inserção profissional. Contudo, segundo as informações do questionário,
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este estudante se autodeclarou como pardo apenas para concorrer as Ações Afirmativas
deste grupo na UFSJ, pois respondeu no questionário que, independentemente da
autodeclaração feita no processo seletivo do vestibular, se considera branco. Neste caso,
tem-se a constatação de que os processos de Ação Afirmativa baseados exclusivamente
na autodeclaração dos candidatos podem apresentar distorções. Interessante observar a
opção deste candidato por concorrer pela Ação Afirmativa 2 (pretos, pardos e
indígenas), que oferece 46% das vagas destinadas a Ação Afirmativa e não pela ação 1
(brancos e orientais), que além de estar de acordo com sua autodeclaração oferece 54%
das vagas. A partir desta constatação, surgem questões tais como: por que optar por
uma modalidade de cota que não está de acordo com sua autodeclaração e ainda oferece
menos vagas que a outra? Desconhecimento? Tática? E se for esta última, baseada em
que? São questões que as respostas do questionário não conseguiram esclarecer. Mas
sobre o conceito de tática sabe-se que são ações calculadas, ações em um terreno que é
imposto. Neste caso, a opção pelas Ações Afirmativas seria pela crença de maior
facilidade de ingresso em um terreno imposto pela concorrência e que não disponibiliza
vagas para todos. Dessa forma, as táticas podem ser compreendidas como
Mil maneiras de jogar/desfazer o jogo do outro, ou seja, o espaço
instituído por outros, caracterizam a atividade, sutil tenaz,
resistente, de grupos que, por não terem um próprio devem
desembaraçar-se em uma rede de forças e de representações
estabelecidas (CERTAU, 1994, p. 79)

A imposição de um concurso altamente competitivo como o vestibular leva os
candidatos a desenvolverem suas engenhosidades e maneiras de jogar este jogo. No que
se refere à opinião dos estudantes pesquisados acerca das Ações Afirmativas nas
universidades federais brasileiras, segue o gráfico XXXII. Vale destacar que os
questionários foram respondidos no ano de 2011, ou seja, antes da criação da Lei nº
12.711 de 201253.
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Lei 12.711/2012 regulamenta as Ações Afirmativas para o ingresso nas universidades federais e
instituições federais de Ensino Técnico de nível médio.
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Gráfico XXXII: Opinião sobre a implantação das Ações Afirmativas
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Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos
estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

Verifica-se a partir do gráfico que 74% (152 de 207) dos estudantes pesquisados
consideram a implantação das Ações Afirmativas como um fato positivo. Dentre estes
152 estudantes, tem-se que 18 deles são favoráveis apenas a ações de caráter social, ou
seja, para estudantes de escola pública e provenientes das camadas populares. Já 48 dos
207 as consideram como um fato negativo e, apesar de terem se posicionado contra a
adoção desse tipo de ação nas federais do país, utilizaram das ações para ingressar na
universidade, sendo contra esse tipo de política.
No que se refere à porcentagem dos estudantes favoráveis às Ações Afirmativas,
dados da pesquisa desenvolvida por Machado (2004) com estudantes da UERJ e
UNIGRANRIO, mostraram que mais de 80% (1.026 de 1.282) dos estudantes
pesquisados de todos os grupos de cor se declararam a favor de Ações Afirmativas para
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carentes, lembrando que a pesquisa de Machado foi desenvolvida antes da implantação
das leis de cotas no estado do Rio de Janeiro. No evento, observou-se que 20% dos
estudantes pretos, 9% dos estudantes brancos e 11% dos pardos eram favoráveis a
medidas específicas para estudantes pretos, ou seja, os estudantes pretos eram mais
favoráveis à implantação de ações restritas a pretos. No estudo de Machado (2004)
também foram realizadas entrevistas com 22 estudantes deste grupo e 13 não se
mostraram favoráveis à implantação de medidas para negros nem carentes.
No que diz respeito ao posicionamento contrário às Ações Afirmativas, os
motivos apresentados pelos estudantes pesquisados na UFSJ mostram que, para eles a
cor não pode ser utilizada como critério, pois segundo os próprios estudantes “Não é a
cor da pele que detém o conhecimento.” Segue o Quadro XXIX referente aos
argumentos contrários.
Quadro XXIX: Argumentos contrários às Ações Afirmativas
Opinião

Quantidade

Porcentagem

Raça não influencia no desempenho

24

50%

Cotas é uma forma de preconceito

14

29%

Deveria investir no nsino público básico

6

13%

Limita a entrada de quem é capacitado

2

4%

Todos têm capacidades iguais

2

4%

48

100%

Total

Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos
estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

O segundo argumento mais utilizado se refere ao fato de os estudantes
considerarem as Ações Afirmativas como sendo uma forma de preconceito (29%).
Além disso, são utilizados argumentos de cunho universalista, que defendem
investimentos ao longo da educação básica e melhorias do ensino público (13%), para
que seus egressos tenham condições de entrar nas universidades federais. Outros
estudantes consideram que todas as pessoas são iguais e as cotas ferem esse princípio,
ou defendem posições baseadas na meritocracia (8%).
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Pretende-se demonstrar a contradição das ações dos beneficiados pelas Ações
Afirmativas, a ausência, como já se assinalou, do sentimento de pertencimento ao grupo
de beneficiados, mediante a efetividade da tática utilizada, como se pode ver nas
respostas aqui utilizadas:


“Acho que a cor não mede o grau de intelecto, se perante a lei somos todos
iguais, acredito que as Ações Afirmativas deveriam ser somente entre escolas
públicas e particulares.” Estudante de Educação Física, autodeclarado preto.



“As Ações Afirmativas limitam a entrada de quem realmente é capacitado de
cursar a vida acadêmica.” Estudante de Engenharia Agronômica, autodeclarada
preta.



“Negros, pardos e índios e brancos tem a mesma capacidade mental, por isso
não deveria haver privilégios em relação a raça”. Estudante de Engenharia
Agronômica, autodeclarado pardo.



“Penso que a capacidade do ser humano é igual, independente de sua cor. Não
existe racismo maior do que cotas para negros. Sou a favor de cotas para
estudantes de escolas públicas.” Estudante de Engenharia Civil, autodeclarado
pardo.



“Além de ser uma forma de discriminação, tenta esconder o problema da baixa
qualidade na educação pública e da exclusão social.” Estudante de Engenharia
Mecatrônica, ingressou autodeclarado pardo.



“Essa é uma medida paliativa. Pois dessa forma, o governo mascara problemas
atuais que vieram de feridas históricas. Ao invés de investir em educação de
base para que haja uma disputa justa pelas vagas nas universidades, o governo
“empurra” alunos muitas vezes despreparados, com o intuito de quitar dividas
históricas para com os negros e índios”. Estudante de Comunicação Social,
autodeclarada preta.



“Deve-se entrar por mérito nas notas e não em relação a cor”. Estudante de
Engenharia de Alimentos, autodeclarada parda.

Outro caso interessante se refere ao estudante que justifica seu ingresso pela
Ação Afirmativa 2, da seguinte forma:


“Quando fiz a inscrição o próprio sistema da faculdade já me colocou na
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afirmativa 2 e na época não consegui alterar, porém eu não concordo. Para mim
a maior forma de discriminação é dizer que os afrodescendentes não têm
condições de competir com as outras pessoas mais claras.” Estudante de
Engenharia Elétrica, autodeclarado pardo.

Nesse cenário, destaca-se a precariedade das informações referentes às
discussões sobre as Ações Afirmativas e as questões sobre o pertencimento
etnicorracial, tanto no site da UFSJ, para subsidiar a escolha dos candidatos sobre qual
modalidade de ingresso escolher, bem como após seu ingresso na instituição. Tal fato
faz das Ações Afirmativas implantadas na UFSJ, ações restritas ao acesso dos
estudantes, ações desvinculadas de um contexto social mais amplo. Estas ações seriam
uma resposta do Estado às pressões sociais internas e internacionais, o qual utiliza a
estratégia de criação deste tipo de ação para que se façam presentes no Ensino Superior
os estudantes provenientes das escolas públicas, sejam eles brancos, pardos, indígenas
ou pretos, mas principalmente estes últimos, por serem menos representativos no espaço
universitário e acumularem historicamente os piores índices escolares, de habitação, de
saúde e de trabalho, pensando em questões mais materiais, mas constitutiva de um certo
tipo de cidadania.
A partir disso, chama-se a atenção para a importância de se desenvolver Ações
Afirmativas no sentido amplo do termo, ou seja, ações voltadas para o ingresso,
permanência, possibilidades de vivência integral da experiência universitária, ampliação
de conhecimentos. Ações que vão considerar as especificidades e necessidades dessa
população que anteriormente se encontrava fora dos muros das universidades. Durante o
período de coleta dos questionários, foi recorrente os estudantes dizerem que não se
lembravam de ter optado pela Ação Afirmativa 2. Em uma exposição clara de que não
querem ser lembrados de como entraram na universidade. Podemos aventar aqui duas
hipóteses: 1) buscam se livrar de um possível estigma, serem identificados como
estudantes cotistas, aqueles que não tinham competência e foram privilegiados por
ações externas à universidade, distantes do mérito, bem ao gosto do senso comum; 2) a
outra hipótese pode dizer respeito à ausência de um sentimento de identidade. Eles não
se identificam com a maioria dos estudantes que fizeram esse percurso, tem vergonha,
nas aparências, nas emanações, de serem “cotistas”.
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No que se refere ao posicionamento favorável sobre a adoção de Ações
Afirmativas nas instituições federais de Ensino Superior, segue o quadro adiante, de nº
XXX:
Quadro XXX: Argumentos favoráveis às Ações Afirmativas
Opinião

Quantidade (n)

Porcentagem (%)

Auxilia no ingresso do aluno de escola pública

36

24,0

Democratização do ingresso na universidade

27

18,0

Correção de injustiça social

18

12,0

Ação de inclusão social

15

10,0

Tentativa de diminuir as desigualdades de classe e raça

14

9,0

Auxilia no ingresso de sujeitos menos favorecidos

10

7,0

Equidade no acesso ao Ensino Superior

5

3,0

Beneficia os que se auto-excluem

2

1,0

Outras respostas favoráveis

25

16,0

Total

152

100,0

Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos estudantes
ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

A partir do Quadro XXX, nota-se que entre os estudantes que consideram a
adoção das Ações Afirmativas como um fato positivo, que os argumentos para embasar
as respostas são diversos. O que aparece mais recorrentemente diz respeito ao fato das
Ações Afirmativas auxiliarem no ingresso de estudantes egressos de escolas públicas
(24%). Seguido também da democratização do acesso à universidade federal (18%),
correção de uma situação de desigualdade social, ação de inclusão entre outros
argumentos menos representativos estatisticamente. Seguem algumas respostas para
exemplificar.



“Possibilita chances maiores aos alunos de escolas públicas.” Estudante de
Bioquímica, autodeclarada parda.



“Permite o acesso ao Ensino Superior de pessoas anteriormente excluídas.”
Estudante de Ciências Contábeis, autodeclarada parda.



“As ações afirmativas são uma tentativa de diminuir a desigualdade ente classes
sociais e raças.” Estudante de Bioquímica, autodeclarado pardo.

188



“A questão está intimamente ligada à desigualdade social. Esta desigualdade,
muitas vezes, é reflexo de ações dos governantes do exercício de suas funções
ou a administrações displicentes, socialmente falando. Estas comprometem as
classes menos favorecidas que, sem sombra de dúvida, são formadas, em sua
maioria, por pardos, índios e, especialmente, negros. A ação de estabelecer as
Ações Afirmativas pode não ser a maneira ideal, mas surge como uma tentativa
de corrigir uma injustiça social ocorrida durante séculos no país”. Estudante de
Ciências Contábeis, autodeclarado pardo.



“Grande parte da população de negros, pardos, indígenas e egressos de escolas
públicas é de baixa renda e possuem um ensino escolar de baixa qualidade
sendo, portanto uma competição injusta para com quem pode pagar um ensino
de qualidade.” Estudante de Física, autodeclarado pardo.

Dos trechos acima, nota-se a posição favorável às implantações das Ações
Afirmativas, tanto para egressos de escolas públicas como para pretos, pardos e
indígenas. Os argumentos mencionados pelos estudantes são baseados na exclusão
social e baixa qualidade do ensino público. Nesse contexto, apresenta-se o Gráfico
XXXIII a seguir, sobre o motivo dos estudantes terem optado pela Ação Afirmativa.
Gráfico XXXIII: Motivos da Opção pela Ação Afirmativa da UFSJ

15

26
Baixa concorrência pelas vagas
26

Forma de assumir a identidade étnico-racial
Por ser um direito das populações excluídas socialmente

77

Uma oportunidade diante da enorme concorrência
63

(vazio)

Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos estudantes
ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.
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Ao observar os dados do Gráfico XXXIII, nota-se que 37% (77 de 207) dos
estudantes pesquisados optaram por ingressar na UFSJ via Ação Afirmativa 2, por
considerarem as ações uma oportunidade diante da enorme concorrência do vestibular.
Eles utilizaram das Ações Afirmativas para alcançar o objetivo de ingressar no Ensino
Superior. Em seguida, verificou-se que 30% (63 de 207) dos estudantes afirmaram se
utilizar das Ações Afirmativas para o ingresso na instituição por ser um direito das
populações excluídas socialmente e neste caso, vê-se que existe uma concepção de
direito social associada às Ações Afirmativas, ou seja, as ações são entendidas como um
direito destes estudantes. Tem-se ainda que 13% (26 de 207) dos pesquisados optaram
pelas Ações Afirmativas por ser uma forma de assumir a sua identidade etnicorracial e
outros 13% (26 de 207) escolheram ingressar pela Ação Afirmativa devido à baixa
concorrência pelas vagas.
Ao se observar as notas de corte do primeiro vestibular de 2010, subdivididas
pelas formas de ingresso (ampla concorrência, Ação Afirmativa 1 e Ação Afirmativa 2),
verificou-se que, para alguns cursos, o ingresso é mais difícil via Ação Afirmativa, pois
a nota de corte entre os cotistas é superior a dos estudantes que concorrem pelas vagas
da ampla concorrência54. Neste caso, é válido ressaltar a maneira como é organizada a
Ação Afirmativa da UFSJ, no que se refere às regras de como são distribuídas as vagas,
pois o estudante que concorre pela Ação Afirmativa concorre apenas pelas vagas a elas
destinadas e não concorre também pelas vagas da ampla concorrência. Segue o exemplo
do curso de Pedagogia, a partir do Quadro XXXI:

Quadro XXXI: Nota de corte do curso de Pedagogia primeiro Processo Seletivo 2010
Tipo de vaga

Maior nota

Nota de corte

Ampla concorrência

69,8

38,2

Ação afirmativa 1

63,3

47,2

Ação afirmativa 2

71,0

44,0

Pedagogia

Fonte: Desenvolvido por Sousa a partir das informações retiradas dos questionários respondidos pelos
estudantes ingressantes pela Ação Afirmativa 2 da UFSJ.

54

Para maiores informações sobre as notas de corte dos cursos da UFSJ em 2010 subdivididas em ampla
concorrência e ação afirmativa 1 e 2, ver o anexo 7.
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Com base no Quadro XXXI, nota-se que a menor nota entre os estudantes da
ampla concorrência foi de 38,2 pontos, ou seja, um estudante que fez no mínimo 38,3
pontos garantiu sua vaga. Já entre os estudantes que optaram pela Ação Afirmativa 1
(brancos e orientais) a nota de corte foi de 47,2 pontos, bem acima daquela observada
para ampla concorrência e isso também aconteceu entre os estudantes da Ação
Afirmativa 2, que tiveram a nota de corte de 44,0 pontos. Nesses moldes, um estudante
que optou pela Ação Afirmativa 1, que fez 46 pontos, por exemplo, não ingressaria na
instituição, pois não concorre também pelas vagas da ampla concorrência que obteve
nota de corte de 38 pontos. Assim, optar pelas Ações Afirmativas na UFSJ nem sempre
é garantia de facilidade no ingresso, pois no ano de 2010, cursos como Pedagogia
Noturno, Filosofia Noturno, Engenharia Mecânica Noturno, Matemática Noturno,
Química Licenciatura Noturno e Artes Aplicadas Noturno, a nota de corte entre os
estudantes que optaram pela Ação Afirmativa (1 ou 2) foi acima daquela observada para
os estudantes da ampla concorrência.
Em outros casos, observou-se que a nota de corte dos estudantes que optaram
pela Ação Afirmativa 2 é inferior a dos estudantes que ingressaram pela ampla
concorrência, com diferença de mais de 10 pontos, em cursos como Administração
Integral, Ciências Econômicas Noturno, Engenharia Mecânica Integral, Engenharia
Elétrica Integral, História Noturno, Arquitetura e Urbanismo Integral, Ciência da
Computação Integral, Comunicação Social Noturno, Engenharia de Produção Noturno,
Geografia Noturno, Zootecnia Integral, Engenharia Civil Noturno, Engenharia Química
Noturno, Farmácia Integral e Engenharia de Alimentos Integral.
No curso de Administração Noturno, a nota de corte da ampla concorrência e
Ação Afirmativa 2 foi a mesma, entretanto a nota dos estudantes que optaram pela Ação
Afirmativa 1 foi inferior às demais. Algo parecido foi observado no curso de Ciências
Contábeis Noturno, no qual a nota de corte para ampla concorrência e Ação 2 foi a
mesma, com o diferencial para a nota dos estudantes da Ação Afirmativa 1, que
apresentaram uma nota de corte superior. Para os anos de 2011 e 2012, a nota de corte
não foi mais divulgada por modalidade de ingresso, por isso não é possível observar tais
ocorrências para os outros vestibulares.
Como dito anteriormente, se, por um lado, as formas de entrada na Universidade
se diversificaram para além da entrada de um vestibular único Ações Afirmativas, PAS,
vestibular seriado, ampla concorrência), por outro, a profusão de leis, fórmulas e dados
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produzidos no processo requerem do jogador social mais perspicácia, paciência e
capacidade de interpretação da cena universitária que se lhe oferece. E, como se
mostrou deixar de oferecer todos os dados aos jogadores é embaralhar mais ainda as
possibilidades dos mesmos e favorecer aqueles que possuem um capital cultural que
facilite um refinamento da leitura da cena que o torna capaz de efetuar com mais
precisão as suas jogadas táticas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implantação das Ações Afirmativas para ingresso de determinados grupos
sociais no Ensino Superior público foi lenta e gradual, fruto de um enfrentamento em
diversos campos pelos atores demandantes. Há mais de uma década, os debates
estabelecidos neste campo têm subsidiado o desenvolvimento de diversas ações em
diferentes instituições, de acordo com a autonomia das mesmas e a força do jogo
político que nelas se travam. O campo em tela passou por diferentes momentos,
marcados por manifestações contrárias e favoráveis ao estabelecimento de programas de
inclusão, processos levados ao Supremo Tribunal Federal e forte manifestação da mídia
em suas diferentes vertentes. Diante de toda essa efervescência, se deu o
reconhecimento da constitucionalidade das cotas e a aprovação da Lei 12.711/2012, que
cuida do estabelecimento de Ações Afirmativas nas universidades federais e institutos
de Ensino Técnico. Hoje, as Ações Afirmativas são uma realidade.
Ações Afirmativas estão garantidas em lei. Para os próximos dez anos, o foco do
debate não será mais relativo a opiniões favoráveis ou contrárias à implantação das
Ações, mas sim à funcionalidade delas e ao processo de implantação e avaliação das
mesmas. Neste contexto, o presente estudo pretendeu contribuir para o conhecimento
acerca da implantação das Ações Afirmativas, anteriores à referida Lei, em uma
universidade pública e conhecer os possíveis impactos de sua adoção assim como o
perfil dos estudantes que delas se beneficiaram.
Quando observadas as características gerais dos estudantes da UFSJ a partir das
informações divulgadas nos relatórios anuais, verifica-se que, após o ano de 2010, ano
de implantação das ações na universidade, alguns percentuais sofreram alterações.
Dentre eles, pode-se citar a maior participação das mulheres entre os estudantes
matriculados, a diminuição do percentual de estudantes solteiros e um aumento no
ingresso de estudantes casados. Em consonância, observou-se uma redução do
percentual de estudantes que ingressaram na instituição até os 19 anos de idade e um
crescimento no ingresso de sujeitos acima de 20 anos. Isto mostra que, com a expansão
da universidade, a implantação das ações afirmativas e a reserva de vagas para o Sisu,
entre outras ações, mais estudantes que estavam afastados dos estudos puderam retomálos e dar início a uma formação de nível superior. Além disso, a partir de 2010, tem-se
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um maior percentual de estudantes presentes no mercado de trabalho e que contribuem
com o sustento da família. Estes dados mostram que, após a implantação das ações
afirmativas, mais estudantes com características marcadamente presente em famílias de
camadas populares tiveram acesso à UFSJ, principalmente os egressos de escolas
públicas, público alvo das ações de ingresso.
Quando analisada a escolaridade dentro da configuração familiar dos estudantes
pesquisados e as condições de trabalho dos pais e mães dos estudantes, observou-se um
grande percentual de mães que não desenvolviam atividade remunerada, ficando a cargo
dos cuidados do lar e criação dos filhos, ao passo que os pais eram responsáveis pelo
sustento da família. Assim, pode-se aventar que a presença das mães no ambiente
doméstico repercutiu no processo de escolarização de seus filhos. Segundo Portes
(2003), não se pode considerar estas mães apenas como simples donas de casa, ou
pessoas desqualificadas culturalmente, pois elas desenvolvem taticamente, dentro de
suas possibilidades e ações, a busca pelo melhor estabelecimento de ensino para os
filhos, incentivam e auxiliam no processo de ensino-aprendizagem e, além de
desenvolver os cuidados físicos, elas ainda mantêm, na maioria dos casos, uma relação
de proximidade com a escola. É válido destacar, ainda, que a intervenção das mães,
segundo Portes, não se resume ao espaço escolar, segundo o autor ela atinge também a
esfera moral. E, nessa lógica, o autor mostrou que as mães de seu estudo se
apresentaram vigilantes e atentas para que o filho seguisse um caminho que propiciasse
o sucesso escolar e afastaram deles as práticas e companhias que consideravam
prejudiciais a este sucesso. Dessa forma, elas desenvolviam uma ordem moral e
doméstica e tentavam estabelecer um controle sobre as ações desenvolvidas pelos filhos.
Estas ações contribuem positivamente para constituição de uma trajetória de
escolarização de longo curso.
Além das mães que não estavam presentes no mercado de trabalho, é relevante
observar o percentual de mães professoras, pois além dos cuidados básicos com a
escolarização dos filhos, estas mães têm conhecimento do funcionamento do sistema
educacional, ou seja, têm conhecimentos técnicos dos melhores estabelecimentos de
ensino e as melhores táticas para constituição de uma trajetória de sucesso escolar.
Assim, Marlice de Oliveira e Nogueira (2011), ao pesquisar estudantes filhos de
professores, mostra como eles se mobilizam em benefício da escolarização dos filhos e
contribuem para o desenvolvimento de disposições que propiciem o sucesso escolar. No
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caso dos estudantes aqui pesquisados, verificou-se que 11% das mães eram
trabalhadoras da educação, ou seja, docentes, as quais representaram a categoria mais
homogênea de ocupação das mães, seguida das empregadas domésticas. Neste caso,
pesquisas do campo da Sociologia da Educação apontam para a influência que as
empregadas domésticas recebem do ambiente de trabalho e levam para sua família,
como práticas, conhecimentos, posturas e até determinados bens culturais, como jornais,
livros e revistas (RESENDE, 2008).
O que se propôs foi enfatizar que são diferentes aspectos que possibilitaram a
estes jovens pesquisados chegarem ao Ensino Superior, pois mesmo com o advento das
Ações Afirmativas, foi preciso passar por toda a educação básica e conscuí-la. Portanto,
buscou-se mostrar os mecanismos que possibilitaram a estes estudantes desenvolver
uma trajetória escolar de longo curso, mesmo sendo provenientes de um ambiente
favorável às desigualdades escolares, levadas em consideração as variáveis de ocupação
dos pais, escolaridade, rendimentos e até mesmo pertencimento étnico-racial.
Por outro lado, estes estudantes apresentam, ao longo seu percurso escolar,
características atribuídas à escolarização das classes médias como, por exemplo, o
percentual de 82% de estudantes que frequentaram a pré-escola, ou o fato de 41% deles
terem acesso a curso de línguas estrangeiras fora do ambiente escolar, bem como a
trajetória linear trilhada por estudantes sem marcas de reprovação ao longo de toda
educação básica. Apesar disso, uma parcela significativa dos estudantes teve seu
ingresso na instituição após os 19 anos, o que mostra os efeitos do pertencimento social
dos pesquisados na constituição de suas trajetórias.
Os sujeitos pesquisados demonstraram ter se favorecido de uma gama de
informações acerca do sistema educacional, pois 60% deles fizeram uso do curso prévestibular para potencializar suas chances de acesso ao Ensino Superior e cabe dizer que
eles se utilizaram também do sistema de Ação Afirmativa implantado na UFSJ no ano
em que prestaram o vestibular. Vale destacar, ainda, que cerca de 70% dos pesquisados
utilizaram a nota do ENEM no processo seletivo, seja no lugar da prova de
conhecimentos gerais da UFSJ, seja no lugar da prova do vestibular.
Devido ao tipo de estudo aqui elaborado, não foram analisadas as singularidades
presentes nas trajetórias nem a especificidade dos aspectos que as possibilitaram. Os
dados provenientes do questionário não permitem o aprofundamento na compreensão de
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como foi possível a estes estudantes desenvolverem precisamente uma trajetória de
longevidade escolar, pois não é dada visibilidade às práticas empreendidas pelos
diferentes sujeitos da configuração em tela. Mas alguns detalhes permeiam esta questão,
como, por exemplo, a trajetória linear desenvolvida pelos pesquisados na educação
básica, o acesso de pessoas da configuração familiar e social ao Ensino Superior, o
percentual significativo de mães professoras, serventes escolares, empregadas
domésticas e donas de casa que possivelmente exerceram influência no processo de
escolarização de seus filhos. Assim, para o objetivo que se pretendeu, os dados
proporcionaram uma análise abrangente, em sua totalidade, os quais podem ser
retomados e aprofundados com mais propriedade em sua singularidade por trabalhos
posteriores.
À luz dos dados analisados, observou-se que a Ação Afirmativa 2 proporcionou
a inclusão na instituição de grupos que até recentemente eram excluídos do sistema de
Ensino Superior. Assim, a adoção dessas medidas pode ser considerada como ação
inclusiva que cumpriu com o objetivo de aumentar o número de estudantes egressos de
escolas públicas na UFSJ e tornar o espaço da universidade mais democrático em
relação ao acesso deste público. Contudo, as Ações Afirmativas da UFSJ não
proporcionaram um aumento na quantidade de pretos inscritos e matriculados na
universidade, visto que os percentuais de representação se mantiveram, mesmo após a
implantação das ações. O ingresso dos cotistas não representou mudanças significativas
na composição étnico-racial dos estudantes da UFSJ, nem proporcionou a ocupação das
vagas na quantidade proporcional à representatividade dos pretos do Estado de Minas
Gerais. Isso mostra que nem mesmo entre os inscritos as Ações Afirmativas
representaram mudanças, o que indica a necessidade de sua divulgação para além dos
muros da universidade. Neste cenário, ressalta-se aqui a necessidade de efetivos
programas de promoção das Ações Afirmativas em escolas públicas, principalmente
naquelas de regiões periféricas, em que o acesso ao Ensino Superior por seus moradores
poderia significar um incentivo para que cada vez mais jovens dessas localidades
ingressassem na universidade. As Ações Afirmativas devem ser conhecidas pelo
público que mais deve se beneficiar delas. Além disso, é importante o estabelecimento
de políticas para toda educação básica, para que o índice de conclusão desta por pretos e
pardos se eleve e eles possam se beneficiar das ações de ingresso no Ensino Superior.
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Pode-se a partir dos dados, apresentados ao longo deste trabalho, que para o caso
da Ação Afirmativa 2 da UFSJ, as vagas têm sido ocupadas por estudantestrabalhadores, solteiros, concentrados em cursos noturnos e que a maioria deles
ingressou na instituição após os dezenove anos de idade. Estes dados corroboram para a
compreensão de que, para os estudantes das camadas populares, a escolarização
acontece em um tempo possível e não necessariamente no tempo considerado o ideal.
As mulheres foram o público que mais se beneficiou da Ação Afirmativa 2 na UFSJ,
talvez por serem elas as maiores vítimas de uma sociedade preconceituosa, pois sofrem
discriminação de gênero, por sua condição social e racial.
Diferente do perfil verificado na ocupação das vagas para o curso de Desenho
Industrial da UERJ, elaborado por Sacramento (2005), no caso da UFSJ os estudantes
que ingressaram pela Ação Afirmativa 2 não representam os herdeiros culturais, mas
sim uma parcela da sociedade que até pouco tempo não tinha acesso aos níveis mais
elevados de ensino. Estes estudantes foram beneficiados com a recente implantação das
Ações Afirmativas na UFSJ, utilizando-a, em sua maioria, como “uma oportunidade
diante da enorme concorrência” no vestibular e “por ser um direito das populações
excluídas socialmente”. Neste caso, é interessante observar que 23% dos estudantes,
mesmo discordando da implantação das ações, utilizaram deste mecanismo para ampliar
sua possibilidade de acesso ao Ensino Superior público.
Os dados mostraram, ainda, que existem diferenças significativas para o grupo
de pretos e pardos, em que o primeiro apresenta maiores dificuldades de acesso à
escolarização em comparação aos pardos. Exemplo disto é a constatação de que, ao
longo de três gerações (avós, pais e pesquisados), a escolaridade dos pardos é superior
àquela verificada para os estudantes autodeclarados pretos. Interessante observar que
comumente pretos e pardos são agrupados sob a categoria negros em diferentes
pesquisas, mas para determinadas variáveis, os pardos se encontram em melhor posição
que os pretos. Ao fazer a junção de ambos os grupos pode-se encobrir especificidades e
demandas da população autodeclarada preta. Neste cenário, verificou-se que os
estudantes pretos têm menor renda per capita em função de constituírem famílias com
maior número de dependentes da renda familiar e, talvez por isso, eles tenham uma
maior inserção no mercado de trabalho antes dos 14 anos, quando comparados aos
pardos, o que certamente acarreta em prejuízos em seu rendimento escolar.

197

No que se refere à ocupação dos pais, os dados apontaram para uma maior
participação de pais de estudantes pretos no mercado informal, mostrando a dificuldade
de acesso ao mercado de trabalho por esta população. Além disso, as mães dos
estudantes autodeclarados pretos apresentaram menor acesso ao Ensino Médio e
Superior, revelando as dificuldades de acesso aos níveis mais elevados de ensino e um
menor capital escolar quando comparadas às mães dos pardos.
A ampliação das vagas na UFSJ e a adoção das Ações Afirmativas
representaram aspectos positivos e negativos que possibilitam a elaboração de um
quadro explicativo da configuração analisada. Observou-se que, a partir de 2010, as
mulheres têm aumentado sua participação na representatividade entre os estudantes
matriculados na instituição. Houve também um crescimento da parcela de estudantes
que ingressaram na universidade fora da idade ideal, mostrando a retomada dos estudos
por parte destes sujeitos mediante as novas oportunidades de acesso ao Ensino Superior.
Verificou-se, ainda, um aumento no percentual de estudantes trabalhadores com
participação nas despesas domésticas, bem como de estudantes egressos do sistema
público de ensino. Cabe mencionar também que, apesar de toda discussão acerca da
adoção das Ações Afirmativas e do receio de possíveis manifestações de preconceito
pelos demais estudantes, no caso da UFSJ, os estudantes cotistas afirmaram ter uma
convivência harmoniosa com os demais e poucos deles afirmaram terem sofrido
preconceito ou ter presenciado ações deste tipo no ambiente universitário, ainda que
existam poucas manifestações neste sentido, mas inaceitáveis, produzidas por
professores e estudantes.
Por outro lado, mesmo com as Ações Afirmativas, não se verificou um aumento
na proporção de pretos inscritos. Outro aspecto negativo diz respeito ao fato da
quantidade de bolsas não ter acompanhado a mesma tendência de crescimento das
vagas. Neste caso, as Ações Afirmativas proporcionaram o acesso à instituição de
estudantes dos meios populares, visto que os dados mostraram o crescimento na
representatividade deste público. Mas, contraditoriamente, se tornou muito mais difícil
conseguir o principal auxílio a estudantes carentes do setor de assistência estudantil da
universidade, ou seja, a bolsa atividade. Ainda tornou-se mais difícil ser contemplado
com uma bolsa de caráter acadêmico, como por exemplo a bolsa de Iniciação Científica,
a qual também não acompanhou a mesma proporção de ampliação das vagas na
instituição. Considera-se a falta de um sólido programa de assistência estudantil na
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UFSJ como fator preocupante, na medida em que são divulgadas diversas ações de
promoção à permanência, mas que, quando analisadas detidamente, não a promovem de
fato consistindo em uma gama de programas que não atuam necessariamente para
facilitar a permanência dos estudantes dos meios populares na instituição. Por fim,
destaca-se aqui a falta de um programa de Ação Afirmativa pós ingresso no sentido de
discussão desta política, questões de pertencimento étnico-racial, identidade e aspectos
relacionados à necessidade do estabelecimento de programas como este para ampliação
do acesso de diferentes grupos ao Ensino Superior.
Assim, levando em consideração as Ações Afirmativas desenvolvidas na UFSJ,
em 2010, bem como a falta de programas anteriores ao ingresso na instituição, a falta de
maiores informações acerca das Ações Afirmativas no próprio site, a precariedade das
ações de assistência estudantil e, somado a isso, a falta de programas e grupos
destinados a trabalhar as questões étnicas e sociais com os estudantes ingressantes via
Ação Afirmativa, considera-se o termo Ação Afirmativa demasiadamente amplo para
ser utilizado para ações tão esparsas. Neste caso, faz-se de suma importância repensar
melhor alguns aspectos dessa política na UFSJ.
As Ações Afirmativas que a UFSJ disponibilizou em 2010 se resumiam a um
incentivo para o acesso de estudantes provenientes de escolas públicas, o que não pode
ser desconsiderado, visto que este público, por muito tempo, esteve excluído deste
espaço ou concentrado em cursos menos valorizados socialmente. As Ações reservaram
vagas por curso, possibilitando o acesso a graduações antes ocupadas apenas pelos
herdeiros culturais, Mas da forma como estavam instituídas, as Ações se resumiam ao
acesso sem se atentar para as questões atinentes à permanência dos estudantes. Mas esta
é também uma característica das Ações Afirmativas percebida no conjunto das
universidades federais (SOUSA e PORTES, 2011).
Certamente, com o advento da Lei 12.711, muitos aspectos em relação ao
programa irão ser revistos e a questão da permanência destes estudantes passará a ser
foco não somente das universidades, mas também do governo federal, que pretende
destinar bolsas aos estudantes cotistas carentes de modo que as ações de ingresso levem
à conclusão do curso superior escolhido e não se tornem apenas estatística de ingresso e
evasão.
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Por fim, cabe ressaltar a importância da implantação das Ações Afirmativas da
UFSJ para promoção de um público que, mesmo anteriormente presente na instituição,
vinha perdendo espaço devido à ampliação das vagas e criação de novos cursos. Assim,
mesmo com aspectos negativos, a adoção dessas medidas pode ser considerada como
ação inclusiva, que cumpriu com o objetivo de aumentar o número de estudantes
egressos de escolas públicas na UFSJ e tornar o espaço da universidade possível para
diferentes sujeitos. O desafio, agora, não é mais ampliar a entrada dos jovens
provenientes dos meios populares, mas, sim, criar mecanismos institucionais que
permitam a ampliação e a expressão do aparato cognitivo dos jovens para que eles
possam ter acesso ao conhecimento genuíno e concluir seus cursos com qualidade.
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ANEXO 1

Universidades Federais com Ações Afirmativas 2009-2010
Identificação

Universidade

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

UFES
UFPI
UFOP
UNIVASF
UFVJM
UFGD
UFU
UFSJ
UTFPR
UnB
UFT
UFAL
UFPR
UFJF
UFS
UFRA
CEFET-BA
UFRB
UFPA
UFABC
UFMA
UFBA
UNIPAMPA
UFRGS
UFSC
UFSCar
UFG
UFSM
UFRRJ
UFF
UFMG
FURG
UFRPE
UFRN
UFPE
UFV
UFRR

38

UFTM

Tipo de Ação

Ordenamento

Reserva Social
Reserva Social
Reserva Social
Reserva Social
Reserva Social
Reserva Social
Reserva Social
Reserva Social
Reserva Social
Reserva Racial
Reserva Racial
Reserva Racial
Reserva Sociorracial
Reserva Sociorracial
Reserva Sociorracial
Reserva Sociorracial
Reserva Sociorracial
Reserva Sociorracial
Reserva Sociorracial
Reserva Sociorracial
Reserva Sociorracial
Reserva Sociorracial
Reserva Sociorracial
Reserva Sociorracial
Reserva Sociorracial
Reserva Sociorracial
Reserva Sociorracial
Reserva Sociorracial
Bônus Social
Bônus Social
Bônus Sociorracial
Bônus Sociorracial
Bônus Social
Bônus Social
Bônus Social
Bônus Social
Processo Seletivo
Específico
Bônus Social

Resolução Nº 23/2009
Edital Nº 19/2009
Resolução CEPE Nº 3.270/2008
Edital Nº 17/2009
Edital Nº 10/2009
Edital PROGRAD Nº 15/2009
Resolução Nº 20/2008
Resolução Nº 22/2009
Deliberação N° 12/2007
Plano de Metas e Integração Social, Étnica e Racial
Resolução CONSEPE Nº 3A/2004
Resolução CEPE Nº 09/2004
Resolução Nº 17/2007
Resolução Nº 16/ 2004
Resolução CONEPE Nº 80/2008
Edital Nº 24/2009
Resolução Nº 10/2006
Resolução Nº 005/2009
Resolução Nº 3.361/2005
Resolução ConsEP Nº 32/2009
Edital Nº 95/2008
Resolução Nº 01/2004
Edital Nº 82/09
Decisão Nº 134/2007
Resolução CUN Nº 008/2007
Resolução ConsUni Nº 541/2007
Anexo da Resolução CONSUNI Nº 29/2008
Resolução Nº 011/2007
Deliberação N° 162/2009
Resolução Nº 177/2008
Edital 2010
Resolução Nº 019/2009
Edital Nº 93/2009
Edital 2010
Resolução Nº 03/2009
Manual do Candidato-Vestibular 2010
Resolução CEPE Nº 008/2007

Fonte: Ordenamentos das IFES. Organizado por Portes e Sousa.

Edital Nº 08/2009
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217

218

ANEXO 5
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ANEXO 8

Entrevista com Professor Dr. Erivelton Geraldo Nepomuceno
Função que exerce na universidade: Diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação,
lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, coordenador do Programa de PósGraduação em Engenharia Elétrica.

Então assim, isto foi um momento de bastante discussão, né? A nossa expectativa era
que ao freqüentar uma escola pública haja uma correlação muito forte dentro dessa
questão socioeconômica. Essa é a expectativa, né? Por outro lado, também, fazer
somente o corte por questão de renda, poderia encontrar casos assim, a pessoa tem uma
renda baixa, mas a mãe dela ou ele conseguiu uma bolsa durante todo período em uma
escola particular. Entendeu? Então a gente...opa, então isso não é bom.
Pesquisadora: Ele já seria beneficiado pelo ensino da escola privada.
Agora esse mesmo exemplo que eu dei pra você, esse tipo de análise é uma das analises
que eu fiz isso mais só pra ilustrar como nós refletimos, mas que é a análise mais
perigosa de combate a ação afirmativa que é observar essas práticas de maneira
individual, não coletiva. Qualquer ação afirmativa você vai achar um contra-caso, que
não seja benéfico, que não seja bom, ou que seja injusto, que é um absurdo, ponto, não
tem jeito.
Pesquisadora: Sempre vai ter a exceção, né?
Há exceção.
Pesquisadora: Por que você foi participar do processo de implantação das ações
afirmativas? Foi um convite, interesse pessoal?
Eh, isso as vezes eu também fico a me perguntar. Efetivamente, assim que eu entrei aqui
eu comecei a fazer um trabalho, dentro da Engenharia, de Extensão que desse um apoio
as escolas públicas da região. Então eu tive e tenho ainda, todo ano eu tenho um projeto
de Extensão que de alguma forma toca a escola pública, levando algum conhecimento
de informática para a escola pública e mais recentemente eu focalizei os meus esforços
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na área de robótica. Então eu quero levar conhecimentos de robótica pra escola pública
e os alunos ficarem mais motivados a estudar matérias que dão subsídio a robótica, esse
foi meu papel. A questão de afirmativas, de certa forma, eu efetivamente nunca havia
trabalhado aqui na graduação, acho que eu fui escolhido pela reitoria, não sei se você
vai entrevistar a reitoria ou alguma coisa assim, talvez isso seja uma pergunta
até...porque eu recebi o convite dela, a minha impressão é que a pessoa que o Reitor, o
Helvécio na época, me convidou por pensar que eu tinha condições de conduzir isso, do
ponto de vista de atuação, de organização, que ele compôs a comissão comigo, mas
também compôs com pessoas que efetivamente estudam, militam nessa área e tem um
conhecimento de causa muito grande, como o professor Jauará. Então ele montou uma
comissão que pudesse ter pessoas com conhecimento efetivo na área e outras pessoas
que tivessem outros conhecimentos e até mesmo algum certo dinamismo pra conduzir
uma comissão que desde o início sabia que iria dar “pano pra manga”.
Pesquisadora: Polêmica, não é?
Bastante polêmica. Então, acho que foi um pouquinho disso, dele ver em mim, que de
alguma forma eu tocava projetos na casa com a questão da Extensão, questão da escola
pública e por acreditar que eu pudesse dar um dinamismo organizacional a comissão,
que ela tivesse início, meio e fim. E aí foi um pouco do que eu procurei fazer,
estabelecendo um prazo, metas, para que as coisas fossem conduzidas de tal forma que
levasse em conta todos os anseios da casa, ou a maioria deles.
Pesquisadora: E como eu posso conseguir o nome dos integrantes totais dessa
comissão?
Nós tivemos um página que eu fiz na época pra divulgar, é a página da universidade e
depois tem comissão de políticas de ações afirmativas, tudo junto. Aqui tem
composição, composta pelo André que era aluno, aluno de graduação na época.
Pesquisadora: De qual curso?
Ele era de História. O Beredito, que atualmente o Pró-Reitor de Administração, eu como
presidente, o Joaquim que é técnico, o Manuel Jauará e a Vicentina que é pessoa de
comunidade externa, uma pessoa também faz um trabalho muito bacana aqui no Alto do
Senhor dos Montes com o Grupo Raízes pra Afrodescendentes. E aqui nos tivemos
dentro da composição, nos tivemos no início o professor Eder também participou da
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comissão, mas depois na comissão, nós tivemos algumas divergências muito fortes e
tínhamos em comum o desejo de que a política de ação afirmativa se efetivasse, mas a
forma como a comissão estava conduzindo, e o que o Eder acreditava divergiu e ele
pediu pra sair. Eu tenho quase certeza que entrou, mas não sei se formalmente foi
homologado o Afonso, que é um professor da História também, no lugar do Eder.
Pesquisadora: A professora Carla da Estatística também participou?
Não. A Carla Brighenti, ela na época, ela estava no Conselho Superior, uma outra
pessoa, um outro nome importante nessa história toda, que acho que vale a pena você
conversar um pouco, é o professor José Luiz, da Filosofia, ele foi o relator do processo
no Conselho Universitário.
Pesquisadora: Pelo que eu vejo aqui, não houve a participação de nenhum membro do
Departamento de Educação, como você disse a comissão foi montada por convite da
reitoria, mas a comissão estava aberta, caso outras pessoas quisessem participar?
Sim, não houve nenhuma...não houve nenhuma restrição não. Inclusive, o Jauará apesar
de não estar no Departamento de Educação, mas é um professor que tem a temática de
educação muito forte e estuda as questões raciais, estuda as questões de educação. Não
houve nenhum critério pra não existir ou existir, assim não. Mas é..ao longo do processo
nos fizemos vários momentos públicos e qualquer pessoa que quisesse contribuir,
porque essa página inclusive, ela existiu com e-mail, exatamente pra ter um contato e eu
tenho absoluta certeza que se alguém da comunidade se manifestasse, gostaria de
participar dos trabalhos, da minha parte como presidente não haveria nenhuma objeção.
Pesquisadora: Na sua opinião pessoal, você é a favor dessa ação afirmativa implantada
na UFSJ ou você seria a favor de uma outra forma de ação afirmativa?
Não, eu sou, eu sou sim. Eu confesso pra você que ao longo do processo eu oscilei em
sentido, ao longo do processo não foi uma coisa suave assim não. Foi muito rico par
mim enquanto aprendizado, enquanto entrar em contato, nos fomos em todos os campi
da universidade, tive contato com professores e profissionais de outras universidades
que trabalham sobre isso, ao longo desse processo e realmente eu, o argumento do
tratamento igualitário, do tratamento respaldado pela Constituição, ele colocado de uma
determinada forma ele é muito forte. Realmente tratar as pessoas desiguais, soa pra
mim, que sou cristão, soa assim, muito forte, meche muito comigo, desde o principio,
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meche muito comigo e quando as pessoas colocavam, eu pensava “será que esse
negócio é assim mesmo?” E realmente, somente ao longo do tempo eu fui percebendo
que se trata de um sofisma, se trata na verdade, assim, se fosse tratar todo mundo igual,
foi um jeito, a meu ver foi um jeito que a sociedade teve de avançar em certa medida,
mas de não olhar o indivíduo, de não olhar a particularidade das pessoas. Então, tem
uma frase do Rui Barbosa, em uma comissão de formatura dele, que ele participou, em
uma formatura em 1920, dizendo que a igualdade ela se dá por tratar os desiguais de
maneira desigual. Então o princípio dentro do direito que realmente, olha, pra você fazer
justiça e tratar igualmente você tem que tratar as pessoas de maneira desigual, e aí
somente depois dessa reflexão que eu consegui me aquietar com meus princípios, quer
dizer, você não consegue, por mais que você tente ser imparcial você carrega o seu ser
consigo, não tem jeito, somente depois disso que você poxa, realmente, aí eu consegui,
por exemplo, fazer comparações do tipo “a quem muito é dado, muito será cobrado” e
em contrapartida “quem pouco tem precisa de mais ajuda”, somente depois assim que
eu pude refletir, não isso é um princípio que é democrático, que é social e que
corresponde em muito comigo do ponto de vista cristão.
Pesquisadora: Então, inicialmente você não era favorável?
Não, eu fui favorável. Logo no princípio eu fui favorável dentro da comissão, com os
debates e com os contra-argumentos, eu fiquei balançado, aí voltei, refleti, aí voltei
novamente. Depois isso se cristalizou e pronto, realmente a questão socioeconômica,
não tem dúvida, quem não teve condições de acesso a uma escola descente, tem que ter
um tratamento diferenciado, pronto. O argumento do Jauará, por exemplo, foi um dos
argumentos mais simples e mais evidentes pra mim, ele comparando e ele resgatou de
várias outras pessoas, ele comparando assim, uma pessoa que estudou em escola
pública, que teve acesso a uma determinada conjectura, ele tira uma nota sete, uma
outra pessoa, com uma conjectura diferente, tira uma nota oito, quem que realmente
produziu mais conhecimento? Quem sabe mais? Quem é mais preparado? Se olhar
apenas a nota, se comparar apenas a nota, é simples, é fácil, quem tirar a melhor nota
merece. Aí, se você pega desse jeito e coloca essa mesma situação com uma forma mais
simples, dá uma roçadeira elétrica, uma roçadeira mecânica pra uma pessoa tirar uma
tarefa no campo, e dá uma enxada pra uma pessoa fazer a mesma tarefa. Aquele cara da
enxada tirou a nota sete e o outro da roçadeira mecânica tirou a nota oito. Quem entende
mais lá do campo, quem entende mais daquilo? Quem está mais preparado, desejoso?
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Ai, fica muito evidente pra mim, que efetivamente, uma vez que a sociedade, ela não é
justa nesse processo de ensinar e de educação, é necessário, aí eu penso que o
argumento não é nem tratar desigualmente não, sabe, existe pra mim ainda, mais isso é
tão necessário, o argumento de tratar desigualmente é suficiente, mas mesmo se tratando
um dos aspectos meritocráticos, meritocráticos, quer dizer, mérito, né? Mérito? O que é
mérito? É uma pessoa que teve uma nota maior que a outra? O que é mérito? É quem
atingiu, quem se esforçou, quem atingiu, dada uma certa condição, um patamar. O que é
mérito? Então, mesmo do ponto de vista de mérito, ou se faz essa ação afirmativa
olhando as escolas, olhando o perfil das escolas é um jeito de tentar levar em conta
efetivamente quem tem mais mérito, é muito dessa lógica. Ai, depois vem a questão
racial. A questão racial ainda, pra mim ainda, levou mais tempo ainda de compreendêla, os argumentos assim pontuais, por exemplo de, os gêmeos lá na Universidade de
Brasília, que foram categorizados de maneira diferente, caso polêmico, a questão de
uma divisão racial no país, ou mesmo a questão de se é categorizar de maneira diferente
na sociedade, então vamos resolver pela autodeclaração, mas a autodeclaração é um
caminho que permite muita inquietação, tudo me balançou bastante e me balançou não
pela questão de compreender que a questão racial, efetivamente, precisa mais. Mas
muito pelas dificuldades operacionais, das inquietações que se envolviam nisso e por
entender que de uma certa forma, quando já tinha a questão socioeconômica, que num
momento da comissão estávamos assim, então vamos fazer só pra quem tá em escola
pública, certamente o retrato da escola pública tem uma proporção muito maior de
negros, pretos e pardos estudando em escola pública do que nas escolas particulares,
então, efetivamente, de uma certa forma, ao se fazer isso, nos já estávamos atendendo a
questão racial, em certa medida.
Pesquisadora: Muitas universidades pararam as discussões nesse ponto.
Pararam aí, exatamente. Mas aí novamente foi um, foi o, esqueci o nome dele, o
professor que veio aqui da, ele era de um Instituto, agora ele está na universidade, na
universidade de...do Rio de Janeiro.
Pesquisadora: O Feres Junior?
O Feres Junior, isso. O feres Junior, ele foi muito contundente nos debates aqui,
é...mostrando que dentro da escola pública, dentro da escola pública existe ainda uma
distancia significativa, entre brancos e negros, entre brancos e negros. Então, assim, por
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dados, por estatísticas mostraram que é...e sem contar que dentro das escolas públicas
nós ainda temos as escolas nas regiões centrais da cidade, as escolas públicas dos
colégios de aplicação dentro das universidades, as escolas militares que são escolas
muito fortes, com qualidades do mesmo patamar de uma particular, em que também os
negros não estariam presentes. Então é...e o que me tranqüilizou, nessa argumentação de
ser condicional a escola pública? Se alguém vai utilizar de má fé, ou vai utilizar de
alguma coisa, minimamente o aspecto socioeconômico vai tá sendo atendido. Vai tá
sendo uma garantia. Então, nós não vamos é, como uns falavam a época, nós não vamos
permitir, desse jeito, que um preto rico, que não deveria, ou um preto que estudou em
escola particular, rico, com essa correlação, com a nossa expectativa de que em media,
quem estudou em escola pública tem uma renda em média mais baixa. Evidentemente
isso, é..não é cem por cento, vai ter gente que vai colocar o filho em escola pública por,
por questões ideológicas, por outras questões, vai encontrar uma pessoa rica ou que se
enriqueceu depois que o aluno freqüentou todo o tempo em escola pública, né? Mas
isso me tranqüilizou um pouco mais. E aí, ao longo do processo, então eu fiquei muito
tranquilo com a proposta, muito satisfeito com a forma, até me vendo nessa tensão que
eu mesmo passei, ao longo do processo, de que nós combinamos por algo que, que
tenho a esperança de que seja temporário, né? Durante um certo tempo aqui na
universidade, que seja avaliado depois de um certo tempo e que dure, né? na nossa
sociedade o mínimo tempo, que possa contribuir pra diminuir essa, essas distorções que
vemos.
Pesquisadora: Mas tem um tempo pré-estabelecido para duração das ações afirmativas
na UFSJ?
Não, não, não.
Pesquisadora: De antemão, não?
Não.
Pesquisadora: Algumas universidades, na própria resolução do processo de implantação
eles colocam que, por exemplo, as ações afirmativas vão funcionar por 10 anos, após
esses 10 anos serão avaliadas pra saber se continuam...
Não, não fizemos, eu acho por, até mesmo porque é..a universidade passava por um
momento muito...nós atuamos no segundo vestibular de Medicina, né? Que é um...por
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que eu falo que atuou no segundo vestibular de Medicina? Porque isso ilustra um caso
muito importante das ações afirmativas, né? Se você observar, por exemplo, as notas de
corte agora, as notas de corte, elas, elas têm diferenças pouco significativas em
determinados cursos e mais significativas em outros, né? Então os cursos de Pedagogia,
de Letras, Matemática, Física, essas notas de corte ficam entre Concorrência Ampla, e
Ações Afirmativas 1 e 2 são bem próximas. Na Medicina a distancia é maior.
Pesquisadora: Imagino, porque o perfil dos estudantes desses cursos, que você citou
anteriormente, são de alunos de escolas públicas, camadas populares, diferentes dos
estudantes da Medicina.
Exatamente, então faz muita diferença, os da Medicina não é. E por que eu falo também
que nós atuamos no segundo vestibular de Medicina? Porque essa foi uma das
condições existentes, particularmente, existentes entre mim e o Eder. Porque num
primeiro momento eu comecei, nos começamos a atuação foi em Maio, Junho de 2008,
se não me engano e a nossa proposta era pra que o vestibular daquele ano, deixa ver,
acho que no site tem isso, depois você corrija, por favor, essas datas, com documentos,
com o Zé Luiz, pegando o processo mesmo que passou. Então assim é...e aí uma das
minhas expectativas era que isso já tenha resultado agora, pra esse vestibular de
Medicina, né? E..e de certa forma, eu vi que eu me deixei me levar também um pouco
por essa ânsia de fazer a coisa e a própria comunidade universitária depois falou olha,
não é bem assim não, sei que é importante fazer as coisas, mas vamos ter um pouco
mais de tempo pra discutir mais, e aí efetivamente a coisa só passou a fazer efeito no
ano seguinte é..em 2009, nos ficamos praticamente um ano debatendo sobre isso, com
debates, discussões, com momentos públicos de debate nesse sentido. E aí
possivelmente, você tem aquelas particularidades, né? Que as pessoas que militam pelas
ações exemplificam, né? É...o número de médicos de cor preta ou parda é pouco
expressivo, né?
Pesquisadora: Não só os negros, mas também as pessoas de camadas populares, o
número de estudantes é mínimo.
É mínimo, você vê que os sobrenomes eles se perpetuam na Medicina, é uma espécie de
nobreza, de feudalismo, alguma coisa assim, que quem é médico o filho ou um parente
vai ser, um é médico, uma família de médico, é muito forte isso.
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Pesquisadora: Os estudos da Sociologia da Educação mostram isso, mostram a
influência da família na escolarização dos filhos, principalmente nesse caso.
Isso é muito forte.
Pesquisadora: Quando você tinha falado sobre a participação do João Feres Junior,
então quer dizer que foi importante a contribuição n discussão de caráter mais racial da
ação afirmativa aqui da UFSJ?
Sim, sim. Na verdade aqui na UFSJ minha sensação era que ao longo do tempo, nós
tivemos reações contrárias as ações afirmativas como um todo, mais muito menos sobre
a questão socioeconômica e mais forte sobre a questão racial. O debate contra a questão
racial, ele, ele perdurou e perdura enquanto no Conselho Universitário ainda de maneira
muito forte, né? Mas..é..., mas como a proposta era casada, não era uma proposta que
deixava de levar em conta os dois aspectos, eu acho que a, se não me engano, se não
houve unanimidade, houve, a votação foi muito expressiva favoravelmente a isso. Então
eu acho que os conselheiros universitários, eles perceberam que a proposta ela era muito
condizente com o espírito da UFSJ, era algo que, que levava em conta vários aspectos.
Você havia falado da Carla, a Carla, ela na época, nos chegamos a conversar, porque
como tinha o Conselho Universitário, na época que a Carla era professora do Campus
Alto Paraopeba, quando eu fui lá no Campus Alto Paraopeba pra discutir sobre isso, né?
Então lá nos chegamos a conversar sobre isso.
Pesquisadora: Então a participação dela, se deu porque ela era membro do Conselho?
Se deu de duas formas, uma era, no momento dos debates ela era professora do Campus
Alto Paraopeba e nesse momento ela fez parte dessa, desse espécie de debate que nós
fizemos de maneira muito ativa, neste sentido. E depois, com o processo ela veio pra
São João del- Rei e era professora conselheira do Conselho Universitário.
Pesquisadora: Eu tinha te perguntado se você mudou sua opinião com relação as ações
afirmativas durante o processo, você já me respondeu. E com relação aos outros
membros da comissão, você percebeu que eles também oscilaram, ou não houve uma
flexibilidade nas opiniões?
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Olha, um outro ponto, também muito importante, pra gente falar sobre os outros
membros da comissão. Na verdade, qual a proposta da reitoria? A proposta da reitoria
era de constituir uma comissão que pudesse elencar, colocar elementos da questão de
ações afirmativas. Entretanto, a proposta, a reitoria num primeiro momento, ela já
acenava positivamente, mas sem tanta formalidade, sem tanta substância a questão das
ações afirmativas. Então, num primeiro momento a comissão, que é uma comissão
constituída do ponto de vista hierárquico de acessória a reitoria, ela foi constituída por
pessoas que tinham o perfil que divergia em certos pontos, mas no geral, eram pró ações
afirmativas, de que forma e de que jeito, aí oscilava bastante. Mas num primeiro
momento é isso. Qual é a justificativa pra isso? Isso também foi em certos momentos do
debate, isso foi questionado. Você monta uma comissão, da reitoria, que tem essa certa
pró-atividade, aí, a proposta na verdade é a seguinte, a reitoria queria levantar essa
questão e avançar nessa questão social, nesse papel social da universidade, então
colocou elementos de pessoas diversas, mas que tinham essa positividade diante, uma
certa simpatia pelas ações afirmativas, no sentido de que a coisa caminhasse, porque
uma outra proposta seria, se você quer que a universidade avance na questão das ações
afirmativas, você monta uma comissão somente com pessoas que declaradamente já são
contra, quer dizer, evidentemente isso vai elencar pessoas que...não vai pra frente. Uma
outra postura seria, vamos colocar com membros meio a meio, essa seria uma
alternativa, essa alternativa ela foi descartada pelo menos em que sentido, se a proposta
era, levantar essas questões de uma maneira positiva e que ao longo do tempo fosse
ouvida na comunidade as pessoas que tivessem posicionamento contrário. E, além
disso, nos debates que nós fizemos, nós chamamos nomes que são altamente contrários,
então houve debates de pessoas que levantaram essa questão contrária.
Pesquisadora: Você pode falar um exemplo, de um nome contrário?
Olha, é...Com o João Feres, nós chamamos uma Monica chamada, eu não sei se eu vou
ter aqui..
Pesquisadora: Bom, e a contribuição desses pesquisadores foi individual, ou teve a
contribuição de algum grupo, algum núcleo ou outras universidades?
Não, teve contribuições de núcleos, do núcleo da UFMG que eu sempre ligava pra eles
perguntando nomes ou pessoas e o núcleo do UIPERJ. Olha, nos chamamos aqui o João
Feres Junior e pra debater contrariamente a Eunice Duham, professora da USP, acabou
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que a Eunice Duham, um dia, dois dias, poucos dias antes negou e nós chamamos a
Monica Grin, que é professora da UFRJ, todos professores de pesquisa, uns contrários,
outros favoráveis, mas foi um debate que fizemos. Agora núcleo?

Pesquisadora: Algumas universidades têm núcleos, como por exemplo, a do Rio de
Janeiro, sobre ações afirmativas, políticas da cor.

Nós tivemos sim, nos tivemos um tal de Adilson, um pró-reitor de graduação da UFOP
e muito interessante, tivemos também, tivemos o nome também de, então teve esse da
UFOP, um núcleo também ligado a Faculdade de Educação da UFMG e esse núcleo
IUPERJ do Rio de Janeiro, que agora nem existe mais, o IUPERJ foi fechado e parece
que agora virou alguma coisa da Universidade do Estadual do Rio de Janeiro.
Pesquisadora: Como foi realizado o processo de implantação?
Talvez agora pra sintetizar, é...quando surgiu num debate, enquanto ainda estava
havendo o debate pra eleição do segundo mandato do Helvécio, no CTAN, o professor
Manuel Jauará se levantou na platéia e pediu professor, o senhor acabou e falar das suas
propostas, mas eu gostaria de solicitar que uma vez o senhor fosse eleito que houvesse
uma discussão a esse respeito sobre políticas de ações afirmativas. E o professor
Helvécio na época assimilou aquela ideia como algo importante e uma vez eleito, já no
finalzinho do primeiro mandato dele ele compôs essa comissão então. Essa comissão
tinha que papel? Estudar, debater internamente, levantar essas questões e propor alguma
coisa para a comunidade pra ser aprovado então no Conselho, essa comissão ficou aí,
dos meses de maio, junho de 2008 até abril, maio de 2009, entre debates, comissões.
Teve um relatório, apresentou para o Conselho Universitário, o Conselho Universitário
nomeou o relator o professor José Luiz, o professor José Luiz fez um trabalho
excepcional, o relato dele é uma, uma peça literária belíssima mesmo, acho que vale a
pena muito você ler o relato dele. E aí, foi uma reunião, evidentemente, calorosa, tensa,
de vários aspectos porque uma questão como essa não é apenas a imparcialidade dos
fatos, é o bem comum que está em jogo, muitas questões de pano de fundo que não
ficam evidentes nas falas, ou diretas na fala das pessoas, mas que movem as pessoas por
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interesses secundários, políticos, econômicos, tem muita coisa. E depois aprovado no
Conselho passou a valer pro vestibular logo em seguida.
Pesquisadora: Foi o primeiro vestibular para a entrada em 2010?
Fio 2010, exatamente.
Pesquisadora: E como foi decidido o público alvo?
É, nós tínhamos o aspecto socioeconômico e a questão racial. E a questão racial
seguindo uma distribuição definida pelo IBGE no estado de Minas Gerais. Então, qual é
a lógica disso? Primeiro, eu quero atender a um público menos favorecido, escola
pública, desfavorecido economicamente e dessa forma, compreendendo que no
momento a escola pública ela tem indicadores e qualidades bastante inferiores ao
cenário particular, então é importante tratar esse público. E a questão racial a lógica é
que a universidade numa situação ideal, numa situação, plenamente ideal, ela teria uma
distribuição racial semelhante a área onde ela está inserida. Então a lógica da Ação
Afirmativa 2 é essa, então que esse conjunto de vagas ele seja distribuído, de maneira
proporcional entre as raças do estado de Minas Gerais.
Pesquisadora: Na sua opinião como foi a aceitação da comunidade acadêmica, alunos,
professores? Teve questões de manifestações, de uma forma mais agressiva?
Há sim, teve, acho que ainda tem hoje, até hoje, ainda tem pessoas que..aí é muito
interessante essa sua pergunta Letícia, porque num determinado momento teve um
professor que fez uma colocação muito interessante que é a seguinte, a importância da
democracia, a importância do aspecto assim da aceitação da universidade, olha, vamos
focar no urso de Medicina pra exemplificar o que eu quero dizer pra você. Antes disso,
antes de exemplificar o que realmente aconteceu, teve reações bastante negativas, ainda
tem, tem pessoas que ainda não concordam e há argumentos com certa pertinência nas
discordâncias delas, mas eu acho que hoje a universidade, ela deve mudar ou não,
depois de um certo tempo, com uma análise, com um resultado e acho que o caminho é
de um aprimoramento, nossa sociedade ainda está longe, dado os últimos indicadores,
do último canso, ainda está longe de uma sociedade que de não precise de ações
afirmativas, nós vamos ainda demorar ainda mais uma, duas, três décadas de maneira
otimista pra que seja. E de fato, talvez uma ou duas gerações, também, por quê? Porque
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a ideia é de que esse negro, esse preto que entrou e que vai ser médico o filho dele já
não precisa mais.
Pesquisadora: Nesse sentido, tem uma hipótese da Sociologia da Educação que é essa,
de que a escolarização dos familiares vai influenciar. Tem um trabalho do Professor
Écio que é possível ver isso, ele reconstrói a trajetória de um mestiço que entrou no
curso de Direito, chamado Rubino, ele entrou tarde na universidade, depois ele
conseguiu ser professor da universidade, depois de ter passado por dez concursos. E ao
procurar os dados do Rubino o professor Écio encontrou os dados do filho dele, que
entrou nessa mesma universidade. Então no trabalho é possível ver isso, que o fato de o
pai ter tido acesso a universidade, ter sido escolarizado, mesmo que tardiamente,
influenciou a trajetória do filho que entrou na universidade com a idade considerada
ideal.
Realmente, e essa mesma lógica se aplica de maneira muito mais acentuada na família,
mas não menos importante é o efeito em um bairro, na comunidade, no distrito, na zona
rural, que esse negro, que esse pobre foi lançado, ou buscado. Aquilo cria um
sentimento de possibilidade nos demais que também é muito forte, é muito forte. Ai,
voltando pra questão de como é a reação da comunidade, a reação da comunidade é algo
que a gente é preciso um carinho enorme pra refletir sobre isso, por quê? Porque, por
um lado você pode, como foi feito durante os debates, chegar ao ponto de querer
caminhar para uma reação, então tem necessidade de debater sobre isso, tem um jeito
mais democrático que é fazer um plebiscito. Isso soa democraticamente, e difícil, difícil,
uma pessoa que tá preparada pra colocar dessa forma, é difícil,pra uma platéia, por
exemplo, você colocar argumentos contrários. Mas um deles é muito interessante, que é
o seguinte, você não está perguntando, você quer mudar uma lógica, você quer mudar
uma história, você quer mudar um público, você pergunta pra esse público se ele
mesmo quer se mudar. Você pergunta pra uma classe média e rica que está entrando
para o curso de Medicina se quer que seus sobrinhos, ou seus primos mais novos, que
são da sua classe média, tenham um pouquinho mais de dificuldade pra entrar?
Pesquisadora: Além disso, seria preciso conhecer minimamente os argumentos dos dois
lados pra poder escolher, votar.
Que é o problema da democracia quando ela, ela, se a gente... Efetivamente uma pessoa
ponderada, 40, 50 anos e recentemente ate ouvi um sociólogo britânico dizendo,
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também muito polêmico, dizendo que, ele falava assim que na política os jovens não
podiam entrar, pra ser político lá no Reino Unido. E qual o argumento? O argumento
que, de uma certa forma, uma pessoa centrada, ponderada com 40, 50 anos realmente
pode observar um determinado dado com um pouco mais de sabedoria do que uma
outra pessoa e vice e versa. Mas colocar todo mundo igual também, não me soa também
como a melhor proposta, é a mais simples, a operacionalizável, nos dias de hoje na
nossa sociedade, pra votar, escolher etc. Mas eu acho que com o passar do tempo, de
alguma forma caminhar pra uma sociedade que pudesse elencar pessoas que
reciprocamente falem, olha, seu voto vale mais porque eu confio mais em você. Enfim,
mas o que eu quero tirar dessa, dessa discussão é que, houve, houve, soou realmente,
houve essa sondagem sobre a possibilidade de um plebiscito pra debater essas questões
na época, mas nós caminhamos para a seguinte questão quem definiria se haveria
necessidade ou não do plebiscito seria o Conselho Universitário. Aquelas pessoas de
uma certa forma, elas são o voto ponderado que eu havia lhe dito. Foram pessoas já
escolhidas pela comunidade, que representam todos os seguimentos e que se achassem
insatisfeitas com as argumentações da comissão e do relator, o próprio Conselho teria
liberdade para rechaçar a proposta ou encaminhar para um plebiscito. Mas naquele
momento havia argumentos suficientes pro Conselho de sentir tranquilo e aprovar,
então acho que o caminho foi esse. E quanto as ações você vai encontrar todas as
paixões ainda, e ainda muito latentes ainda.

Pesquisadora: Tem algum caso específico de manifestação contrária que você se
lembre?
Não recentemente, mas acho que se você quiser ouvir uma opinião assim, muito
interessante contrária, professor Carlos Alberto da Matemática. E ele já manifestou
publicamente um posicionamento contrário às questões das ações afirmativas no
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão que hoje eu faço parte, ele faz parte também,
ele é professor da casa e a argumentação dele é mais ou menos na linha assim, mas aí
com ele você pode se precisar melhor, caso você queira conversar com ele, “eu sou
preto, eu consegui, por que um outro preto não pode conseguir também? Mas eu acho
que ele, como eu já, no caso, eu acho que outras pessoas eu não vou me lembrar de
nomes.
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Pesquisadora: Mas com relação aos estudantes, teve algum caso que você recorde sobre
posição contrária?
Olha, não, de estudante é engraçado, porque de estudante, o próprio André, é, foi, não se
ainda é, um aluno muito militante e muito ativo nessas questões políticas de CAs, DCE
e etc, ele e o irmão dele o Marcos são muito atuantes, muito efetivos na época e os dois
brancos, branquinhos, iguais neve, participam, participavam de maneira histórica, muito
forte do projeto EducAfro, não sei se você conhece esse projeto, chama EducAfro.
Pesquisadora: Conheço.
E a minha impressão do seguimento estudantil a época é que foi muito bem aceito,
muito bem aceito. As manifestações contrárias eram de uma forma geral mais intensas
por parte de docentes e técnicos.
Pesquisadora: Interessante, pois, as vezes, nós vamos alguns casos na mídia, fotos, de
universidades que adotaram ações afirmativas em que os estudantes fazem catazes,
manifestam contrariamente.
É, mas eu acho que é com outro aspecto, do momento que isso aconteceu, nós aqui, é
primeiro, tem duas particularidades. O fato de eu mesmo ter sido, talvez isso pode até
ter pesado na escolha do Helvécio, o fato de ter ampliado em 2008, tinha acabado de
abrir o Campus Alto Paraopeba, o Campus Divinópolis, quer dizer, na verdade, a
universidade ainda era praticamente apenas São João del-Rei, e sendo apenas São João
del-Rei que característica que ela tem? Muitas licenciaturas e muitos cursos noturnos.
Então o perfil da universidade de alunos daquela época, se agente pudesse comparar
com o de hoje, é bem diferente. Porque hoje nos temos muito mais cursos no integral
que dificultam o acesso, do pobre, com dificuldades etc, vê o aluno que o curso é
integral já corre. Ah, falar que tem bolsa, que ele pode vir a conseguir, ninguém vai
assinar um contrato com ele se ele passar no vestibular ele vai ter.
Pesquisadora: As bolsas não são suficiente pra todos, né?
É Letícia, eu, eu trabalhava, o dia todo, você é daqui?
Pesquisadora: Não, eu sou de Divinópolis.
Divinópolis. Tem uma associação aqui na cidade, chama ASAM - Associação
Sãojoanense de Assistência ao Menor, eu comecei a trabalhar desde muito
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pequenininho, quando eu tinha 13, 14 anos, aí depois eu comecei a trabalhar o dia todo,
depois eu comecei meu curso aqui a noite, um curso noturno e na época, eu poxa, que
quero estudar, quero dedicar mais tempo, surgiu uma oportunidade de conseguir bolsa
pra cá. Eu larguei meu emprego, eu trabalhava em uma metalúrgica aqui, indo pra
Lavras, larguei meu emprego lá e vim pra cá pra ganhar uma bolsa de iniciação
científica. Na época eu ganhava exatos duzentos e quarenta reais, o que constituía quase
dois salários mínimos e meio.
Pesquisadora: O valor da bolsa era bem mais alto do que hoje.
Dois salários mínimos e meio, hoje a bolsa caminha pra quase meio salário. Assim, na
época, a escolha já foi muito difícil, já foi pesada, porque eu estava largando carteira
assinada, plano de saúde, uma série de questões que eram muito importantes pra mim e
pra minha família, mas o impacto foi muito grande. Hoje então, se o aluno trabalha,
trabalha porque precisa, pra vir pra instituição só se dedicar é muito difícil. Então eu
acho que isso pode ser uma hipótese, do porque naquele momento os estudantes, eles
tiveram uma adesão um pouco maior. Acho que hoje, talvez os estudantes eles possam
ter uma adesão um pouco mais já diferente.
Pesquisadora: Se fosse nesse momento após a expansão?
Sim, com um número de alunos da Medicina mais amplos, mais acentuados, não apenas
de Medicina, mas de Farmácia, de Enfermagem, todos os cursos de Engenharia que
abriram, Ciências da Computação que é integral, isso tudo eu acho que pesa, na
composição das classes sociais que aqui estão presentes e em muitas situações essa
classe social influencia o comportamento diante de determinadas propostas.
Pesquisadora: A universidade se baseou em alguma política específica de outra
universidade?
No Projeto de Lei que está em tramitação no Senado, até naquela página que eu falei
com você tem esse Projeto de Lei.
Pesquisadora: Bom, falando dessa questão dos estudantes, das bolsas, de ter que
trabalhar, cursos noturnos, na Resolução da universidade sobre a implantação das ações
afirmativas não se fala da questão da permanência desses estudantes que são egressos
das escolas públicas que vão entrar na UFSJ e que a maioria provavelmente são das
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camadas populares. Teve essa discussão, uma preocupação com a permanência desses
estudantes?
Teve, muito, muito. Nós observamos essa discussão tanto localmente e já tem
mecanismos pra tentar minimamente, minimamente atender isso, e também na esfera
nacional. Na esfera nacional, eu fiquei muito feliz, ano passado, que eu tenho notícia,
pela primeira vez que a universidade recebeu uma cota de bolsas de iniciação científica
exclusiva pra quem passou nas políticas de ações afirmativas. Eu mesmo tinha uma
aluna, e ela não tinha conseguido bolsa, eu estava na fila com ela, ela não tinha
conseguido uma bolsa, ela estava na fila. A pro - reitoria de pesquisa, informou, olha
você está na fila, ela entrou por ações afirmativas? Acabou que ela tinha entrado um ano
ante da cota e não entrado, mas ela estudou em escola pública a todo momento, então já
tem hoje na casa, mas isso é feito de uma política da esfera federal. E iniciações
científicas com bolsa para exclusivamente para alunos de ações afirmativas, aí
quantidade, implantação, sugiro que você dê uma passadinha na pró-reitoria de pesquisa
e converse com a Margareth pra você pegar esses dados de repente pode ser interessante
pra você até confirmar essa minha fala. Depois, nós aqui, nós falamos, olha, primeiro,
sabemos que isso é importante que precisa ter, então nós tínhamos duas possibilidades,
uma, vamos em uma proposta já amarrar isso e ao mesmo tempo toda uma questão de
atenção a esse estudante, posteriormente, e aí uma outra discussão é dotação
orçamentária, é recurso, uma série de coisas de como que a gente vai fazer isso, ou
fazemos isso e atuamos em duas frentes, uma, primeira, o próprio programa já existente
de bolsas, de bolsa atividade ele é um programa exclusivamente socioeconômico. Então
do ponto de vista socioeconômico, ele já minimamente uma política da universidade de
fazer permanência dessas pessoas. A ação afirmativa 2, ela não é atingida diretamente,
da forma como essa afirmativa é no vestibular, isso é um ponto que ainda merece
discussão na casa.
Pesquisadora: Mas foi ampliado junto, no ano que começou a valer a ação afirmativa
teve um crescimento de bolsas atividade, ou não?
Olha, eu tenho quase certeza que o número de bolsas, ao longo do tempo, foi ampliado,
isso tenho.
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Pesquisadora: Porque anualmente o número de bolsas é ampliado mesmo, mas
pensando especificamente nessa questão dos estudantes das ações afirmativas houve
crescimento?
Aí eu acho que a pergunta sua é muito profunda, em que sentido? Efetivamente, quantas
pessoas a mais estão entrando com perfil socioeconômico que demandariam um
aumento proporcional a isso? O fato de alocar 50% não significa isso, não significa,
significa que mesmo lá na questão socioeconômica da Medicina etc, etc, a gente não
sabe. A proposta da universidade pelo que eu sei é de juntar alguns vestibulares, porque
um estatisticamente não tem resultado, dois começa a ter um certo significado, com o
terceiro começa, acho que a universidade começa a ter massa de dados suficiente pra
começar a dizer alguma coisa. Fora isso é muito difícil você começar a estatisticamente
dizer, olha isso não foi bom, isso não foi, isso não é válido ou é, e até porque pra falar
essa questão da estatística, lá no Conselho foi muito debatido. Ao invés de estabelecer
uma cota, teve conselheiro que defendeu bônus, você dá uma nota adicional, mas qual é
esse valor de nota pra dar pra uma pessoa? Qual esse valor pra atender realmente? Dá
cinco, dá dez? Qual o abismo que tem entre uma pessoa que tem determinado perfil
socioeconômico racial, com aquela que não precisa disso? Quem responde isso? Não
tem. Então acabou que e outro mais, e o bônus ele é pago em que sentido? Em certa
medida, até a UFMG que utilizou o bônus, ela, em uma das matérias, logo depois no
jornalzinho dela, ela soltou assim, nós temos o bônus e segundo o pessoal da COPEVE,
atingiu 10% tal de aumento pessoas de classe c. Se a proposta era atingir 10%, garanta
os 10% ao invés de dar bônus, o bônus, em certa medida, em muitos lugares ele reflete
uma forma de atingir um percentual de inclusão. Já define esse percentual de inclusão,
já é objetivo, direto, esse bônus ele vai ser oscilante em razão da população que vai
concorrer naquele momento. Então, assim, contra bônus é muito fácil de combater,
assim, esse argumento. Então, é acho que eu sinto que houve um crescimento, mas é um
ponto que requer ainda um avanço, que requer alguns avanços assim, ainda, no olhar
não somente em uma bolsa de permanência pra esse aluno, é muito amplo, até mesmo
pra não ocorrer uma certa... é o seguinte, pra esses que entraram uma atenção especial,
mas também aqueles que entraram pela Ampla Concorrência, as razões por entrar por
Ampla Concorrência elas são as mais diversas, desde uma pessoa que, um serviçal que
trabalhava em uma escola particular e ganhou uma bolsa, durante um ou dois anos, ele
já não podia mais entrar aqui, uma série de coisinhas assim. Então a universidade, eu
acho que ela precisa atuar com quem já está aqui atuar, ou eu acho que também deve ser
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um norte maior combater um dos principais critérios de evasão, que é a questão de não
conseguir se manter, pra todo e qualquer aluno, seja entrando pelas ações afirmativas,
seja entrando pela Ampla Concorrência. Eu acho que esse também é um ponto que a
universidade tem atuado, mas é uma batalha inglória, dificílima, tem as questões das
bolsas, e tem outras coisas que eu acho que vão dar efeito muito próximo, que é a
questão do R.U e a questão de moradia universitária.
Pesquisadora: Que ainda não foram efetivados.
Não, não, acho que isso, que eu me recordo estão em via de serem inaugurados e eu vi
uma notícia no ano passado que estava o prédio já pronto, mas acho que há ainda um
espaço bastante discussão.
Pesquisadora: Qual sua projeção sobre as ações afirmativas aqui na universidade? O que
você acha que acontece daqui pra frente?
Daqui pra frente...?
Pesquisadora: Existe uma data pra que seja feita uma avaliação?
Não, não, não ficou isso estabelecido não, que eu me lembre da Resolução aprovada não
ficou não, porque o que eu tenho notícia, e até por estar aqui no IPI é que a COPEVE já
tem feito alguns estudos a esse respeito, o professor Weverson pode esclarecer alguma
coisa nesse sentido, mas não tem uma data não. A minha expectativa, sabe Letícia, uma
coisa começa se a gente começa a falar pra ter alguma coisa assim, começar opinar, de
uma maneira, sensata, imparcial, são janelas de tempo na faixa de cinco, dez anos,
menos do que isso, eu acho que já começa a ter perguntas que você já não consegue
responder. Por exemplo, quantos alunos se formaram na política de ações afirmativas,
em detrimento daqueles que não entraram? Isso é uma pergunta muito importante,
porque aí você vai ver não adiantou nada a universidade abriu, mas noventa por cento
dos que entraram na ação afirmativa saíram da universidade porque não tinham
condições de ficar. Ora, como se chega a esses noventa por cento? Você tem ideia, por
exemplo, de como chegar?
Pesquisadora: Teria de ser depois, pegar os egressos.
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Depois, os egressos. Então, os egressos demoram quantos anos? A duração do curso, em
média seis anos, mas você vai abordar apenas a primeira turma? Mas a primeira turma
só? E a segunda como está?
Pesquisadora: Mas é preciso começar.
Os primeiros podem dar um indicativo, mas eu acho que dizer o seguinte, olha, tá indo
pra alguma coisa, tá indo, tem que ter paciência, muita paciência pra colher os
resultados disso. Porque isso é uma política de médio e longo prazo, e é realmente pra
poder pensar alguma coisa, assim, efetivo. Lógico, já tem coisas que eu acho que já está
pronto pra se fazer, por exemplo, o rendimento dos alunos, né? O rendimento hoje dos
alunos, como está? Eu acho no geral que é um estudo muito interessante, nós já estamos
aí, entrou 2010, entrou 2011, entrou 2012, eu acho que a partir de 2013 nós temos aí três
anos, o primeiro, o segundo período, de três entradas, eu acho que daí você já tem uma
massa de dados, que daí eu acho que já pode ter alguma sinalização.
Pesquisadora: Já foi feito algum estudo sobre o rendimento dos estudantes cotistas?
Olha,eu sinto que a universidade, ela..já refletiu sobre isso, se efetivou, aí eu não saberia
dizer, aí teria que...
Pesquisadora: Talvez buscar na COPEVE?
Na COPEVE, na COPEVE eu acho que seria uma possibilidade, de ver se já tem
alguma coisa, porque acho que a gente já está a partir do ano que vem, com três turmas,
e acho que a gente já consegue ter algumas questões estatísticas nesse rendimento. E
principalmente no que é discutido, que é uma das grandes preocupações, que vai
diminuir a qualidade, curso, diminuir a qualidade dos alunos que entram.
Pesquisadora: Isso era um dos argumentos contrários.
O argumento contrário, que não é justo, que não é meritocrático, etc.. Por isso que eu
falo pra você, os estudos que você tem, principalmente lá na Universidade Estadual do
Rio de Janeiro, de que não há, não há essa divisão nos casos. Isso pra mim é uma
evidência que não está se perdendo em mérito não, não está se perdendo mérito, porque
mérito no sentido de competência, de capacidade de fazer uma boa graduação, eu acho
que não se perde nisso, porque a pessoa, se passa com uma nota menor. Ah, um outro
argumento pra mim que foi muito forte, eu durante um doutorado sanduiche que eu fiz,
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eu fiz no ITA, e lá eles, na época..até por coincidência, eu ainda não estava nessas
questões de ações afirmativas, mas perguntei pro pessoal, olha, mas como é que é aqui,
vocês, como é o perfil dos alunos que passam no vestibular e do rendimento deles?
Existe algum estudo? Existe estudo demais disso, aqui nós temos mostrado que não
existe correlação nenhuma, quem passa em primeiro no vestibular, não necessariamente
é primeiro aluno do ITA. Na verdade, assim, as vezes o último que passou lá é um dos
melhores alunos.
Pesquisadora: Até porque com relação a avaliação, existem outras questões envolvidas
ali no momento da prova.
Com certeza, então dizer que o fato de permitir que um aluno entre com uma nota um
pouco mais baixa vai prejudicar, é um argumento muito, muito egoísta, no sentido de
defender uma determinada situação. Egoísta no sentido de olhar o coletivo em que a
pessoa está inserida, eu acho, e a pessoa que entra com uma nota, ela não reflete,
efetivamente, as suas potencialidades, eu acho que consegue com as ações afirmativas
dosar um pouquinho isso.

