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Introdução  

 A presente pesquisa tem como objetivo investigar as representações que 

estudantes universitários fazem em relação a políticas de cotas para negros na 

universidade. Pretende-se analisar se as atitudes e representações dos estudantes 

universitários se modificam em função de diferentes tipos de políticas: cotas “duras” , 

cotas “simples” , cursinho pré-vestibular e “mérito” , tomando como referência três 

públicos-alvo distintos a que podem ser destinadas: negros, afrodescendentes e 

estudantes de escolas públicas. Buscou-se analisar também as possíveis diferenças de 

representações e atitudes entre alunos negros e não-negros de diferentes níveis sócio-

econômicos. Esta pesquisa foi realizada na Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP 

– Presidente Prudente, SP, no decorrer de 2005. Foram sujeitos da pesquisa 403 alunos 

dos diferentes cursos existentes nesta Faculdade, os quais responderam os questionários 

que serviram como base para a nossa pesquisa. 

 Tendo em vista a exposição dos resultados desta pesquisa, dividimos esse texto 

em duas partes. Na primeira, apresentamos um panorama mais geral sobre a 

implementação da política de cotas para negros nas universidades brasileiras, 

explicitando os principais argumentos favoráveis e contrários a esta política. Na 

segunda parte, descrevemos a metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa e 

apresentamos a análise dos dados coletados, a partir dos quais buscamos identificar as 

representações que os alunos constróem sobre a política de cotas. 

 

1. Situando o debate em torno da política de cotas para negros na universidade 

brasileira 

                                                
1 Esta pesquisa teve a colaboração de Lorenzi-Cioldi,F. e  Buschini, F.; do Laboratoire de Psychologie 
Sociale da Universidade de Genebra;  e Silva, D.J.  da UNESP de Presidente Prudente. 
2 UNESP - Presidente Prudente, SP. Iniciamos esta pesquisa com auxílio da CAPES relativo a bolsa de 
pós-doutoramento. 
3 Faculdade de Ciências da Saúde de Garça; SP 
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 O debate sobre a questão das cotas para negros (pretos e pardos) nas 

universidades brasileiras é recente e polêmico. Tanto nos meios intelectuais, como na 

sociedade em geral, têm surgido diferentes posicionamentos sobre esse tema, ganhando 

visibilidade na imprensa escrita, particularmente, nos jornais de grande circulação no 

país. Estas diferentes posições são justificadas por diversos argumentos pró ou contra as 

cotas como política de ação afirmativa (BRANDÃO, 2005). Considerando a Teoria das 

Representações Sociais, criada por Moscovici (1978) podemos dizer que, no Brasil, 

antigas representações sociais sobre os negros4, arraigadas no imaginário da população 

em geral, entram em choque com novas representações construídas e defendidas por 

militantes e simpatizantes na luta em defesa dos direitos dos negros, assim, como 

estudiosos do assunto, as quais têm adquirido reconhecimento e espaço na agenda 

política do governo brasileiro. 

  Embora seja longa a história de movimentos a favor da melhora das condições 

de vida e cidadania dos negros, a reivindicação de políticas afirmativas no campo da 

educação superior se consolidou apenas recentemente, a partir dos anos 90. Autores 

como Veríssimo (2003) e Camargo (2005) Gonçalves e Gonçalves e Silva (2000) 

explicam que, apesar de algumas iniciativas esparsas no passado, as organizações e 

movimentos dos negros brasileiros concentraram-se mais, até a década de 80, na 

denúncia do racismo e discriminação ao negro que na proposição de políticas de ação 

afirmativa.  

Uma das razões alegadas para esse atraso nessa reivindicação, quando 

comparamos o Brasil com os EUA, onde ações afirmativas acontecem desde os anos 60, 

é a predominância ao longo do século XX, no ideário brasileiro, do “mito da democracia 

racial”  em que se desconhece haver no Brasil preconceitos e discriminação de raça ao 

mesmo tempo em que se defende “a mestiçagem como padrão fortificador da raça”  

(CHAUI, 2000, p. 08). Segundo este ideário, vivemos em um país em que há a 

igualdade étnico-racial e que as desigualdades que ocorrem se explicam, 

exclusivamente, por fatores econômicos. Há, também, uma suposta “ identidade 

nacional”  que vê o Brasil como um país de mestiços, onde há convivência pacífica e 

mistura de diferentes raças e etnias (CAMARGO, 2005, CARVALHO E SEGATO, 

2002). Até mesmo as estatísticas oficiais, mostrando a presença populacional e 

condições e vida dos negros no Brasil,  começaram a aparecer somente após os anos 70 

                                                
4 Estamos considerando como negros os indivíduos pretos e pardos, tal como o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, IBGE adota. 
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(HASENBALG, 1987). Segundo Silvério (2003) a representação social de que no Brasil 

não há negros, somente mestiços, banaliza as práticas discriminatórias cotidianas e 

reforça a invisibilidade do negro. 

 O ano de 1995 tem sido mostrado como um marco na história do Movimento 

Negro (VERÍSSIMO, 2003; CARVALHO E SEGATO, 2002), pois nele aconteceu 

importante manifestação contra o racismo, a Marcha Zumbi à Brasília, ocasião em que 

militantes apresentaram ao Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, um 

documento nomeado “ Programa de superação do racismo e da desigualdade racial” , 

que incluiu, além de outras reivindicações, a necessidade de aumento do ingresso dos 

negros nas universidades do país. Desde então, aconteceram respostas positivas do 

governo como a criação de secretarias e ministério para tratar do resgate da cidadania e 

condições de vida dos negros e de outras minorias no Brasil. A partir de 2001, algumas 

universidades públicas brasileiras, por iniciativas próprias ou pressionadas por leis 

estaduais, passaram a oferecer uma porcentagem de vagas a serem disputadas somente 

por candidatos negros5.  

A reivindicação de cotas para negros em universidades brasileiras se coloca 

como uma política de ação afirmativa que tem como princípio motivador o alcance da 

igualdade real entre negros e brancos. Parte da constatação histórica das inúmeras 

discriminações que os negros sofreram no Brasil e buscam uma forma de reparação e/ou 

compensação das perdas causadas a este grupo. (CARVALHO E SEGATO, 2002).  

 Através das cotas para negros nas universidades pretende-se, principalmente, 

possibilitar aos negros o acesso a níveis econômicos, sociais e culturais mais elevados 

na sociedade, aumentando a existência de uma classe social média e alta para este 

grupo, tal como aconteceu nos EUA (GUIMARÃES, 2003). Silvério (2003) defende 

que uma das conseqüências imediatas da adoção de ações afirmativas seria a inclusão de 

parcelas da comunidade negra em posições estratégicas no mercado de trabalho e nas 

universidades, iniciando, assim, o processo de desracialização das posições de maiores 

status e renda, favorecendo a construção de uma democracia sem a demarcação de 

grupos étnicos-raciais.  Além disso, a existência de negros na universidade possibilitaria 

modelos positivos de identificação aos demais membros desse grupo, mudando uma 

imagem negativa ou “ lúdica”  que se tem do negro no país (RAMOS, 2003; 

CARVALHO E SEGATO, 2002). A maior presença de negros nas universidades levaria 

                                                
5 Vide o caso da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da Universidade Estadual do Norte Fluminense 
,da Universidade Nacional de Brasília e da Universidade Estadual da Bahia. 
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a uma ampliação na diversidade étnico-racial nesses espaços, possibilitando outras 

visões de mundo e perspectivas culturais. 

 Embora haja o reconhecimento, por parte de militantes, em prol dos direitos dos 

negros e por parte de certos intelectuais e políticos, da necessidade de se atender à 

demanda por maior presença de negros nas universidades brasileiras, são unânimes em 

afirmar que as ações afirmativas confundiram-se ou ficaram restritas a proposta de cotas 

o que, para alguns autores, teria provocado forte resistência da população 

(VERÍSSIMO, 2003; CAMARGO, 2005).  

 A situação vivida no Brasil com relação à adoção de cotas nas universidades nos 

parece um tanto paradoxal, pois de um lado temos a presença de respostas positivas do 

governo brasileiro favorável às cotas, mas de outro lado esta política encontra 

resistência na sociedade civil (GUIMARÃES, 2003). De fato, a maioria das pesquisas 

até agora realizadas sobre a política de cotas nas universidades brasileiras, como as de 

Santos (2003), Camargo (2005), Augusto Brandão (2004), Veloso (2005) revelam um 

posicionamento contrário às mesmas com base em alguns argumentos mais comuns.

 Um argumento contrário às cotas muito usado é o que se refere a elas como um 

privilégio aos negros, deixando de lado outras minorias. Deste argumento, depreende-se 

a defesa de políticas universalistas como a melhora das escolas públicas em geral e das 

condições de vida da população pobre do país, ou, no máximo, de cotas para alunos 

pobres provenientes de escolas públicas (CAMARGO,2005; AUGUSTO BRANDÃO, 

2004; SANTOS, 2004; VELOSO, 2005).  Ainda decorrente da visão das cotas como um 

“privilégio” , as pesquisas de Camargo (2005) e de Augusto Brandão (2004) têm 

mostrado que alunos negros falam do “constrangimento”  em terem de usar essa 

estratégia para entrar na universidade e temem ser vistos como incapazes ou 

oportunistas. Relacionado a esse temor dos alunos negros, outro argumento usado 

contra as cotas é o que aponta a estigmatização dos alunos beneficiados afirmando-se 

que as cotas levariam a um aumento do preconceito racial, em vez de solucioná-lo. Um 

argumento freqüente e defendido mesmo nos meios universitários é a ameaça aos 

critérios de mérito para o ingresso nas universidades. Teme-se, ainda, uma perda de 

qualidade do ensino nas universidades, uma vez que esses alunos ingressantes pelas 

cotas seriam menos aptos, supondo-se a fragilidade da formação em graus anteriores. 

Finalmente, ainda comparece como argumento contrário à crença de que não há uma 

identidade de cor definida no país, dada a diversidade e mistura de etnias, não sendo 
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possível, portanto, distinguir quem é negro; o que provocaria dificuldades na seleção de 

indivíduos que se beneficiariam das cotas. 

 As pesquisas de Camargo (2005) e de Santos (2003) mostram que estudantes  

reconhecem que os negros são discriminados no Brasil, embora sejam contrários às 

cotas. As políticas universalistas que beneficiam a todos, mesmo que a muito longo 

prazo, são as mais defendidas pela maioria dos estudantes. A idéia de cursinhos pré-

vestibulares para alunos carentes ou negros também parece ser mais aceita que as cotas, 

e é uma iniciativa que vem tomando força no país, embora apresente resultados pouco 

satisfatórios no que diz respeito ao aumento de ingresso de negros nas universidades 

públicas (SANTOS, 2004; AUGUSTO BRANDÃO, 2004).  

No Brasil, as pesquisas sobre a recepção de políticas afirmativas apenas se 

iniciam (SANTOS, 2003; SILVÉRIO, 2002). No entanto, pesquisas com relação a 

políticas afirmativas para mulheres têm sido realizadas na Suíça e na França, como as 

de Lorenzi-Cioldi (2002) e Lorenzi-Cioldi e Buschini (2005) e têm mostrado resultados 

intrigantes. Os dados até agora obtidos apontam que pode ocorrer um “efeito perverso”  

das políticas afirmativas, pois, ao se basearem na pertinência grupal dos indivíduos de 

uma determinada categoria, fortalecem o fenômeno do essencialismo através do qual as 

pessoas são julgadas e representadas mais em função de sua pertinência a um grupo que 

de características próprias, únicas e diferentes das demais. Lorenzi-Cioldi e Buschini 

(2004) estudaram as influências de diferentes políticas afirmativas voltadas às mulheres 

e encontraram efeitos como o aumento da essencialização das características atribuídas 

às mulheres conforme as políticas afirmativas eram mais agressivas. No geral, quanto 

mais forte a política afirmativa, maior a rejeição que provoca e maior a atribuição de 

traços negativos ao grupo-alvo das políticas, no caso as mulheres.   

Os “efeitos perversos”  das políticas afirmativas, segundo Lorenzi-Cioldi e 

Buschini (2004) podem ser, então, o aumento da atribuição de estereótipos ao grupo 

alvo, a depreciação dos indivíduos que dela se beneficiam, a instauração favorável à 

emergência de dúvidas sobre o próprio desempenho entre aqueles que se beneficiam das 

medidas, e aumento do “auto-handicap” , isto é, a atribuição, pelo próprio indivíduo 

beneficiado, de causas externas ao seu sucesso. Lorenzi-Cioldi (2002) também coloca a 

hipótese de que quanto mais as políticas se referem a uma categoria de indivíduos 

pertinentes a um grupo bem delimitado, maior a rejeição às políticas afirmativas em 

relação a esse grupo. Assim, por exemplo, no contexto americano, Kinder e Snaders 

(1996 apud LORENZI-CIOLDI, 2002, p.264) apontam que as políticas afirmativas são 
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mais aceitas quando se referem a grupos mais amplos, como pobres ou desempregados, 

que a grupos mais restritos, como os negros.  É possível, ainda, que a aceitação de 

políticas afirmativas aos negros seja diferente, conforme se faça referência a esse grupo 

como “negros”  ou “afrodescendentes” , como sugere Philogène (1996) a respeito dos 

afroamericanos, pois esta última forma de representação, mais recente na história do 

povo americano, carrega uma conotação negativa menor. Finalmente, Lorenzi-Cioldi 

(2002) e Lorenzi-Cioldi e Buschini apontam uma maior aceitação das políticas 

afirmativas pelos grupos beneficiados e por aqueles que não competem diretamente no 

mercado de trabalho com eles. 

 

2. Representações de Estudantes sobre cotas para negros na universidade 

brasileira. Metodologia e Resultados. 

 Tendo em vista o objetivo geral da pesquisa, que é investigar atitudes e 

representações de estudantes universitários a respeito de diferentes políticas de reserva 

de vagas aos negros, utilizamos 12 modelos de questionários, compostos, em sua 

maioria, de questões na forma de escalas de 9 pontos, que se destinaram a três públicos-

alvo: negros, afrodescendentes e estudantes de escolas pública (ou aluno pobres) e que 

apresentaram proposições de quatro tipos de políticas para o ingresso à universidade: 

1.cotas “duras” , nas quais se apresentou a situação de reserva de uma porcentagem de 

vagas no vestibular aos negros que não seriam ocupadas por não-negros caso não 

fossem preenchidas pelos primeiros; 2.cotas “simples” , nas quais uma porcentagem de 

vagas seria reservada aos negros e, caso não preenchida, poderia ser repassada aos não-

negros; 3.cursinho pré-vestibular, no qual seria oferecido um cursinho pré-vestibular 

específico aos alunos negros, e 4. “mérito” , no qual não haverá nenhuma política 

afirmativa para o ingresso na universidade, sendo apenas mensurado o mérito – 

desempenho no exame -  de cada aluno no vestibular. 

 As quatro políticas de ingresso à universidade foram combinadas com os três 

públicos-alvo (cada política é combinada com os três públicos-alvo), formando, então, 

os 12 modelos de questionários aplicados. 

Os participantes da pesquisa foram 403 alunos da UNESP, campus de Presidente 

Prudente, estado de São Paulo, homens e mulheres, brancos e não-brancos, de diversos 

cursos: Educação Física, Geografia, Matemática, Física, Arquitetura e outros, e de 

diversas séries. 73,5% dos alunos participantes da pesquisa denominaram-se brancos e 

26,5% se denominaram negros ou mulatos. O nível sócio-econômico dos alunos foi 
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mensurado através da faixa salarial paterna a paterna, sendo que 45,6% dos alunos têm 

pais com faixa salarial inferior a mil reais (aproximadamente 300 euros), e 54,4% 

superior a mil reais. A aplicação dos questionários, no que diz respeito à política e ao 

público-alvo, foi homogênea. 

 Para a exposição da análise dos dados adotamos o seguinte expediente: 

anunciamos nos subtítulos uma questão geral em torno da qual giraram as respostas dos 

alunos e em seguida comentamos os dados obtidos e os expomos por meio de uma 

figura ou tabela. 

 

2.1. O reconhecimento da discriminação e fim dos privilégios na universidade 

O primeiro conjunto de questões do questionário compôs-se de 7 frases que 

exibiam posicionamentos contra ou a favor do reconhecimento da discriminação ao 

público-alvo (negros, ou afrodescendentes ou alunos de escolas públicas) e que 

defendiam ou denunciavam os critérios atuais de ingresso nas universidades. Os 

participantes da pesquisa deveriam marcar, numa escala de 9 pontos, o grau de acordo 

ou desacordo para cada frase.  

Com base numa Análise de Componentes Principais das posições dos 

participantes nas 7 questões foram identificados dois principais fatores: 

“reconhecimento da discriminação” e “abertura da universidade à minoria ou fim dos 

privilégios” . Em seguida, calculamos os escores fatoriais desses componentes e uma 

análise de variância dos mesmos mostrou o efeito do público-alvo que cada modelo de 

questionário se reportou (negro, afrodescendente e alunos de escolas públicas) e da 

faixa salarial e cor dos participantes da pesquisa nos resultados.  

O primeiro fator, ligado ao reconhecimento da discriminação aos públicos-alvo, 

foi maior quanto mais se referiu ao alvo “alunos de escolas públicas”  e aconteceu mais 

fortemente entre os participantes da pesquisa cujos pais tinham renda salarial menor que 

R$1000 reais. Vê-se que os participantes reconhecem a discriminação sofrida pelos 

“pobres”  mais do que pelos negros ou afrodescendentes. Uma análise mais fina dessa 

variável (contraste) mostrou que o público-alvo “pobres”  diferiu muito dos demais 

(significância de  p<0,05). Assim, os participantes admitem prontamente que os pobres 

são discriminados mas parecem negar a questão racial  Houve, ainda, uma interação 

entre as variáveis cor e faixa salarial, de modo que os alunos negros e de faixa salarial 

menor foram os que mais reconheceram a discriminação aos público-alvo. (Figura 1) 
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Figura 1 
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Os dados demonstrados na Figura 1 mostram uma conformidade com o que a 

literatura brasileira tem apontado a respeito da negação da discriminação ou racismo aos 

negros no país; o “mito da democracia racial”  aparece (se não de forma explícita pelo 

menos implicitamente) mais entre alunos brancos com pais com renda mensais baixas 

ou altas e mesmo entre os alunos negros de faixa salarial maior. Além disso, tal como 

encontrado por pesquisadores brasileiros (AUGUSTO BRANDÃO, 2004; CAMARGO, 

2005; SANTOS, 2003; VELOSO, 2005) o público-alvo “pobre” , ou seja, referente aos 

alunos de escolas públicas, foi aquele que recebeu maior reconhecimento de 

discriminação. 

 

2.2. Avaliação dos benefícios da política de ação afirmativa 

Seguiu-se, no questionário, a apresentação de uma política de ação afirmativa 

(mérito, cursinho, quotas e quotas duras; uma para cada modelo de questionário) e 

pediu-se aos participantes que avaliassem uma série de frases afirmando os benefícios 

da medida. Uma só dessas frases era negativa à política e se referiu à ameaça que a 

política poderia ocasionar ao clima relacional na universidade. Com relação a esta frase, 

a média obtida nos resultados indicou que a ameaça ocasionada pela medida positiva 

liga-se de maneira linear à “agressividade” dessa medida Ou seja, as políticas 

relacionadas às cotas (quotas et quotas durs, nas Figuras) foram percebidas como mais 
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ameaçadoras do que aquelas referentes ao mérito e cursinho. A faixa salarial dos pais 

dos alunos também interferiu nesses resultados: os alunos com faixa salarial menor 

apontaram como mais ameaçadoras as políticas de mérito e cotas duras; enquanto que 

os alunos de faixa salarial maior, colocaram como menos ameaçadoras as políticas de 

mérito e cursinho. A Figura 2 mostra que a ameaça é função direta da agressividade 

entre os de melhor renda, mas não entre os de menor renda para os quais o sistema atual 

é ameaçador.  Esses resultados confirmam novamente as pesquisas já realizadas no 

Brasil que mostram representações positivas em relação aos cursinhos para alunos 

negros ou carentes, como forma de ação positiva, e resistências e representações 

negativas à política de reservas de vagas em cotas (AUGUSTO BRANDÃO, 2004; 

CAMARGO, 2005; SANTOS, 2004).  

 

Figura 2 
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2.3. Sucesso e fracasso dos alunos cotistas 

 Seguiu-se, no questionário, uma questão relacionada à estimativa da 

porcentagem do público-alvo em fracassar em seus estudos em função do ingresso pela 

política afirmativa proposta. Uma análise de variância das respostas mostrou que os 

alunos de menor renda salarial acreditam mais no sucesso dos públicos-alvo, mostrando 

uma média estimada de fracasso bem menor que os alunos de renda salarial mais alta. O 

cruzamento desses dados com a cor dos participantes da pesquisa mostrou diferenças 
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acentuadas entre os alunos negros conforme sua renda: os alunos negros, de faixa 

salarial menor, foram os que acreditaram no sucesso dos beneficiários, enquanto que os 

alunos negros de faixa salarial maior foram os mais cépticos em relação à capacidade 

dos beneficiários das medidas em terminarem seus estudos, exibindo uma média maior 

de fracasso, como mostra a Figura 3. 

 

 

Figura 3  
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É interessante notar na Figura 3 que os alunos negros de melhor renda foram ainda mais 

cépticos em relação ao sucesso dos públicos-alvo que os alunos brancos, de melhor ou 

pior renda. Questionamos se esse resultado mostra o fenômeno de “branqueamento”  no 

qual os próprios negros, quando ascendem a classe social mais elevada, adotam uma 

ideologia dos brancos e passam a duvidar de seu sucesso como grupo racial (SANTOS, 

2003) buscando desvencilhar-se, na medida do possível, de seu pertencimento a esse 

grupo.  

 Em complemento à questão anterior solicitamos aos alunos que marcassem o 

quanto pensavam ser as chances de um aluno (do público-alvo) ingressante pela medida 

afirmativa proposta vencer nos estudos em diferentes faculdades. Os testes estatísticos 

mostraram uma covariação entre as 8 faculdades propostas de modo que foram tratados 
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em conjunto. Constatou-se que em todos os domínios, considerou-se que “os pobres”  

teriam menos chance de terminar seus estudos que os negros ou afrodescendentes. Esse 

resultado relaciona-se com o anterior sobre o “reconhecimento da discriminação”, mais 

elevado a propósito dos pobres que dos grupos raciais e explica porque é mais fácil, 

entre os respondentes, adotar uma medida universalista, como o apoio à cotas para 

pobres, que adotá-la para o grupo dos negros, especificamente, como têm se obtido nas 

pesquisas brasileiras (CAMARGO, 2005; SANTOS, 2003).  

 

2.4. A percepção da agressividade das medidas positivas 

 A percepção da agressividade das medidas positivas foi mensurada por questões, 

ao final do questionário, que indagavam o quanto cada tipo de política afirmativa levava 

em conta a competência dos alunos e sua pertinência a um grupo de mesma origem 

(afro) classe social (alunos de escolas públicas) ou cor (negro). Calculou-se um índice 

de agressividade de cada medida através da diferença entre a importância dada ao grupo 

e aquela dada às competências individuais; por exemplo, a agressividade da medida de 

cursinho é igual ao grau em que se marcou que leva em conta a pertinência ao grupo 

menos o grau em que leva em conta a competência do aluno. 

 

Abaixo , a Tabela 1 mostra as médias obtidas 

Tabela 1 

Descriptive Statistics

398 -8.00 8.00 -3.5176 3.75958

397 -8.00 8.00 .7884 3.32432

396 -8.00 8.00 1.6313 3.46051

397 -8.00 8.00 1.9924 3.18336

392

aggmeri

aggcursi

aggquomou

aggquodur

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

 

Graças a esse índice pode-se ver que as medidas se apresentam num contínuo de 

agressividade suposta: o mérito dando mais claramente importancia às competências 

enquanto que as outras medidas vão, passo a passo, dando mais importância ao critério 

de pertinência ao grupo racial. 

Em síntese, a agressividade das medidas pode se mensurada pelo quanto 

favorece a pertinência dos indivíduos a um grupo específico (os públicos-alvo) em 
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relação às competências individuais. Em resultado, produz-se o “efeito perverso”  das 

medidas positivas, que Lorenzi-Cioldi e Buschini (2005) já haviam obtido em pesquisas 

sobre cotas para mulheres: quanto mais agressivas as medidas, mais se estigmatizam seu 

grupo alvo e mais a medida é rejeitada, como veremos a seguir.  

 

2.5. Avaliação das políticas adotadas 

 A descrição de cada medida positiva proposta no questionário foi realizada pelos 

alunos num conjunto de questões onde lhes pedia para avaliar, colocando um grau de 

acordo ou desacordo numa escala de 9 pontos, as possíveis qualidades ou conseqüências 

positivas da medida a qual o questionário se reportava (mérito, cursinho, cotas ou cotas 

duras), tais como: aumentar de maneira justa e eficaz o número dos representantes dos 

públicos-alvo  nas universidades; compensar as desigualdades sofridas por eles; 

encorajar a diversidade nas universidades; promover o reconhecimento das 

discriminações passadas, e outras qualidades apontadas. A análise de variância dos 

escores relativos a essas questões demonstrou que a apreciação positiva dos 

participantes, em relação às conseqüências das medidas, depende, significativamente, da 

política abordada em cada questionário. A Figura 5 evidencia esse dado, uma vez que a 

maior média obtida foi concernente à política de cursinho e a menor referente às cotas 

duras. Esse efeito á compatível com a denúncia da discriminação sofrida pelos ‘pobres” .  

Os participantes parecem afirmar um “Viva ao cursinho gratuito”. De modo 

interessante, o sistema atual – mérito – é mais condenado até que as cotas simples.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 
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Quando realizada a interação entre o tipo de política e o público-alvo, essa 

interação mostra que os participantes tendem a rejeitar as cotas “duras”  (mais que as 

“simples”  e o público-alvo “pobres”  ou de alunos de escola pública) se destaca dos 

demais.  Para os pobres, os participantes rejeitam menos as cotas duras e privilegiam, 

sobretudo, a introdução do cursinho. (Figura 6). 

 

Figura 6 
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O cruzamento das variáveis cor e renda dos alunos respondentes mostrou uma 

diferença acentuada entre os alunos negros: os negros com renda menor mostraram uma  

apreciação global das medidas positivas bem maior que os negros de renda mais alta. 

Estes últimos avaliam as medidas como os alunos brancos, mostrando, novamente 

representações  mais semelhantes a este grupo que ao seu grupo de origem.     

Perguntou-se, também, por meio de duas questões na forma escala de 9 pontos, o 

quanto os alunos seriam favoráveis ou contrários à medida proposta e à implementação 

da mesma na maioria das universidades brasileiras. Devido a uma forte correlação entre 

essas questões, seus resultados foram aglutinados. Observou-se que os participantes 

foram, em geral,  mais favoráveis às medidas mais brandas (mérito e cursinho) e menos 

favoráveis às demais políticas (cotas simples e “duras”) e, quanto aos públicos-alvo, 

mais favoráveis aos alunos pobres de escolas públicas que aos negro ou 

afrodescendents. As tabelas 2 e 3  a seguir demonstram as médias obtidas. 

 

Tabela 2 e Tabela 3 

 

1. politiq

Dependent Variable: favgfav

4.969 .322 4.335 5.603

4.890 .364 4.174 5.606

3.948 .312 3.334 4.563

3.326 .314 2.708 3.944

politiq
1  Merito

2  Cursinho

3  Quotas

4  Quotas durs

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

 

2. cible

Dependent Variable: favgfav

3.999 .285 3.437 4.560

3.892 .269 3.362 4.422

4.959 .299 4.370 5.548

cible
1  Negros

2  Afrodescendentes

3  Pobres

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

 

  

Em segundo lugar, na análise interativa entre a política adotada e a renda salarial 

dos participantes, observou-se um claro decréscimo linear entre os participantes de 

renda maior. Os mesmos revelaram ser mais favoráveis à política de mérito do que 
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aqueles participantes de renda menor, e menos propícios a aceitarem as medidas de 

cotas e cotas duras.  

 

2.6. A favorabilidade das políticas afirmativas 

A favorabilidade das políticas afirmativas foi analisada, também, de acordo com 

a cor dos participantes. A média alcançada pode ser visualizada por meio da Figura 7. 

 

Figura 7 
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Na Figura7, observamos que, para os Brancos, as cotas são rejeitadas em relação às 

outras políticas; enquanto que os Negros não rejeitam as cotas, a não ser as “duras” .  

Os resultados relativos às conseqüências positivas das medidas afirmativas e à 

favorabilidade de suas respectivas implementações vão de encontro com as pesquisas 

realizadas por Santos (2003, 2004), Camargo (2005), Augusto Brandão (2004) e Veloso 

(2005), em que os estudantes, na maioria, são mais favoráveis a políticas mais brandas e 

universalistas, que estendam os benefícios a todos, como, por exemplo, a proposta de 

cursinhos pré-vestibulares, do que àquelas que impliquem a concessão de cotas. Por 

outro lado, fica evidente que há uma maior favorabilidade à política de cotas quando se 

tem como beneficiários os alunos de escolas públicas (denominados nas figuras 

“pobres”), o que reforça a idéia defendida por diversos autores (CAMARGO, 2005; 

CARVALHO e SEGATO, 2002; CHAUI, 2000; SILVÉRIO, 2003) do não 
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reconhecimento, por parte da população brasileira, dos preconceitos e discriminações 

raciais presentes em nossa sociedade.  

Esses resultados confirmam, também, o que Lorenzi-Cioldi (2002) e Lorenzi-

Cioldi e Buschini (2005) verificaram em suas pesquisas sobre os efeitos das políticas 

afirmativas para mulheres na Suíça e França. Segundo esses autores as políticas 

afirmativas são mais aceitas quando direcionadas a grupos mais amplos como de baixo 

nível socioeconômico, do que quando visam beneficiar grupos mais restritos marcados 

por diferenças étnicas ou raciais.  

Um dado interessante é que quando identificada a pertinência social e racial dos 

participantes da pesquisa, verificou-se, de forma geral, que os estudantes de menor faixa 

salarial e negros foram mais favoráveis às políticas mais agressivas do que os demais 

(de maior nível salarial e brancos). Esses resultados parecem ser conseqüência de uma 

identificação desses participantes com o público-alvo a quem essas políticas se dirigem, 

e podem ser, também, procedentes das práticas discriminatórias vivenciadas por esses 

indivíduos na vida cotidiana.  

 

 

 

2.7. As representações dos alunos sobre a opinião pública a respeito das cotas 

  Após emitirem a própria opinião sobre as medidas, pediu-se aos alunos que 

marcassem, sempre numa escala de 9 pontos, como a opinião pública as veria. Buscou-

se com isso saber que representações os alunos têm a respeito das representações das 

medidas pela opinião pública.  Os resultados obtidos mostraram um efeito do público-

alvo de cada questionário, da política proposta, do salário e da cor dos alunos. Com 

relação ao público-alvo, as médias obtidas mostraram que os alunos pensam que a 

opinião pública seria bem mais favorável aos pobres que aos negros ou 

afrodescendentes, repetindo a tendência que a maioria dos alunos mostrou em questões 

anteriores. Com relação à interação tipo de política e cor dos alunos respondentes, os 

Brancos pensar que a opinião pública vai aprovar o Cursinho, enquanto que os Negros 

pensam que esta vai aprovar as cotas “simples” . Assim, os Negros têm uma 

representação da opinião pública em matéria de discriminação positiva mais radical que 

os Brancos (Figura 8). 
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Figura 8 
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Também houve uma interação entre o público-alvo e salário que evidenciou que os 

alunos com renda menor pensam que a opinião pública lhes é favorável e que é 

desfavorável aos negros. A interação política e salário mostrou diferença acentuada 

entre os alunos: os de renda menor acreditam que a opinião pública apoiaria mais as 

políticas de cotas e o mérito; enquanto que os com renda maior pensam que as cotas 

seriam as medidas menos aprovadas e que a opinião pública apoiaria mais cursinho e 

mérito.  

    

 

Conclusões 

 Os resultados alcançados com esta pesquisa aproximam-se, sob vários aspectos, 

de resultados das pesquisas já realizadas no Brasil sobre cotas para negros na 

universidade brasileira. Nesse sentido destacamos a seguir pontos convergentes entre a 

nossa pesquisa e aquelas comentadas na primeira parte deste texto. 

Um primeiro ponto convergente refere-se ao reconhecimento da discriminação 

aos pobres e a negação da discriminação ou racismo contra os negros no país. O que nos 

leva pensar que o “mito da democracia racial”  constitui um forte elemento na 

representação e negação do preconceito racial.  
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O segundo ponto nesta convergência pode ser encontrado na rejeição às políticas 

relacionadas às cotas que foram percebidas como mais ameaçadoras do que aquelas 

referentes ao mérito e cursinho. Confirmam-se, portanto, pesquisas realizadas no Brasil 

que mostram representações positivas em relação aos cursinhos para alunos negros ou 

carentes, como forma de ação positiva, e resistências e representações negativas à 

política de reservas de vagas em cotas.  

A respeito do sucesso ou insucesso dos alunos cotistas as respostas variaram 

mostrando que os alunos de menor renda salarial e negros acreditam mais no sucesso 

dos benificiários das políticas de cotas. Curiosamente, os alunos negros de faixa salarial 

maior foram os mais cépticos em relação à capacidade dos beneficiários das medidas. 

Esse resultado parece evidenciar o fenômeno de “branqueamento” , em que os negros 

passam a se identificar com uma ideologia dos brancos.  

A agressividade de medidas positivas que favorecem a pertinência dos 

indivíduos a um grupo específico, tende a produzir efeitos perversos, pois estigmatiza 

esse grupo beneficiário da medida, ao mesmo tempo em que produz a rejeição da 

mesma. 

Os resultados relativos às conseqüências positivas das medidas afirmativas e à 

favorabilidade de suas respectivas implementações aproximam-se das pesquisas 

realizadas no Brasil em que os estudantes, na maioria, são mais favoráveis às políticas 

mais brandas e universalistas. Há uma maior favorabilidade à política de cotas quando 

se tem como beneficiários os alunos de escolas públicas. Esses resultados confirmam os 

argumentos de Lorenzi-Cioldi (2002) e Lorenzi-Cioldi e Buschini (2005), segundo os 

quais as políticas afirmativas são mais aceitas quando direcionadas a grupos mais 

amplos com baixo nível socioeconômico, do que quando beneficiam grupos mais 

restritos marcados por diferenças étnicas ou raciais. 

 Finalmente, é importante destacar que quando identificada a pertinência social e 

racial dos participantes da pesquisa, os estudantes de menor faixa salarial e negros 

foram mais favoráveis às políticas mais agressivas do que os demais, mostrando que um 

posicionamento favorável às cotas é, ainda, restrito apenas ao grupo beneficiário.  
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