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RESUMO 

 
PINHO, Fabricia de Almeida. As representações sociais de alunos cotistas por 
professores universitários. Rio de Janeiro, 2006. 
 

A partir de 2003, as cotas na universidade pública vêm sendo implantadas como 

uma política compensatória para a desigualdade. A medida tem gerado polêmica. Seus 

opositores têm manifestado temores relacionados a expectativas de um baixo 

desempenho por parte desses alunos. Estudos sobre o fracasso escolar nos ensinos 

fundamental e médio, têm constatado que a baixa expectativa de professores sobre o 

desempenho de alunos tem repercussão no desempenho acadêmico desses alunos 

(profecia auto-confirmadora). Esta dissertação teve como objetivo investigar se na 

universidade ocorreria o mesmo fenômeno em relação ao aluno que ingressou por meio 

de reserva de vagas (cotas). Para isso a pesquisa procurou averiguar as representações 

sociais dos professores universitários sobre os alunos cotistas. O estudo foi realizado na 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), a primeira a efetivar o sistema de 

cotas. Adotou-se a pesquisa qualitativa tendo como suporte a teoria das representações 

sociais em sua abordagem processual. Os dados foram coletados através de observações 

de sala de aula e de entrevistas semi-estruturadas com 20 professores dos Cursos de 

Direito e Geologia, escolhidos por serem os mais e menos procurados respectivamente. 

Os resultados indicaram que esta representação social está em processo de construção e 

que sua consolidação varia de acordo com a familiaridade dos sujeitos-professores com 

os objetos-alunos cotistas. Os entrevistados se dividiram em três grupos de pensamento 

/ atitudes: 1. Grupo que valoriza a igualdade, demonstrando atitude solidária; 2. Grupo 

desinteressado sobre o tema; 3. Grupo que valoriza a excelência do ensino, fazendo 

adaptações possíveis. Houve indícios de que o primeiro grupo ancora sua representação 

sobre o aluno cotista na concepção de desigualdade e pobreza; e que o terceiro grupo, na 



concepção de ensino de excelência. Independentemente do grupo, todos os professores 

se mostraram contrários à política de cotas como forma de solucionar parte dos 

problemas educacionais brasileiros. Apesar dos professores demonstrarem baixas 

expectativas sobre o aluno cotista, suas atitudes tendem a ser de solidariedade e de 

ajuda, não apresentando indícios de profecia auto-confirmadora. 

 

Palavras-chave: Cotas. Representações sociais. Ações afirmativas.Desigualdade  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

PINHO, Fabricia de Almeida. The social representation of quota students by university 

professors. Rio de Janeiro, 2006. 

 

Ever since 2003, quotas have been implemented at public universities as a compensatory 

mechanism for inequality. Such decision has stirred up debates. Those who reject it have shown 

concerns regarding expectations of low performance from these students. Studies on academic 

failure, before, and up to high school, have verified that the low expectation professors have 

regarding the students� performance, has an effect on the academic performance of these very 

same students (self-confirming prophecy). This dissertation�s objective was to investigate 

whether the same phenomenon would occur, at the university level, in regards to the student that 

got admitted due to seat reserves (quotas). The research, then, tried to examine the social 

representation of the university professors over the quota students. The study was conducted at 

�Universidade Estadual do Rio de Janeiro� (State University of Rio de Janeiro � UERJ), the 

first one to put into effect the quota system. A qualitative research was carried out based on the 

social representation theory in its procedural approach. The data was gathered via classroom 

observation and semi-structured interviews with 20 professors from Law and Geology courses. 

Such courses were selected for being the ones with the highest and lowest demand for, 

respectively. The results showed that this social representation is under construction and its 

consolidation varies according to the intimacy between the subject-professors and the object-

quota students. The interviewed were categorized into three lines of thought / attitudes: 1. Those 

that value equality, showing an attitude towards solidarity; 2. Those that have no interest in the 

subject; 3. The ones that value the quality of education, adapting when possible. There was an 

indication that the first category bases its representation over the quota student on the concept of 

inequality and poverty; and, the third one, on the concept of quality of education. Regardless of 

the category, all professors showed themselves to be against the quota system as a solution for 

part of the educational problems in Brazil. Even though the professors have low expectations 



regarding the quota student, they tend to display an attitude towards solidarity and assistance, 

not showing any indication of self-confirming prophecy. 

 

Keywords:  Quota. Social representation. Affirmative action. Inequality 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil é um país de grandes desigualdades sociais. Desde sua colonização até 

hoje, a população se divide entre os que têm maior poder aquisitivo � e, com isso, maior 

facilidade em obter educação � e os menos favorecidos, na maioria das vezes com 

extrema dificuldade de desenvolvimento na área educacional, o que resulta em menos 

oportunidades de empregos e caracteriza um triste ciclo vicioso. Essa relação pode ser 

explicada historicamente, em parte, pelo passado escravocrata do país1. 

 No entanto, apesar de grande parcela da população pobre ser negra, muitos 

brancos e pardos também são pobres e não têm fácil acesso à educação. Além disso, em 

um país mestiço como o Brasil, é extremamente difícil essa separação: não é fácil saber 

exatamente quem é negro e quem é branco. 

 Nosso tema relaciona pobreza e educação deficiente, que gera desigualdade e é 

gerada por desigualdade, caracterizando um ciclo. 

 Cunha (1975), em seu livro, aborda os aspectos do desenvolvimento social no 

Brasil até os anos 80, relaciona pobreza à educação deficiente que caracteriza os alunos 

de tempos atrás. Se compararmos essa relação entre pobreza e desigualdade existente na 

educação do país há 25 anos com o atual panorama da educação brasileira, pode-se 

observar que pouca coisa mudou. Os pobres ainda são os que têm menos chances de 

acesso a uma boa educação e, por meio dela, ascender na escala social.   

 Analisando dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP) � sob as diretrizes do Ministério da Educação (MEC) � e da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD), feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

                                                 
1 Siss (2003) aprofunda e dá enfoque específico a esse tema em seu livro �Afro-brasileiros, cotas e ação 
afirmativa: razões históricas�. 



Estatística (IBGE), pode-se observar que o nível sócio-econômico e o desempenho 

escolar andam juntos.  As classes média e alta têm mais chances de acesso à educação e 

apresentam melhor desempenho nos estudos que a camada mais pobre da população. 

Esta alarga as estatísticas de fracasso escolar, evasão e repetência. 

 Essa diferença aparece mais claramente quando pensamos em termos de escola 

pública. Em  seu estudo, Fogaça (1994, p. 8) conclui: 

 

Este perfil sócio-econômico da criança brasileira, comparado aos 
perfis do alunato dos ensinos de 2º. grau e superior, nos quais 
prevalece a presença de adolescentes e jovens oriundos das camadas 
média e alta, comprova que o fenômeno do fracasso escolar está 
fortemente associado à pobreza. Dizendo melhor, são os pobres que 
fracassam. 

 

 No Brasil a escola pública de educação básica é para os pobres. Excluindo-se 

apenas os colégios de aplicação das universidades e raras exceções, o ensino público 

fundamental e médio não consegue garantir ao aluno qualidade no aprendizado. 

 A partir de 2003, a política de cotas na universidade pública vem se delineando 

como uma alternativa para diminuir a desigualdade. Mas o caráter de interesse público, 

o conflito de interesses entre a classe média e os beneficiários das cotas, e a 

complexidade do assunto faz com que a polêmica se manifeste geralmente em termos de 

simpatizantes ou opositores à política. Além do que, expõe a seguinte questão: seria 

viável e uma boa opção tentar diminuir a desigualdade focando a universidade � o pico 

da pirâmide � ao invés de focar o ensino médio e fundamental público � a base? 

 O assunto é relativamente novo no Brasil, por isso a discussão ainda é 

efervescente, além de normalmente trazer consigo a força de discursos de caráter 

militante. A política de cotas já foi implantada em vários países; entre eles, Índia, 

Sirilanka e EUA. Em pesquisa sobre ações afirmativas ao redor do mundo, Thomas 



Sowell (2004) apresenta os motivos que o levam a ser terminantemente contra o sistema 

de cotas em qualquer sociedade. 

 Na apresentação do livro de Sowell, José Roberto Pinto de Góes, professor da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) � a primeira universidade a adotar o 

sistema de cotas no Brasil � fala sobre os prejuízos que ele acredita que tal sistema pode 

trazer ao país e os motivos que o levam também a ser contra a adoção desta política, 

como a desqualificação profissional. 

 Em contrapartida, em um país de pobreza latente como o nosso, inúmeros 

simpatizantes do sistema de cotas vêem nele uma tentativa de aumentar as 

oportunidades de ascensão social da grande massa cujo acesso à educação é restrito. 

Entre os defensores desta política estão alguns jornalistas, pesquisadores e estudiosos do 

assunto, como Miriam Leitão e Frei David (PAIVA, 2004). 

 No Brasil algumas universidades públicas já aderiram ou estão em processo de 

adoção do sistema de cotas. A UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) foi 

pioneira, motivo pelo qual foi escolhida para este estudo. A Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) e a Universidade de Brasília (UNB) também já implantaram o sistema 

em seus vestibulares. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ainda se 

encontra em processo de discussão pré-implantação. 

 As regras para o ingresso na universidade pública por intermédio de reserva de 

vagas ainda estão se delineando. O governo do Estado já fez quatro leis 

(http://www.alerj.rj.gov.br) tratando deste assunto. A primeira lei, de 28 de dezembro de 

2000 (Lei 3524), dispunha sobre os critérios de seleção e admissão de estudantes da 

rede pública estadual de ensino em universidades públicas estaduais. Das vagas 

oferecidas para os cursos de graduação das universidades públicas estaduais, 50% 

teriam de ser preenchidas por alunos com curso integral nos ensinos fundamental e 



médio da rede pública municipal e/ou estadual. A lei seguinte, 3708, de 09 de novembro 

de 2001, instituiu cota de até 40% para as populações negra e parda no acesso à 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e à Universidade Estadual do Norte 

Fluminense (UENF). A terceira lei, 4061, de 02 de janeiro de 2003, dispunha sobre a 

reserva de 10% das vagas oferecidas em todos os cursos das universidades públicas 

estaduais para portadores de deficiência.  

Finalmente, em 04 de setembro de 2003, entra em vigor a lei 4151, que revoga 

as disposições em contrário, especialmente nas três leis anteriores, 3524, 3708 e 4061. 

Esta lei, que ainda vigora, instituiu nova disciplina sobre o sistema de cotas para 

ingresso nas universidades públicas estaduais. �Com vistas à redução de desigualdades 

étnicas, sociais e econômicas, deverão as universidades públicas estaduais estabelecer 

cotas para ingresso nos seus cursos de graduação aos seguintes estudantes: 

I - oriundos da rede pública de ensino 

II - negros 

III - pessoas com deficiência, nos termos da legislação em vigor e integrantes de 

minorias étnicas.�2 

Nos primeiros cinco anos de vigência desta lei, as universidades públicas 

estaduais deverão estabelecer vagas reservadas aos estudantes carentes no percentual 

mínimo total de 45%, distribuídos da seguinte forma: 20% para estudantes oriundos da 

rede pública de ensino, 20% para negros e 5% para pessoas com deficiência, nos termos 

da legislação em vigor, e integrantes de minorias étnicas. 

De acordo com a lei, a UERJ especificou no manual do candidato ao vestibular: 

20% para os candidatos que se reconhecem como negros, 20% para os alunos que 

estudaram desde a 5ª. até a 8ª. série do ensino fundamental em escolas públicas de 

                                                 
2 Parte do texto da lei 4151, de 04 de setembro de 2003. 



qualquer lugar do Brasil e todas as séries do ensino médio em escolas públicas do 

Estado do Rio de Janeiro, e 5% para portadores de deficiência ou descendentes de povos 

indígenas (nascidos no Brasil).  

No entanto, para concorrerem a essas vagas, os candidatos não podem apresentar 

renda familiar per capta maior que a quantia estipulada pelo edital do vestibular da 

universidade: R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), no ano de 20053. 

Atualmente, está sendo discutido, no Congresso Nacional, projeto de lei para 

regulamentar a implantação do sistema de cotas para todas as universidades federais. 

 Reconhecendo que os alunos beneficiados com o sistema de cotas 

provavelmente não tiveram um ensino que lhes permita ter um percurso acadêmico 

compatível com as exigências de nível superior, a UERJ implantou um programa de 

iniciação acadêmica, chamado PROINICIAR4, que tem como objetivo apoiar o 

estudante universitário com deficiências acadêmicas e financeiras, de modo a garantir-

lhe permanência na universidade. Assim, oferece ao aluno 12 parcelas de R$ 190,00 

(cento e noventa reais). O programa visa a �transformação da lei5 em um efetivo 

mecanismo de redução das desigualdades sociais�.6 A concessão da bolsa está vinculada 

à realização de atividades específicas. No caso da Bolsa Uerj, o aluno tem que 

comparecer a 90 horas semestrais de atividades instrumentais, culturais, e oficinas. No 

caso da Bolsa Faperj, o aluno deve se reportar a um professor-orientador a fim de 

integrar sua equipe de pesquisa. Todos devem enviar relatórios descritivos das 

atividades realizadas. Em ambas as bolsas, o aluno tem acesso a aulas de apoio de 

                                                 
3 Valor determinado no manual do candidato ao vestibular UERJ, 2005. 
4 O PROINICIAR está vinculado à Sub-reitoria de Graduação da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro. Faz parte do Departamento de Projetos Especiais e Inovações. Para maiores informações sobre o 
programa, procurar a coordenação PROINICIAR, térreo da universidade (campus Maracanã), sala 9, tel: 
2587-7578. 
5 Lei em vigor, número 4151, de 04 de setembro de 2003, que institui o sistema de cotas e suas regras 
para ingresso nas  universidades públicas estaduais. 
6 Folder distribuído no campus da Universidade destinado aos alunos interessados em participar do 
programa. 



língua portuguesa, matemática, química, física e inglês, entre outras. Alunos que não 

são provenientes do sistema de cotas não têm direito a essas bolsas, mas podem 

participar das atividades, entre elas as aulas de apoio, em caso de sobra de vagas. 

 Grande parte dos vestibulandos que não se enquadram na reserva de vagas 

considera-se injustiçada por ficar de fora da universidade pública, mesmo atingindo 

notas superiores às dos alunos que conseguem garantir a vaga ao se inscreverem como 

�cotistas�.  

 A ocorrência sucessiva de fatos como este traz à tona várias dúvidas: alunos 

menos preparados não afetam negativamente a qualidade do padrão de ensino? Como 

sanar esse despreparo? Qual o futuro da universidade no Brasil? O que os professores 

universitários pensam disso? Alunos �cotistas� são, realmente, menos preparados? Em 

caso afirmativo, como melhorar essa situação? Quais as dificuldades que os professores 

universitários passaram a enfrentar depois da implantação deste sistema (se é que 

apareceram dificuldades)? Essas são algumas indagações relacionadas ao tema da 

pesquisa. 

 O conceito de justiça tem sido discutido em jornais, revistas e em poucos livros 

sobre o tema, com destaque para a questão de ser justo o pobre e o negro terem menos 

oportunidades de educação que a maioria dos �brancos�.7 Outra questão é que muitos 

destes, que em geral estudaram em escola particular, ficam fora da universidade pública, 

mesmo com notas maiores.  

 O Art. 5º da Constituição brasileira garante: �todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no 

país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade�. 

                                                 
7 �Brancos� (entre aspas) porque o Brasil é considerado um país de mestiços. 



 Entre as diversas maneiras de interpretar o artigo, está aquela que alega ser 

inconstitucional a criação das cotas � tese defendida por pessoas e entidades contrárias à 

proposta, como a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen). 

André Nicolitt, mestre em Direito pela UERJ, discorda. Ele afirma que: �as pessoas 

partem de posições desiguais: os negros de uma posição inegavelmente desfavorável 

que a própria história brasileira lhes assegurou (...) desta forma não há injustiça (quanto 

às cotas). Isto é o princípio da igualdade. Avaliar de maneira igual pessoas desiguais é 

que é inconstitucional�.8 

 Já a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) sustenta que em um país tão 

desigual quanto o Brasil não há espaço para qualquer tipo de cota. �Este país é um país 

de várias exclusões sociais e as cotas não podem ser levadas (em conta), sob pena de 

nós termos que estabelecer cotas em todos os sentidos�, defende Roberto Busato, 

presidente da OAB9.  

Em estudos sobre as cotas, entre os argumentos contrários a essa política, se 

aponta a falta de preparo dos alunos que estariam entrando na universidade não pelo 

mérito, ou seja, melhores notas, mas por se encaixarem nas vagas reservadas para 

cotistas.  

Os baixos desempenhos no ensino médio e fundamental aparecem em estudos 

sobre o fracasso escolar. Trabalhos como os de Rosenthal e Jacobson (1968), Alves 

(1983), Patto (1999), Alves-Mazzotti (2000; 2003), entre outros, apresentam indícios de 

que uma das possíveis causas do fracasso escolar estaria na baixa expectativa que os 

professores do ensino fundamental nutrem em relação a alguns alunos, em razão do 

aluno ser repetente, sentar no fundo da sala e/ou parecer ao professor que é um aluno 

conversador,  desatento, bagunceiro ou mesmo incompetente.  
                                                 
8 Disponível em: <http://www.uerj.br>. Acesso em: 08 setembro 2004. 
9 Ibidem. 
 



O fracasso escolar no ensino fundamental e médio tem sido estudado ao longo 

de anos. Entre diversos fatores que concorrem para ele está o �efeito pigmaleão�, um 

estudo de Rosenthal e Jacobson sobre as expectativas dos professores e seus efeitos no 

desempenho escolar do aluno. Sobre este fenômeno, Alves (1983 apud WILSON, 2003, 

p. 57) afirma que este mecanismo, também conhecido como �profecia 

autoconfirmadora�, se evidenciou nas inúmeras pesquisas realizadas em âmbito 

educacional internacional: 

 

O processo acontece da seguinte forma: a) o professor forma 
expectativas diversas quanto ao comportamento e rendimento de 
alunos específicos; b) em conseqüência, o professor se comporta 
diferentemente em relação aos alunos sobre os quais nutre baixas 
expectativas; c) esse tratamento diferenciado, na medida em que tende 
a ser consistente e continuado, afeta a auto-estima do aluno e sua 
motivação para aprender e d) em conseqüência, esse aluno 
corresponderá cada vez mais às expectativas do professor.  

 

Essas pesquisas evidenciam que: a) os alunos de baixa expectativa são 
geralmente agrupados no fundo da sala, longe da mesa do professor; 
b) o professor presta menos atenção neles durante as atividades 
acadêmicas; c) chamam-nos com menos freqüência para responder as 
perguntas em público e, quando o fazem, esperam menos tempo pela 
resposta; d) quando um aluno de baixa expectativa tem dificuldade em 
responder, o professor dá logo a resposta correta ou chama outro aluno 
para responder; e) esses alunos são mais criticados por respostas 
incorretas e menos elogiados quando dão respostas corretas; e f) 
recebem feedback menos preciso e menos detalhado. 

 

 Tomando como referência a baixa expectativa do professor quanto ao 

desempenho de alunos específicos do ensino médio e fundamental, decidiu-se investigar 

se o mesmo fenômeno ocorreria, também, na universidade � nesse caso, em relação ao 

aluno cotista. 

 Para que isso fosse feito, se decidiu realizar uma pesquisa sobre as 

representações sociais desses sujeitos, professores universitários, em relação ao objeto 

�alunos cotistas�. Esta pesquisa está profundamente imersa na interação 



professor/aluno. Um sujeito representa um objeto por meio de seu olhar, que 

continuamente vai sendo construído em meio a representações feitas por ele e 

compartilhadas pelas pessoas do meio onde vive. E ressalte-se, aqui, que as 

representações sociais estão em constante construção no meio social. Daí a pertinência 

de usar este referencial teórico no presente trabalho. 

Esta pesquisa procura saber o que os professores pensam sobre os alunos 

cotistas, como este objeto é representado por eles. Segundo Santos (2000, p.156), 

�Representar um objeto social é construir formas de pensar e explicar este objeto. 

Construir uma representação social de um objeto é compartilhar dos modelos de 

pensamento e de explicações existentes na sociedade�. 

A representação social só pode ser construída dentro do meio social, e aos 

poucos. Ela vem do senso comum e ao mesmo tempo faz parte dele, em um processo 

contínuo de troca e construção entre o meio e o sujeito. Desta forma, representação 

social e identidade social estão diretamente ligadas. No caso da pesquisa, a 

representação social do professor universitário em relação ao aluno cotista traz à tona 

sentimentos do professor em relação a ele mesmo e ao aluno, o que pode a vir 

influenciar o aluno no tocante à sua auto-estima. 

As representações sociais que os professores venham a exprimir fazem parte do 

senso comum. É importante lembrar que, em geral, alunos costumam dar grande 

importância ao que os professores pensam e falam � são referências para eles. Assim, 

suas representações e práticas, em alguma dimensão, acabam por tocar a construção da 

identidade desses alunos, podendo afetar sua auto-estima. Além disso, as representações 

que um sujeito tem a respeito de determinado objeto também estão ligadas ao modo 

como o próprio sujeito se vê.   



Representações e identidades estão intimamente relacionadas10 para o objeto e 

também para o sujeito: 

 

As representações indicam modos de pensamento sobre os objetos 
sociais, mas elas têm uma importante influência no que concerne ao 
modo como o sujeito se define com relação a esses objetos. Ao se 
tentar compreender como o conhecimento do senso comum a respeito 
de determinados objetos atinge a identidade do sujeito é preciso levar 
em conta elementos tais como: as estratégias utilizadas pelo sujeito 
face a tal representação, a auto-estima, os sentimentos de valor, poder, 
continuidade e unicidade (que são dimensões da identidade). Algumas 
representações sociais parecem fornecer mais fortemente o contexto 
do qual emergem as identidades sociais e pessoais e nos quais esses 
elementos são atingidos. (SANTOS, 2000, p. 157) 
 

Abric (2000) descreve as funções das representações sociais, entre as quais, a 

orientação, que guia comportamentos e práticas sociais; e a função identitária, na qual 

as referências às representações, que definem a identidade de um grupo, têm papel 

importante no controle social exercido pela coletividade. Assim, as representações 

sociais são uma importante ferramenta quando a pesquisa envolve relações humanas.  

Woodward (2000) mostra que a representação, como processo cultural, 

estabelece identidades individuais e coletivas, que se relacionam com a identidade do 

sujeito e também contribuem para a construção da identidade daqueles aos quais elas 

são dirigidas, o objeto, no caso os alunos cotistas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Como veremos mais detalhadamente no referencial teórico, capítulo 3. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – FRACASSO ESCOLAR, DESIGUALDADE SOCIAL E COTAS 

 

2.1 DESIGUALDADE 

 

A educação escolar é comumente vista como um fator presente na possibilidade 

de melhora de posição social. Países em desenvolvimento como o Brasil perseguem o 

ideal de oferecer uma boa escola pública, universal e gratuita. (CUNHA, 1975) 

Há dois conceitos de igualdade que muitas vezes se confundem nos discursos 

referentes à política de cotas na universidade. Um se refere à igualdade individual, 

assegurada pela Constituição; o outro, à igualdade social. 

O conceito de igualdade individual baseia-se no conceito de individualismo, que 

nasceu na França e Inglaterra, século XVIII, na luta da burguesia contra a aristocracia. 



O individualismo é um dos princípios do liberalismo, assim como a liberdade, a 

propriedade e a democracia. Este conceito derivaria do mérito pessoal de cada 

indivíduo.  A este respeito Cunha (1975, p. 31) afirma que: 

 

para a doutrina liberal como os homens não são individualmente 
iguais, é impossível querer que sejam socialmente iguais. Pelo 
contrario, a igualdade social é nociva, pois provoca uma padronização, 
uma uniformização entre os indivíduos, o que é um desrespeito à 
individualidade de cada um.(...) 

 

e que a educação liberal 

 

pretende contribuir para que haja justiça social, levando a sociedade a 
ser hierarquizada com base no mérito individual. Donde se conclui 
que a ascensão ou descensão social do indivíduo estará condicionada à 
sua educação, ao seu nível de instrução, e não mais ao nascimento ou 
à fortuna que dispõe. (p. 35)  

 

Embora houvesse teóricos liberais que defendiam uma posição elitista em 

relação à educação, também existiam os que viam a educação como um direito a ser 

garantido pelo Estado, sem distinção entre as pessoas e com o objetivo de diminuir 

desigualdades. O liberalismo foi estruturado nos princípios dos direitos naturais básicos, 

sendo eles: o direito à vida, à liberdade e à felicidade, que mais tarde vieram a se 

transformar nos direitos civis, políticos e sociais. Tais direitos, teoricamente, só são 

conseguidos, em sua plenitude, se pensados coletivamente. 

 

2.2 A RECONSTRUÇÃO SOCIAL NO CAMINHO PEDAGÓGICO 

 

A partir da ascensão da burguesia e com a hegemonia do liberalismo, surge, no 

pensamento pedagógico, a convicção de que todas as coisas podem ser ensinadas a 

qualquer pessoa. Este pensamento � trazido para o Brasil por Anísio Teixeira � foi parte 



do ideário de John Dewey, professor universitário norte-americano que teve grande 

influência na pedagogia contemporânea. (CUNHA, 1975)  

A reconstrução social pela escola, com ensino público e gratuito, não significa o 

fim das diferenças de classes, mas que  

 

as classes sociais serão abertas, que haverá amplas possibilidades de 
que um indivíduo nascido em uma classe passe para outra, conforme 
suas qualidades intrínsecas manifestadas pelo processo educacional, 
suas motivações e as possibilidades objetivas (como mercado de 
trabalho por exemplo). (CUNHA, 1975, p. 50) 

 

A escola nova, pensada por Dewey e trazida por Anísio Teixeira, fazia parte do 

pensamento liberal que defendia ensino público e gratuito de qualidade para que todos 

tivessem as mesmas oportunidades (igualdade) e se destacassem pelo mérito (causando 

uma desigualdade consentida). (CUNHA, 1975) 

O fato de a escola não acabar com a desigualdade não parece derivar da 

meritocracia, mas da educação precária oferecida pelo Estado Brasileiro à população, 

que acaba por separar quem tem chance de sucesso e quem está praticamente fadado ao 

fracasso. Teoricamente o Estado deve oferecer uma educação básica competitiva para 

que se possa julgar qual nível de mérito e qual patamar, em uma escala hierárquica, o 

indivíduo deve ocupar.  

A questão do mérito também pode ser vista de outra forma. O simples fato de 

alguns alunos, que só tiveram acesso ao ensino da escola pública, conseguirem terminar 

a escola e se candidatarem ao vestibular, prova um grande mérito. Eles conseguiram 

chegar bem longe, mesmo com acesso restrito às informações e sem as ferramentas 

necessárias que deveriam ser oferecidas pela educação básica. 

Cunha (1975) critica a concepção liberal de que a escola serviria para minimizar 

as desigualdades, enumerando cinco pontos: 1. as oportunidades de escolarização não 



são para todos; 2. mesmo onde há maior atendimento, há grandes desigualdades na 

qualidade da educação; 3. as aptidões não são características inatas, são produto da 

primeira educação, associadas às condições materiais de vida; 4. a educação está 

organizada para premiar aptidões desenvolvidas nas classes não trabalhadoras da 

sociedade; e 5. indivíduos oriundos da classe trabalhadora que progridem no sistema 

educacional são exceções. 

O autor conclui que apesar do papel dado à educação de equalizadora de 

oportunidades, pela doutrina liberal, pela pedagogia da escola nova e pelo Estado, na 

verdade sua função ideológica é dissimular os mecanismos de discriminação da própria 

educação, bem como os da ordem econômica. Segundo o autor, as desigualdades sociais 

são produto da ordem econômica capitalista. O mesmo Estado regulamenta, dirige e 

empreende a educação e a ordem econômica. O que retarda mudanças indispensáveis. 

(CUNHA, 1975) 

Parece não haver real interesse em mudar a situação atual da educação e da 

economia. Na concepção de Cunha (1975, p. 57), �essa ordem econômica, pelos seus 

mecanismos próprios, produz e reproduz quotidianamente as desigualdades entre as 

classes sociais�. A explicação para esta falta de interesse pela melhoria na educação por 

parte do Estado capitalista brasileiro estaria na necessidade de favorecer multinacionais 

e de manter a política econômica por meio da compressão salarial. Isso não seria 

possível com a existência de uma população esclarecida, ciente dos seus direitos. 

(CUNHA, 1975) 

Até os anos 70, 80 a camada mais pobre da população tinha chances reduzidas 

de entrar na escola. Quando isso acontecia, se dava tardiamente e, na maioria das vezes, 

em escolas com ensino de baixa qualidade. Estes alunos acabavam tendo baixo 

desempenho, sendo reprovados ou abandonando os estudos. Além disso, muitos tinham 



de trabalhar desde cedo. Tais fatores determinavam a desigualdade no desempenho 

escolar de crianças e jovens. Podíamos separar o sistema escolar, na sociedade 

capitalista, em três grupos. O primeiro, em que a classe trabalhadora não participava da 

escola; o segundo, em que esta classe recebia formação profissional, diferente da 

formação geral; e o terceiro, em que o padrão de qualidade do ensino escolar diferia 

conforme a classe social freqüentadora. (CUNHA, 1975) 

O autor analisando na década de 70, mostrava que o sistema educacional 

brasileiro pertencia aos dois primeiros grupos. Segundo ele, os textos legais diziam, de 

maneira geral, que nosso sistema se enquadrava no terceiro grupo, mas, quando 

detalhados, tais textos reconheciam que havia traços de discriminação típicos dos dois 

primeiros grupos.  

Passados 30 anos, uma nova Constituição, uma nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional e uma evidente reconfiguração do sistema educacional brasileiro 

podemos afirmar que hoje, de fato, nosso sistema se enquadra no segundo e terceiro 

grupos, tendo em vista a universalização do ensino fundamental. Entretanto mantém-se 

a dualidade do nosso sistema educacional. 

 

 

2.3. COTAS 

 

O sistema de cotas na universidade pública é bastante novo no Brasil. O 

primeiro vestibular a adotá-lo ocorreu em 2003, na Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ). No entanto, ele já possui uma longa história ao redor do mundo. 

A Índia foi o primeiro país a utilizar o sistema, que se iniciou nos tempos 

coloniais ingleses e foi incorporado à constituição em 1947, quando o país se tornou 



independente. A Malásia conta com o sistema desde 1971, seguida pelo Sirilanka 

(1972). As cotas já apareciam na constituição de 1979 na Nigéria. Nos Estados Unidos, 

as ações afirmativas, entre elas o sistema de cotas, também foram produto da década de 

70. No entanto, a expressão �ação afirmativa� foi usada pela primeira vez, em 1961, 

pelo então presidente John F. Kennedy. (SOWELL, 2004) 

Cabe salientar que existem inúmeras ações afirmativas que têm como objetivo 

uma sociedade menos desigual. O sistema de cotas é uma delas e, de forma abrangente, 

tem como característica a intenção dos governos de beneficiar parcelas da população 

oprimidas ou prejudicadas por algum motivo. Pode se referir a mulheres, negros, 

deficientes, índios, etc. As cotas existem em relação à educação, ao trabalho e até a 

cargos públicos. A presente pesquisa enfoca o sistema de cotas na universidade pública, 

ou seja, na educação superior.  

Thomas Sowell, pesquisador americano, fez um estudo sobre ações afirmativas 

ao redor do mundo. Com base nos resultados de sua pesquisa, ele critica o sistema de 

cotas e garante que �essa política resultou em benefícios relativamente pequenos, para 

uns poucos e problemas enormes para a sociedade toda�. (SOWELL, 2004, p. 166) 

Segundo o autor, resultados destas pesquisas mostram aumento na violência 

intergrupal e demonstram a dimensão moral de certas �ilusões� das pessoas favoráveis 

ao sistema. Para o autor, ao tentar ressarcir indivíduos pelo que foi feito às suas 

gerações passadas, novos males podem ser criados: �a ilusão de compensar 

desvantagens muito freqüentemente ignora a realidade de que os indivíduos mais 

provavelmente ressarcidos quase sempre são os de situação menos desvantajosa, mesmo 

quando os grupos a que pertencem passam por infortúnios�. (SOWELL, 2004, p.167-

168) 



Muitas vezes são ressarcidos indivíduos em situação vantajosa dentro do grupo 

que passou por infortúnios � os mais necessitados ficam de fora. Já no grupo dos que 

não têm direito a qualquer tipo de ressarcimento, não são afetados os que estão muito 

bem de vida; mas os que estão em posição inferior a estes estão em desvantagem, 

porque não são privilegiados o bastante para não serem afetados e, ao mesmo tempo, 

não constituem o grupo que obtém o benefício. 

Sowell (2004) cita o caso dos nipo-americanos, que, mesmo com histórico de 

pobreza, cor de pele diferente e baixo status ocupacional, conseguiram, com esforço 

próprio, ascensão. Este fato derrubaria o argumento de que, sem �ajuda�, essa 

mobilidade social seria impossível. Além disso, Sowell defende a idéia de que tais fatos 

seriam escondidos do mundo com o objetivo de enaltecer as ações afirmativas.  

Além disso, as preferências de grupos (cotas) muitas vezes são colocadas como 

benignas, mas, para Sowell (2004, p.184), elas podem ser �benignas para os que se 

beneficiam � e malignas para os que pagam o preço�. 

O autor fala sobre a ineficiência das ações afirmativas em vários países, da 

camuflagem de resultados quanto aos �beneficiados�, do discurso �politicamente 

correto� que ganha votos, dos critérios nebulosos e não-verificáveis para esconder a 

preferência de grupos na admissão às faculdades e universidades nos EUA e Índia, por 

exemplo. Chama a atenção, também, para a rejeição do corpo docente, somente em 

votações secretas, à política de cotas. 

As cotas têm como princípio o aspecto provisório, mas permanecem até hoje nos 

países onde foram implantadas, chegando a ser ampliadas em alguns deles. Segundo 

Sowell (2004, p. 6), �a igualdade de oportunidade pode ser conseguida em um tempo 

plausível, mas isto é totalmente diferente de eliminar a desigualdade de resultados�. 



Entre diversos pontos negativos destacados pelo autor, está o fato de que as 

cotas podem ser prejudiciais à sociedade, já que �ambos os grupos, preferenciais e não-

preferenciais, podem relaxar em termos de esforço � aqueles porque o empenho 

máximo é desnecessário, e estes porque o empenho máximo pode ser inútil� (SOWELL, 

2004, p. 14). Isso acaba por gerar a formação de pessoas menos capacitadas. 

Nos EUA professores oriundos de minorias são considerados, por seus colegas, 

muitas vezes, professores da �ação afirmativa�. O que diminui a interação intelectual e 

de pesquisa, caracterizando pré-conceito em relação aos cotistas mesmo depois do 

período de estudo na universidade.   

 

Para alguns defensores da ação afirmativa, é tudo uma questão de ser 
a favor da ajuda aos menos afortunados...Todavia, mesmo um olhar de 
relance sobre o que os programas de ação afirmativa, na verdade, 
fizeram em vários países revela que o fracasso na consecução de seus 
objetivos pode ser o menor dos problemas que eles criaram. Relações 
perniciosas intergrupos e perigos reais para o tecido da sociedade 
foram também produzidos pela ação afirmativa em alguns países. 
(SOWELL, 2004, p.22) 

 

José Roberto Pinto de Góes, na �Apresentação� do livro de Sowell, fala dos 

resultados nefastos da implantação do sistema de cotas. Segundo Góes, as pessoas não 

�beneficiadas� tentam dar um �jeitinho� de se enquadrar no recorte aprovado ou buscar 

identidades equivalentes, de forma a reivindicar os seus próprios privilégios. 

Góes chama a atenção para o fato de que �ao contrário do que se repete, não 

existe a menor relação entre a adoção de políticas afirmativas de recorte racial e a 

prosperidade dos afrodescendentes norte-americanos� (2004, p. x). Além disso, há o 

estigma do privilégio que os �beneficiados� têm de carregar em uma sociedade que 

valoriza o esforço individual e o mérito próprio. 

Para Góes (2004, p. xi), no Brasil, os motivos dos defensores das cotas podem 

ser os mais nobres, mas, os efeitos, são tão ruins quanto nos outros países. 



 

Enquanto nada muda no estado precário da escola pública, pretende-se 
forçar as portas das universidades para fazer entrar os mais pobres � 
com o argumento de que eles também têm �direito� ao ensino 
superior. Confundindo educação com diploma, os termos desta 
equação só podem levar à perpetuação da pobreza. 

 

Góes (2004, p. xviii) aproxima o livro de Sowell à realidade brasileira e a 

qualquer outra realidade mundial, ao citar a pergunta absurda de um líder de uma 

campanha em prol de políticas afirmativas na Índia: �será que não temos direito ao 

emprego só porque não temos qualificações?� 

 

O sistema do mérito é denunciado por injusto e fundado em 
preconceitos. Alguém diz a tolice, imediatamente centenas de outros a 
repetem e poucos se perguntam que preconceito existe na exigência de 
um certo conteúdo de matemática, biologia, português etc. (GÓES, 
2004, p. xviii) 
 

Inúmeros especialistas, professores, pesquisadores, agentes comunitários e 

jornalistas se colocam a favor do sistema de cotas. 

 Em prefácio do livro �Ação afirmativa na universidade: reflexão sobre 

experiências concretas Brasil � Estados Unidos�, Gisele Cittadino11 (2004, p. 7) afirma 

que a �identidade se constitui através da internalização e adoção de papéis e regras 

sociais que são transmitidas pela via de costumes, valores e tradições concretas� . Além 

disso, a identidade pressupõe diálogo com aqueles que nos cercam, e se dá por 

intermédio da rede de conhecimento intersubjetivo que nós construímos. Para Cittadino 

(2004, p. 8) �nos identificamos como membros de um grupo quando conseguimos ver 

nossos sentimentos e ações com o mesmo olhar que os demais também veriam�, 

pressupondo um ideal de reciprocidade. A autora acrescenta que, quando há uma 

                                                 
11 Gisele Cittadino é Doutora em Ciência Política pelo IUPERJ, professora do Programa de pós-
graduação em Direito e decana do Centro de Ciências Sociais da PUC-Rio. 



consciência capaz de julgar a validade das normas e das instituições da sociedade na 

qual se vive, pode-se falar de identidade autônoma e que isso só é possível associando 

identidade e reconhecimento. Então, ela se pergunta: �o que dizer da recusa sistemática 

de reconhecimento de certas identidades sociais, associando-as a signos de 

inferioridade?� (CITTADINO, 2004, p. 8). Isso seria a  �invisibilidade�, ou seja, uma 

não-existência no sentido social. Assim, a falta de ou um falso reconhecimento social 

aprisiona estes sujeitos �invisíveis� em um mundo marcado pela subalternidade e pela 

humilhação. A autora assinala que, nas democracias contemporâneas, a base da 

identidade política deve ser a cidadania, não a raça, e que o  

Estado de Direito deve ser o ponto de referência inabalável para 
qualquer interpretação crítica, as políticas afirmativas, como medidas 
de integração e inclusão de grupos marginalizados no espaço público, 
não representam um compromisso com a implantação de uma 
�política da diferença� que viola o princípio do igual respeito. 
(CITTADINO, 2004, p.11-12) 
 

Ou seja, Cittadino (2004, p. 12) é favorável às políticas afirmativas, entre elas o 

sistema de cotas na universidade pública, porque, segundo ela, não há favorecimento de 

um grupo em detrimento de outros, tais políticas �são apenas uma das formas de 

concretizar os direitos que decorrem do princípio da igualdade�. 

Ângela Randolpho Paiva12 (2004, p. 21) questiona o critério do mérito em uma 

sociedade tão desigual. Comenta sobre o dever do Estado de implementar políticas de 

ação afirmativa para corrigir desigualdades estruturais e práticas discriminatórias. 

Defende que ferir o critério de mérito é uma política que acata �tratamento desigual para 

grupos sociais historicamente tratados de maneira desigual�. 

                                                 
12 Ângela Randolpho Paiva é doutora em Sociologia pela IUPERJ, professora e pesquisadora do 
Departamento de Sociologia e Política da PUC-Rio e coordenadora geral do Núcleo Interdisciplinar de 
Reflexão e Memória Afrodescendente � Nirema. Publicou, em 2003, �Católico, protestante, cidadão�, 
pela Ed. UFMG. 



Segundo Miriam Leitão (2004, p. 212) �os adversários das cotas apresentam 

argumentos rudimentares e escapistas. Outros exploram os erros na aplicação das 

políticas ativas como prova de que nada deve ser feito�. 

Nesta perspectiva de apoio às cotas, ainda segundo Leitão (2004), elas servem 

para juntar brasileiros de classes sociais diferentes e etnias diversas, reduzindo o 

estranhamento entre eles (nós). Para a autora, a desigualdade tem apequenado o Brasil e 

o silêncio e a falta de ação confirmam as mazelas do País. Leitão acredita na 

inexistência de ódio racial no Brasil; o que, segundo ela, amplia as chances de convívio 

tolerante em relação às cotas. 

O maior argumento para os defensores do sistema de cotas é a tentativa de que, 

com essa ação, a enorme desigualdade social no país seja, pelo menos, amenizada. 

Paralelamente ao sistema de cotas, o Estado precisa investir maciçamente em 

educação básica, o que não está sendo feito. A adoção desta política sem os devidos 

cuidados faz com que a precariedade da educação básica brasileira fique cada vez mais 

longe de ser resolvida ou pelo menos amenizada. O Estado, sem real empenho na 

melhora da educação, ilude boa parte da população que, encantada pela possibilidade 

dos filhos finalmente freqüentarem a faculdade relaxa na luta por um bom ensino 

público, desde a escola básica, para seus futuros netos.  Logo, a implantação do sistema 

de cotas parece objetivar outros fins, não realmente educacionais.  

 

2.4 FRACASSO ESCOLAR 

 

O fracasso escolar é um problema complexo e multifacetado. As dificuldades de 

aprendizagem escolar, que atingem predominantemente as camadas mais empobrecidas 



da população, deram origem a inúmeros estudos. Patto (1999) fez uma pesquisa 

minuciosa sobre diversos aspectos a respeito do assunto. 

A autora mostra que os médicos foram os primeiros especialistas a se ocuparem 

do problema. A medicina e a psiquiatria se desenvolveram muito no final do século 

XVIII e início do século XIX. Criou-se o termo �anormal� para designar as crianças 

com dificuldades de aprendizagem; e as causas eram procuradas em alguma 

�anormalidade orgânica�. 

Na virada do século, os psicólogos, tentando explicar o rendimento escolar 

desigual, vieram a medir as �aptidões naturais� das crianças, independentemente das 

influências ambientais, entre elas as de natureza sócio-econômica. Muitos tinham ideais 

democráticos, queriam uma sociedade igualitária. Sob as influências das concepções de 

Durkheim, humanistas sonhavam com justiça social numa ordem de estrutura injusta; 

acabaram, sem querer, fortalecendo a crença na possibilidade de oportunidades iguais. 

(PATTO, 1999, p. 65) 

A partir da primeira grande guerra mundial, educadores mais progressistas 

começaram a introduzir a psicometria e a pedagogia nova (da escola nova) na escola. 

Com a introdução de alguns conceitos psicanalíticos, a criança antes considerada 

�anormal� passa a ser chamada de �criança problema�. Passa-se, então, a buscar no 

ambiente sócio-familiar as causas dos desajustes infantis. Nos anos 60, surge a teoria da 

carência cultural, desenvolvida nos Estados Unidos; logo, atinge a Europa e países da 

América Latina, como o Brasil. O fracasso escolar das camadas populares passa a ser 

atribuído à pobreza e às carências, de toda espécie, dela resultantes. 

Em 1944, Loyd Warner, professor de antropologia e sociologia americano, 

publica o livro Who shall Be Educated? sobre �igualdade de oportunidades�, deixando 

claro que as possibilidades reais de ascensão em uma sociedade democrática são, por 



definição, desiguais. (PATTO, 1999). Tal afirmação se coaduna com a atual discussão 

sobre o sistema de cotas na universidade pública, sobre desigualdade social e sobre 

mérito.  

O fundamental para Warner (1944 apud PATTO, 1999, p.70), é que as 

desigualdades sociais inevitáveis teriam como base as desigualdades pessoais; sendo 

garantido aos mais bem dotados os mais altos postos da hierarquia social, 

independentemente da raça, credo, sexo ou nível sócio-econômico. Defendia, assim, o 

mérito pessoal garantido �por procedimentos de diagnóstico das capacidades e por uma 

escola que atenda à diversidade de aptidões�. Warner, como os defensores da Escola 

Nova, via a escola como forma de restabelecer �saúde social�. Contudo, enquanto a 

escola nova defendia a formação do cidadão democrático e confiante no futuro, Warner, 

como os neoliberais norte-americanos da década de 40, acreditava na formação de 

cidadãos conformados com seus lugares na estrutura social conforme os critérios 

meritocráticos. 

Cerca de vinte anos depois, pesquisas mostravam repetidamente uma alta 

correlação entre classe social e nível de escolarização, o que fragiliza a tese dos 

educadores liberais do passado sobre igualdade de oportunidades. Ao mesmo tempo, 

insatisfeitos, os grupos sociais mais atingidos pela exploração econômica e pela 

dominação cultural, não aceitam a desigualdade e denunciam. O mundo acadêmico e 

educacional responde politicamente as reivindicações das minorias raciais norte-

americanas com a �teoria da carência cultural�. Esta teoria ambientalista que aponta o 

aluno como principal causa do fracasso e em parte responsabiliza a escola por não se 

adequar a este aluno de baixa renda, passa a orientar a política educacional (PATTO, 

1999). O que leva a crer que as desigualdades do sistema capitalista sejam a verdadeira 

causa do fracasso escolar.  



Na década de 70, as teorias crítico-reprodutivistas vieram a enfatizar a influência 

dos determinantes sociais na escola. Ou seja, a perpetuação da pobreza estaria associada 

à distribuição desigual da riqueza em uma sociedade de classes. Este ciclo vicioso que 

liga a pobreza à falta de escolarização estaria servindo aos interesses capitalistas, que 

visam à perpetuação da sua ordem social. 

As teorias critico-reprodutivistas possibilitaram que a escola fosse pensada no 

âmbito de uma concepção crítica da sociedade. 

 
Mais especificamente, forneceram (as teorias critico-reprodutivistas) 
as ferramentas conceituais para o exame das instituições sociais 
enquanto lugares nos quais se exerce a dominação cultural, a 
ideologização a serviço da reprodução das relações de produção; na 
escola, o embaçamento da visão da exploração seria produzido, 
segundo esta teoria, principalmente pela veiculação de conteúdos 
ideologicamente viesados e do privilegiamento de estilos de 
pensamento e de linguagem característicos dos integrantes das classes 
dominantes, o que faria do sistema de ensino instrumento a serviço da 
manutenção dos privilégios educacionais e profissionais dos que 
detém o poder econômico e o capital cultural. (PATTO, 1999, p.147) 

 

 

2.4.1 Sobre o fracasso escolar no Brasil  

 

Durante a República, os coronéis ainda mantêm o domínio político, social e 

econômico típico do Império. Mas, uma conjunção de condições favoráveis à elite 

progressista faz com que princípios liberais e sonhos de uma sociedade igualitária sejam 

evocados, juntando operários, comerciantes e a burguesia empresarial. Então, a partir da 

década de 20, as idéias liberais democráticas passam a se articular no Brasil. (WILSON, 

2003) 

As reformas educacionais planejadas na época, entre elas, a de Anísio Teixeira, 

na Bahia (1925), baseavam-se nos princípios do movimento educacional conhecido 

como Escola Nova. 



A Escola Nova tinha como pressuposto mudanças sociais democratizantes, 

objetivava identificar e promover os alunos mais aptos intelectualmente, independente 

de suas origens sociais. Mas, apesar das reformas educacionais, as oportunidades de 

educação escolar das classes populares continuaram pequenas. 

Neste ambiente, duas correntes, os católicos e os liberais, passam a se destacar 

no debate educacional das décadas seguintes, trazendo consigo o conflito entre o 

público e o privado, que mais tarde viria a ficar explícito durante a formulação da 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), aprovada em 1961. 

(VIEIRA; FREITAS, 2003) 

A este respeito, Romanelli (1978, p. 178) assinala: 

 

O ensino público, com o ser obrigatório e gratuito, era democrático e 
possibilitava, de um lado, às camadas populares uma via de acesso à 
participação na vida econômica, de forma menos descriminante, mais 
justa; de outro lado, acenava com a possibilidade de participação 
política mais consciente e de bases mais amplas, o que vinha a minar 
pela base, o sustentáculo político das velhas elites. Era por isso que 
estas temiam a democratização do ensino.  
 

 No início do governo Vargas13, 1930, o analfabetismo atinge 65% da população 

acima de 15 anos. Em 1936, há um aumento percentual das despesas municipais e 

federais com a educação. Insuficiente, entretanto, para promover uma melhora 

significativa do trabalho escolar e administrativo. Assim, a organização escolar 

brasileira ainda conta com um alto grau de seletividade.  

 Em 1940, o percentual de analfabetos no país é de 56%. Assim, apesar do 

considerável investimento realizado durante o governo Vargas no campo educacional, 

                                                 
13 Getúlio Vargas foi presidente do Brasil de 1930 a 1945. Os primeiros anos, de 30 a 37, foram 
caracterizados pela �instabilidade gerada pelo conflito dos interesses das várias facções revolucionárias�. 
(ROMANELLI, 1978, P.50) Os últimos anos, de 37 a 45, foram marcados pela ditadura. 



não há uma ruptura do caráter seletivo da educação escolar, empurrando para o futuro a 

oferta de educação básica para todos. 

 Dos anos 60 aos 70, a oferta de matrículas públicas aumenta de 88.4% para 91%. 

Apesar de o pequeno aumento não deixar transparecer, após a fase de expansão na 

década de 50, os investimentos no ensino fundamental diminuem muito. Nesta época, 

por vezes, a expansão escolar não consegue acompanhar o crescimento populacional. 

(VIEIRA; FREITAS, 2003) 

  Em 1964, a educação básica entra em crise. Os problemas se manifestam tanto 

em termos de queda das taxas de crescimento como em termos de uma �qualidade 

precária� do ensino. (VIEIRA; FREITAS, 2003) 

Após o golpe militar, a economia brasileira sofre alterações e exige mão-de-obra 

mais qualificada, o que pede expansão escolar. Essa demanda é suprida de maneira 

precária com baixos investimentos político-pedagógicos e capacitação inadequada de 

professores. Assim, crianças pobres passam a freqüentar a escola e muitos não 

conseguem responder às exigências escolares, resultando em evasão e repetência. 

(WILSON, 2003)  

Nos anos 80, Penin (1989) realiza pesquisa sobre práticas e idéias, 

principalmente dos professores que acabam produzindo �mecanismos seletivos internos 

da escola�, em que o aluno é o principal responsável pelo seu fracasso. (WILSON, 

2003) 

Alves-Mazzoti (2002, 2003) nos mostra, em suas pesquisas, o quanto é comum 

responsabilizar o estudante e suas famílias pelo fracasso escolar. Segundo Aquino 

(1997) também existe a �medicalização do fracasso�, que acontece quando o professor 

se encontra frente a um aluno que não aprende, apesar de seus esforços, e o enquadra 



como portador de um distúrbio, podendo ser comportamental, de aprendizagem ou de 

ajustamento. 

À luz da teoria psicanalítica, brasileiros (MRECH, 1999; BOSSA, 2000) e 

estrangeiros (CORDIÉ, 1996) apontam o fracasso escolar como sintoma de uma 

sociedade capitalista que valoriza primordialmente poder, sucesso e bens materiais. 

Mrech (1999) afirma que os professores aprendem, em sua formação, a ter um modelo 

de aluno, o que os atrapalha, na percepção deste, em toda a sua singularidade. A 

estigmatização e a esteriotipação do aluno levam ao baixo desempenho alunos de 

classes populares e resultam em altos índices de evasão e repetência na educação 

pública, que tem essa população como clientela. (WILSON, 2003) 

Este tipo de relação entre professor e aluno e o ciclo vicioso que se cria entre 

baixa expectativa do professor e baixo rendimento do aluno levam a pensar se tal ciclo 

se confirmaria com a introdução do sistema de cotas na universidade pública � em que o 

aluno, por não entrar por �mérito pessoal�, pode vir a ser estigmatizado.  

Além disso há a questão da estigmatização dos negros. Os negros são 

considerados minoria. Mas na verdade em um país de passado escravocrata e de grande 

miscigenação como o Brasil, eles são maioria. No país a negritude e a pobreza se 

confundem, grande parte dos negros é pobre. O preconceito ainda existe, a raça negra é 

estigmatizada, não são raras as vezes em que os negros são olhados no mínimo como 

prováveis maus alunos ou alunos que tiveram formação acadêmica deficitária. Porque, 

no geral, parti-se do princípio de que, como são negros, provavelmente também são 

pobres.  

Estudos sobre a relação entre professores e alunos de baixo e alto rendimento e 

seus efeitos de sucesso/fracasso já têm história no meio educacional. Tais pesquisas se 

inspiraram no clássico estudo de Rosenthal e Jacobson (1968) sobre as expectativas dos 



professores e seus efeitos no desempenho escolar do aluno. Fenômeno conhecido como 

�efeito pigmaleão� ou �profecia autoconfirmadora�14, evidenciado em inúmeras 

pesquisas como afirma Alves (1983). (WILSON, 2003) 

Patto (1999, p. 261) aborda este tema e descreve a situação difícil e sem volta 

em que o aluno se encontra: �uma corrente de sentimentos negativos em relação a 

determinadas crianças as empurra de uma classe (escolar) para outra, o que contribui 

para a rápida configuração de estereótipo dos quais não conseguirão mais se libertar�.  

 

 

 

3 - REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 3.1 ORIGEM E CONCEITOS DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

 

Em 1961, na França, Serge Moscovici introduziu, através de seu trabalho La 

psycanalyse, son image et son public, na psicologia social a noção de representação 

social. Seu estudo foi publicado no Brasil, em 1978, com o título: A Representação 

Social da Psicanálise. A Teoria das Representações Sociais, construída por Moscovici, 

teve influência direta da obra de Durkheim (1912), que criou o conceito de 

Representação Coletiva para designar o pensamento social em relação ao individual. 

Moscovici,como Durkheim, distinguiu representações individuais � baseadas na 

consciência de cada um; variáveis e inerentes a cada ser humano � de representações 

coletivas � fundamentadas na maneira como um grupo social pensa suas relações com 

os diferentes objetos que o afetam. As representações são chamadas �coletivas� porque 

                                                 
14 Fenômeno descrito na página 07 da introdução. 



são homogêneas e partilhadas pelo grupo. Além disso, exercem influência concreta 

sobre os indivíduos. (MOSCOVICI, 1978, 2001) 

Apesar das influências de Durkheim, Moscovici a ele se contrapõe porque 

discorda de sua descrição estática e irredutível do conceito de representação coletiva, 

por achar insuficiente seu potencial explicativo nas sociedades contemporâneas, em que 

os indivíduos estão expostos a informação diversificada e rápida. Ele define RS como 

�uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de 

comportamentos e a comunicação entre os indivíduos� (MOSCOVICI, 1978, p. 26). A 

psicologia geral coloca em oposição sujeito e objeto, interior e exterior, estímulo e 

resposta, para compreender os fenômenos relativos às atitudes, opiniões e imagens. Já a 

psicologia social parte de premissas diferentes para explicar o processo de RS 

(Representação Social). Para Moscovici (1989 apud NOBREGA, 2001, p. 68-69):  

 

[...] não existe um corte entre o universo exterior e o universo interior 
do indivíduo (ou do grupo), [...] o sujeito e o objeto não são 
fundamentalmente distintos. Este último está inscrito em um contexto 
ativo, móvel, visto que ele é parcialmente concebido pela pessoa ou a 
coletividade enquanto extensão de sua conduta.  

 

Antes do desenvolvimento da Teoria das Representações Sociais, o 

conhecimento compartilhado pelos indivíduos era denominado �senso comum� e 

entendido como um conhecimento �inconsistente�, �desarticulado�, �fragmentado�, 

portanto não condizente com conhecimento científico. Moscovici, no entanto, define os 

parâmetros de uma análise científica do senso comum � percebe que há lógica nele. 

Para Moscovici o senso comum é diretamente ligado à cultura de determinada 

sociedade, compreendendo suas tradições, normas, valores, símbolos, crenças e 

estereótipos, é o saber não especializado. (NÓBREGA, 2001) 



Moscovici busca compreender a vida social em via de se fazer, em vez de a vida 

social já feita. Assim, as representações coletivas cedem lugar às representações sociais. 

Desde então, vários estudiosos têm trabalhado com as representações sociais, em 

suas diversas abordagens. Entre eles, encontram-se Abric, Doise e Jodelet. Abric 

investiga a influência das representações sobre o comportamento; Doise desenvolve o 

estudo das relações entre o sistema operatório e o metassistema normativo no 

desenvolvimento das cognições; Jodelet assume a tarefa de sistematização do campo, e 

contribui para o aprofundamento teórico, ao procurar esclarecer o conceito e os 

processos formadores das representações sociais. (ALVES-MAZZOTTI, 1994) 

Denise Jodelet, principal colaboradora de Moscovici, considera profunda a 

relação entre RS e senso comum. Sua definição de RS é coerente com a de Moscovici:  

 

[...] uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada 
com um objetivo prático e que contribui para a construção de uma 
realidade comum a um conjunto social. Nesse sentido, elas 
(representações sociais) são concebidas como um saber gerado através 
de comunicações da vida cotidiana, com o objetivo prático de 
orientação de comportamentos em contextos sociais concretos. 
(JODELET, 2001, p. 22) 
 

Representar um objeto social é construir formas de pensar e explicar esse objeto. 

Construir uma representação social de um objeto é ser influenciado pela representação 

existente na sociedade e também influenciá-la, ou seja, compartilhar das formas com 

que a sociedade  pensa e explica esse objeto. (JODELET, 1990) 

Para Santos (2000, p. 157), �o estudo das representações sociais permite uma 

melhor compreensão das construções sociais sobre os objetos sociais e a apropriação 

que faz o sujeito dessas construções�.  

Madeira (2001) ressalta que as representações sociais caracterizam-se como um 

fenômeno complexo, no qual o sentido de um objeto é estruturado pelo sujeito no 



contexto de suas relações próximas e distantes, supostas e efetivas. Para a autora, as 

representações estão relacionadas ao cotidiano, à prática social, a como se percebe e 

apreende o fato, como os valores, símbolos, crenças e regras de conduta a serem 

adotadas pelo grupo são construídas. 

Abric (2001, p. 156) destaca que  

 

[...] a representação é um conjunto organizado de opiniões, de 
atitudes, de crenças e de informações referentes a um objeto ou a uma 
situação. É determinada ao mesmo tempo pelo próprio sujeito e sua 
história, sua vivência, pelo sistema social e ideológico no qual ele está 
inserido e pela natureza dos vínculos que ele mantém com esse 
sistema social.  
 

 Assim, as representações sociais constituem uma forma de conhecimento 

oriunda de processos mentais mobilizados na troca de vivências e informações entre os 

indivíduos, visando objetivos práticos. Estes conhecimentos se mostram de grande 

importância na vida social, no entendimento e nas interpretações sociais do cotidiano de 

cada um ou de um grupo social específico. O ser humano deve ser pensado enquanto 

totalidade, superando-se dicotomias que possam fragmentá-lo. (MADEIRA, 2001) 

Para Moscovici (1979), é na relação entre grupos que interesses e espaços 

simbólicos são negociados. Para o autor, estas relações devem ser consideradas como 

uma dinâmica de interação, através da qual há uma troca de influências. A influência 

não é um efeito unilateral de um grupo sobre o outro, é um processo recíproco que 

implica ação e reação, tanto da fonte quanto do alvo. Nenhum dos grupos pode ser 

colocado como único pólo mobilizador e produtor de mudanças de comportamento, na 

medida em que suas idéias e interesses convivem com as idéias e interesses do outro 

grupo. 

Segundo Alves-Mazzotti (1994), para que a pesquisa educacional possa ter 

maior impacto sobre a prática educativa, o estudo das representações sociais se 



apresenta como um caminho promissor, já que seu objetivo é investigar a construção e o 

funcionamento dos sistemas de referência que os indivíduos usam para classificar 

pessoas e grupos e para interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana. As 

representações sociais são essenciais à análise dos mecanismos que têm influência no 

processo educativo, uma vez que se constituem de linguagem, ideologia, imaginário 

social e, especialmente, por orientarem condutas e práticas sociais. 

 

3.2 PROCESSOS DE FORMAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

 

 Moscovici (1978) descreve dois processos na elaboração e no funcionamento de 

uma representação:  a objetivação e a ancoragem. 

 A objetivação consiste na transformação de uma idéia em imagens concretas. A 

ancoragem, na busca do ser humano por encaixar o estranho, o �não �familiar� em 

alguma categoria já existente em seu repertório cognitivo, constitui-se de uma rede de 

significações em torno do objeto, que o relaciona a valores e práticas sociais. Alves-

Mazzotti (1994, p. 5) assinala que: 

 

[...] a atividade representativa constitui, portanto um processo psíquico 
que nos permite tornar familiar e presente em nosso universo interior 
um objeto que está distante e, de certo modo, ausente. Nesse processo, 
o objeto entra em uma série de relacionamentos e de articulações com 
outros objetos que já se encontram nesse universo dos quais toma 
propriedades, ao mesmo tempo em que lhes acrescenta as suas. 

 

 Segundo Jodelet (1990), o processo de objetivação compreende três etapas: 1) a 

construção seletiva; 2) a esquematização estruturante; e 3) a naturalização. 

 Na construção seletiva, o sujeito se apropria das informações sobre um dado 

objeto, Nela, alguns elementos são ignorados ou esquecidos e outros ficam 

armazenados. Essas informações são separadas em função de condicionantes culturais e 



critérios normativos � só ficam retidas as que têm relações com o sistema de valores em 

questão. 

 Na esquematização estruturante, forma-se o núcleo figurativo. Uma estrutura 

conceitual se constrói e proporciona uma imagem coerente dos elementos que 

constituem o objeto da representação. O resultado desta organização se chama núcleo 

figurativo e permite ao sujeito apreender o objeto individualmente e em suas relações. 

 Na naturalização, confere-se realidade plena ao que era abstração. O conceito 

finalmente passa a ser uma entidade autônoma, �um ser da natureza�. A partir daí, o 

objeto torna-se um elemento do cotidiano do indivíduo, que o utiliza em falas, imagens, 

comportamentos e práticas sociais. 

A ancoragem é o processo de integração cognitiva deste objeto representado no 

sistema de um pensamento já constituído. Este pensamento, como todo o processo de 

apreensão do novo objeto, apóia-se em valores, crenças, informações e imagens 

inerentes ao sujeito ou ao grupo social. Então, os processos de formação das 

representações sociais e a assimilação do novo dependem da familiaridade do sujeito 

com o novo objeto, quanto maior a proximidade, mais se consolida a construção da 

representação. E, ao contrário, quanto mais distante do �mundo do sujeito� se encontra 

o objeto a ser apreendido, mais distante do fim está o processo de construção da 

representação. 

 Jodelet (1990) relaciona os processos de objetivação e ancoragem com 

articulação de três funções básicas da representação: a integração da novidade, a 

interpretação da realidade e a orientação de condutas. Esse processo, que relaciona 

objetivação e ancoragem, permite compreender a atribuição de sentido, a 

instrumentalização do saber e o relacionamento no sistema de pensamento. 



 Na atribuição de sentido, o sujeito faz uma rede de significações em torno do 

objeto que o vincula a objetos e valores já conhecidos pelo sujeito. Essa rede é 

influenciada pela hierarquia de valores que existe na sociedade e em seus vários grupos. 

Então, pode-se afirmar que o sujeito ou o grupo expressa sua identidade pelos sentidos 

que atribui às suas representações.  

 A instrumentalização do saber é uma grade de referência que permite ao sujeito 

compreender a realidade e classificar indivíduos e acontecimentos. 

 O processo de enraizamento da representação no sistema de pensamento se dá 

através da incorporação social da novidade. Esta incorporação está atrelada à 

familiarização do estranho em um conjunto já existente de idéias. Nesse processo, o 

novo conhecimento pode se chocar com a resistência de pensamentos anteriores e 

impedir a assimilação do novo. Por outro lado, as intervenções nos modelos de 

pensamentos e a mediação das representações podem influenciar experiências e 

práticas. 

 

 

 

 

3.3 REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS SOCIAIS  

 

 Para compreender como o conhecimento do senso comum a respeito dos objetos 

atinge a identidade do sujeito, é preciso levar em conta suas estratégias em face de tal 

representação, sua auto-estima, seus sentimentos de valor, poder, continuidade e 

unicidade. (SANTOS, 2000)  



A identidade do indivíduo é construída ao longo da vida. Ela é revestida de 

inúmeras facetas identitárias, mutantes e até contraditórias entre si; no entanto, mantém 

coerência, estabilidade e organização. 

 O conceito de representação social (RS) de Moscovici tem influenciado os 

estudos sobre identidade. Nesta perspectiva, se dá um fenômeno cognitivo em que o 

ator social, o �eu�, é o objeto de conhecimento. 

 Representar um objeto é dar a ele um sentido, é incluí-lo no nosso mundo de 

modo significativo. Os objetos são captados em determinados contextos e relações, o 

sentido da representação de um objeto advém das relações com outras representações de 

outros objetos que formam um campo de representações.  

 O sujeito que representa o objeto está inserido numa determinada sociedade, em 

um momento histórico específico. Ele tem seu conhecimento de mundo determinado 

por um instrumental carregado de significações culturalmente preestabelecidas. Mas, 

esse sujeito se torna um ator social, interfere nessas significações e na própria ordem 

social, recria o mundo materialmente e simbolicamente, e atribui novos sentidos aos 

objetos sociais. 

 O processo de construção de identidade é, ao mesmo tempo, social e individual, 

já que articula componentes psicológicos e sociológicos. Para Tap (1979), o sujeito 

constrói sua identidade com o conjunto de representações, opiniões e sentimentos que 

tem sobre si mesmo. Este autor propõe que a identidade é um sistema articulado de 

múltiplas dimensões: 

1. a continuidade; 

2. a coerência (unidade); 

3. a positividade (valorização, avaliação e estima); 

4. a diferenciação interna; 



5. a diferenciação externa; 

6. a afirmação de si; 

7. a originalidade (unicidade). 

 Os indivíduos se integram em diferentes grupos sociais com os quais se 

identificam; cultivam o sentimento de pertencer a esses grupos; e em função de cada 

grupo, assumem identidades correlatas. No entanto, essas múltiplas identidades 

dependem da negociação de uma ordem de coerência, para que eventuais diferenças 

sejam minimizadas.  

Segundo o autor, às vezes, tais dimensões precisam ser defendidas. A identidade 

consolida-se na percepção do sujeito acerca de seu valor e do poder sobre si mesmo, 

sobre os outros e os acontecimentos. Logo, o sentimento de ser rejeitado, desvalorizado, 

destituído de poder pelo grupo social pode atingir a identidade pessoal em suas 

dimensões de valor, poder e autonomia. 

Mas, não se pode afirmar que todo elemento desvalorizado atinja a identidade 

pessoal. Isso pode depender do grau de importância dada ao elemento na construção da 

identidade.  (SANTOS, 2000) 

 A teoria das representações sociais nos mostra que as identidades se constituem 

nas relações sociais, caracterizando grupos em suas maneiras de pensar e agir. 

Diariamente, em suas relações, o sujeito, desde seu nascimento, vai se apropriando, 

organizando e hierarquizando as idéias, crenças, valores, normas e símbolos de sua 

cultura. Deste modo, pode-se afirmar que seus grupos de pertença têm relação direta 

com a construção da sua identidade, à medida que eles concretizam experiências de 

afeto, troca de saberes, percepção de limites e potencialidades. Com isso, o sujeito 

interage em vários contextos, conhece diversos grupos, atribui-lhes maior ou menor 

importância e faz hierarquizações. (SANTOS, 2000)  



Ao mesmo tempo em que os grupos sociais a que o sujeito pertence, com 

representações de mundo específicas, influenciam a identidade do indivíduo, este 

projeta sua identidade quando representa um objeto. Segundo Moscovici (1978), a 

representação social, diferentemente das outras formas de conhecimento, supõe uma 

relação específica entre o sujeito e o objeto de conhecimento: o indivíduo projeta sua 

identidade no objeto que representa. 

Nesta mesma linha de pensamento, pode se concluir também que a identidade do 

indivíduo, quando ele deixa de ser pensado como sujeito e passa a ser o objeto da 

representação, pode ser influenciada pela representação que outro grupo social (sujeito) 

tem em relação a ele e ao grupo a que ele pertence. Essa influência pode ser maior ou 

menor de acordo com a importância que o sujeito-objeto atribui ao grupo que o está 

representando. Como nesta pesquisa, na qual a representação social dos professores 

universitários em relação aos alunos cotistas pode influenciar a identidade dos 

estudantes. Neste caso, em especial, porque alunos costumam atribuir importância ao 

que é pensado, dito e feito pelos professores. 

Embora especialistas admitam que exista influência das representações sociais 

sobre as práticas sociais, ainda não há um consenso entre eles quanto ao seu grau. Abric 

(1989, 2001) afirma que as representações sociais determinam diretamente o 

comportamento de indivíduos e grupos; já Herzlich (1972) nega esse determinismo, 

apesar de admitir uma influência das representações sociais sobre a conduta. 

No entanto, o inverso � a influência das práticas sociais sobre as representações 

sociais � é ponto pacífico. Pesquisas mostram que as mudanças nas condutas, práticas 

sociais, mesmo quando forçadas, mudam aos poucos as nossas representações sociais, a 

maneira que temos de ver o mundo. (ANDRADE, 2000) 

 



3.4 REPRESENTAÇÕES, IDENTIDADES E CULTURAS  

 

 Michel de Certeau (2001) e Stuart Hall (2003) abordam cultura, identidade e 

representações. Para os autores, os três conceitos são inexplicáveis separadamente em 

qualquer visão, porque o sujeito e a sociedade fazem trocas o tempo todo, um influencia 

o outro. O sujeito constrói sua identidade e suas representações no meio da cultura (na 

verdade das culturas plurais, onde vive e tem acesso). 

 As culturas se modificam pouco a pouco porque são influenciadas pelos sujeitos. 

Estes, por sua vez, modificam suas representações, ao longo da vida, influenciados por 

outros sujeitos (sociedade) e pela cultura em que estão inseridos. Deste modo, a 

identidade do sujeito é atingida pelas modificações e, mais tarde, influenciará a cultura e 

as representações sociais do grupo de pertença deste sujeito, caracterizando um ciclo em 

que cultura, representações sociais e identidades influenciam mudanças entre si.  

Representações sociais, identidade e cultura formam um conjunto teórico no 

contexto homem/sociedade em dialética. O homem se apropria e também modifica. A 

construção do sujeito leva a vida inteira e o homem se faz nas relações sociais e, durante 

a vida, numa pluralidade de culturas. O homem não vive sozinho, então as culturas no 

plural se articulam e se relacionam. 

A cultura é plural porque vivemos em um meio de diversas culturas, nos 

apropriamos e fazemos parte delas, assim como as modificamos. Esta é a perspectiva 

dialética, sob a qual a cultura e o indivíduo não são estáticos. O processo de cultura é 

feito por sínteses mais ou menos complexas e o homem é síntese das diversas culturas, 

ele se assujeita, mas também faz parte da cultura � e isso é plural. A identidade é 

negociada para sobrevivência na sociedade e é plural porque nela há diferentes sentidos 

do sujeito. (CERTEAU, 2001) 



Hall (2003) assinala que a identidade é formada ao longo do tempo através de 

processos inconscientes, não é inata, está localizada no tempo e no espaço simbólico. 

As nações modernas são híbridos culturais. A identidade está profundamente envolvida 

no processo de representações sociais, é construída por meio das representações e vice-

versa.  

Durante o processo de pesquisa foi possível observar indícios das representações 

sociais dos sujeitos pesquisados, os professores universitários, em relação ao objeto 

�alunos cotistas� � representações que fazem parte da construção das identidades dos 

próprios sujeitos. Ao mesmo tempo, suas representações sociais podem influenciar a 

identidade do objeto estudado, já que, por vezes, elas orientam práticas sociais. As 

práticas dos professores se dão no meio em que o aluno vive, e a identidade do ser 

humano se constrói influenciada pelo meio em que vive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – METODOLOGIA 



 

O encaminhamento metodológico desta investigação fundamentou-se no 

pressuposto de que o estudo das representações sociais permite ao pesquisador 

�apreender o sentido de um objeto em articulação a outros tantos que se associam em 

diferentes níveis; possibilita superar o reducionismo de análises que desrealizam o 

objeto ao isolá-lo�. (MADEIRA, 2001, p.127) 

Este capítulo apresenta e descreve os procedimentos, métodos e técnicas 

utilizados na realização da pesquisa. São eles: o campo de estudo, a seleção dos 

participantes, o tipo de pesquisa, os procedimentos e o instrumental de coleta e análise 

dos dados. 

 

4.1 O CAMPO DE ESTUDO E A SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES  

 

O trabalho foi realizado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ). A escolha da instituição levou em conta seu pioneirismo na implantação do 

sistema de cotas na universidade pública brasileira. O regime de cotas entrou em vigor 

na UERJ em 2003 � é o maior período de experiência, em sistema de cotas, de uma 

universidade brasileira. 

Como não havia conhecimento prévio sobre a hierarquia que rege a instituição e 

nem de alguém que pudesse ajudar informalmente no processo de acesso ao campo da 

pesquisa, a primeira visita à universidade teve como objetivo descobrir a quem procurar 

para que o trabalho pudesse ser feito dentro da UERJ.  

Na segunda visita, já com hora marcada, na coordenação das graduações, a sub-

reitora Raquel Villardi me recebeu e disponibilizou todo o material possível sobre a 

implantação do sistema de cotas na instituição. Mais tarde, repetiu-se o mesmo 



procedimento  nas coordenações dos outros dois cursos escolhidos; Houve igual 

receptividade por parte dos coordenadores. O coordenador do Curso de Direito, 

Maurício Mota, também disponibilizou todo o material que tinha sobre o tema. Com o 

quadro de horários de ambos os cursos e com os nomes dos professores obtidos nas 

respectivas coordenações, se iniciaram os contatos com os sujeitos da pesquisa, que 

também não colocaram entraves. 

  A pesquisa de campo teve caráter qualitativo. Entrevistamos 20 professores da 

instituição, 13 do 1º período do Curso de Direito e 7 do 2º período da graduação de 

Geologia. Dos 14 professores do 1º período de Direito, um não pôde dar a entrevista por 

questões de horário. Na Geologia, todos os professores do 2º período foram 

entrevistados. A intenção inicial era entrevistar professores de 1º período, em ambos os 

cursos. Isso não foi possível na Geologia, pois a pesquisa de campo foi feita no segundo 

semestre letivo e a entrada de alunos para este curso só ocorre uma vez por ano, no 

primeiro semestre. Por não haver um 1º período de Geologia em andamento, quando o 

trabalho foi realizado, se optou por entrevistar os professores que estavam dando aulas 

para o 2º período.   

O objetivo foi entrevistar professores dos cursos mais e menos procurados por 

alunos provenientes das cotas, para observar a existência, ou não, de diferenças entre as 

apreensões de sentido do objeto, levando em conta as diferentes proximidades com o 

mesmo. A finalidade primeira das representações sociais é �tornar familiar algo não 

familiar� (MOSCOVICI, 2003, p.54). Assim, é razoável concluir que a relação de 

proximidade/distanciamento entre sujeito e objeto pode influenciar a representação do 

mesmo.  

Na busca de material que pudesse nos fornecer dados sobre a relação entre o 

número de alunos cotistas e os cursos procurados, se encontrou apenas um relatório 



produzido pela própria UERJ, em 2003, após seu primeiro vestibular com o sistema de 

cotas em vigor. O documento apresenta o número de candidatos do SADE (Sistema de 

Avaliação de Desempenho Escolar, específico para estudantes da rede pública de 

ensino) inscritos por curso. No entanto, o SADE não abrange a totalidade dos alunos 

ingressantes pelo sistema de cotas, visto que não contabiliza negros e deficientes físicos 

e não especifica se o candidato pertence a uma família cuja renda per capta máxima 

seja de R$ 520 (quinhentos e vinte reais). A escolha dos cursos a serem pesquisados 

baseou-se, então, nos dados disponíveis: o de Direito conta com o maior número de 

procura e ingresso de alunos provenientes da escola pública; o de Geologia apresenta 

uma das menores procuras de alunos oriundos da escola pública.  

Para facilitar a observação do suposto impacto causado pelos alunos cotistas nos 

professores universitários, escolhemos entrevistar aqueles que lecionam nos primeiros 

períodos, quando se dão os primeiros contatos entre professores e alunos.  

 

4.2 TIPO DE PESQUISA, PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTAL DE COLETA E 

ANÁLISE DOS DADOS  

 

 Para a realização desta pesquisa, se tomou, como referencial teórico, as 

representações sociais.  Moscovici (1978) engloba, em sua matriz teórica, todas as 

abordagens da representação social, sendo que cada uma pode fazer uso de diferentes 

procedimentos, como mencionado no capítulo 3.  

 Segundo Sá (1998), é difícil especificar quais os melhores métodos para cada 

diferente abordagem da teoria das representações sociais. O autor acrescenta que, de 

forma simplificada, seria possível afirmar que a perspectiva de Jodelet corresponderia 



aos métodos ditos qualitativos; a de Abric, ao experimental; e de Doise, aos tratamentos 

estatísticos correlacionais. Nesta pesquisa se adotou a abordagem utilizada por Jodelet. 

 Alves-Mazzotti (2002, p. 163) assinala que �as pesquisas qualitativas são 

caracteristicamente multimetodológicas, isto é, usam uma grande variedade de 

procedimentos e instrumentos de coleta de dados�. 

 Nesta investigação qualitativa, se optou pela abordagem processual das 

representações sociais, por meio de entrevistas semi-estruturadas, apoiadas por um 

roteiro de perguntas e precedidas por um questionário de caracterização 

socioeconômica. Este questionário foi aplicado para ajudar a entender certos pontos 

durante as análises dos resultados, com o objetivo de facilitar o processo de conclusões. 

Além das entrevistas, foram utilizadas também as técnicas de observação não-

participante e o diário de campo. 

 A entrada em campo teve início no mês de agosto de 2005 e terminou em 

meados de dezembro do mesmo ano, totalizando quatro meses de trabalho de campo. As 

entrevistas foram do tipo conversacional, mas, para não se perder o fio condutor ou 

deixar pontos importantes de fora, foi utilizado um roteiro de entrevista15. Os temas 

abordados são referentes às experiências dos professores com os alunos cotistas, por 

exemplo: se eles identificam estes alunos e quais suas percepções em relação às suas 

necessidades. Outras questões dizem respeito à aplicação do sistema na própria 

instituição e ao conhecimento do PROINICIAR. Além disso, o roteiro contém perguntas 

a respeito do sistema de cotas de maneira geral. 

 Dezoito entrevistas foram gravadas, dois entrevistados, um de cada curso, não 

consentiram a gravação, mas não se opuseram a que fossem feitas anotações durante 

nossa conversa. Todas as entrevistas foram feitas individualmente na sala dos 

                                                 
15 Em anexo. 



professores e, em alguns casos, na própria sala de aula, durante o intervalo. Ao final de 

cada entrevista, as observações eram anotadas no diário de campo, que a essa altura já 

continha as observações feitas em sala, durante a aula. O procedimento foi o seguinte: 

abordar o professor antes de a aula começar,  apresentar-me, explicar rapidamente a 

pesquisa e marcar a entrevista após o término da aula. Com o consentimento dos 

professores do Curso de Direito, foi possível assistir a quinze aulas, com dois tempos 

cada uma. Como dois dos entrevistados precisaram transferir a entrevista para a semana 

seguinte, houve a oportunidade de assistir a mais duas aulas.  

 Depois de gravadas, as entrevistas foram transcritas. Rizzini, Castro e Sartor 

(1999, p. 93) assinalam que �sempre que possível deve-se gravar as falas para evitar 

distorções ou mesmo esquecimento dos depoimentos�, e que �se o material coletado for 

gravação de falas, ela deve ser transcrita, quando possível, com a indicação de silêncios, 

hesitações, lapsos, paradas de respiração, de modo a indicar no texto escrito suas 

ocorrências�. 

 Para a análise de dados, optamos pelo método da análise de conteúdo que 

�pretende ser uma técnica de investigação de textos que permite ir além das aparências� 

(RIZZINI, CASTRO E SARTOR, 1999, p. 92), por ser pertinente ao referencial teórico 

das representações sociais. 

 As categorias foram estabelecidas após a coleta do material e não a priori. Por 

último foram feitas tabelas com o cruzamento das categorias para facilitar a visualização 

e a análise dos resultados obtidos. 

 Foram feitas quatro tabelas16, nas quais os dados coletados foram categorizados 

e cruzados entre si, para traçar um caminho rumo às conclusões. A tabela nº 1 cruza os 

                                                 
16 Aparecem no capítulo 5, que aborda os resultados da pesquisa. 



dados pessoais e as características socioeconômicas dos entrevistados com os cursos em 

que lecionam. 

 Durante as entrevistas observou-se que há uma ligação entre o pensamento dos 

professores e as atitudes que eles dizem ter em relação ao aluno cotista 

(pensamento/atitude). Pode-se observar uma divisão, em três grandes blocos, de 

pesamentos/atitudes. No primeiro, o valor primordial para o entrevistado é a igualdade 

social, e sua atitude, coerentemente, é de ajudar e facilitar ao máximo a vida acadêmica 

do aluno oriundo das cotas. No segundo, o professor afirma não conhecer bem o sistema 

de cotas, nem ter idéia de quem são os alunos cotistas; demonstra desinformação e/ou 

falta de interesse; e diz não modificar suas atitudes em relação a estes alunos, até porque 

nem sabe quem eles são. No terceiro bloco de pensamento, o entrevistado valoriza 

primordialmente o ensino de excelência. Ele avalia como de ajuda, dentro do possível, a 

sua atitude em relação ao aluno cotista, sem colocar em risco o nível do ensino da 

instituição, nem prejudicar a turma. Deixa claro que o aluno cotista é que tem de �correr 

atrás� e se esforçar. Na tabela nº 2 estes dados também são cruzados com o curso em 

que o professor leciona. 

 A terceira tabela cruzou os dados das tabelas nº 1 e nº 2 para que fosse possível 

identificar aspectos comuns que caracterizassem grupos com pensamentos semelhantes 

e determinadas afirmações acerca de atitudes em relação a estes alunos. Durante esta 

análise foram levadas em consideração características pessoais, socioeconômicas, 

experiências profissionais e de vida dos entrevistados. 

 Para explicar a 4ª tabela, se destacaram trechos de discursos dos entrevistados 

que exemplificam o contexto em que eles caracterizaram o aluno. A tabela, em si, foi 

feita com o objetivo de esquematizar o perfil do aluno proveniente do sistema de cotas, 

construído pelos professores universitários. Seus itens foram baseados em todos os 



discursos dos entrevistados. Todas as características atribuídas pelos professores aos 

alunos que eles pensam serem cotistas foram agrupadas por semelhança na primeira 

coluna. Na segunda coluna, são explicitadas as diferentes maneiras como tais 

características apareceram nos discursos. A última coluna mostra o número de 

professores que atribuiu determinada característica ao suposto aluno cotista e o curso 

em que leciona. A letra G aparece quando o professor em questão dá aulas no Curso de 

Geologia; a letra D, quando o professor leciona no Curso de Direito.  

 

 

5 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 O campus principal da universidade escolhida para a pesquisa, a UERJ, se situa 

no bairro do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro. É uma universidade reconhecida 

pelo ensino de excelência que oferece aos seus alunos. Antes de o sistema de cotas 

entrar em vigor, os cursos conhecidos como �nobres� � Direito, Engenharia, 

Economia... � costumavam receber, em sua maioria, alunos de classe média de escolas 

particulares com um ensino considerado de maior qualidade. Ocorria que os vestibulares 

para estes cursos eram muito concorridos � a única maneira de ingresso na universidade 

era através da meritocracia. Os cursos menos concorridos não apresentavam uma 

clientela tão definida. Com uma disputa menor pelas vagas, eram maiores as chances de 

ingresso de alunos não tão bem preparados, provenientes muitas vezes de escolas com 

ensino considerado de qualidade inferior. Entre essas escolas de ensino mais fraco 

figuram algumas escolas públicas. 

 As regras do sistema de cotas � já explicitadas anteriormente � não contemplam, 

necessariamente, os melhores alunos negros, índios, estudantes de escolas públicas e 



deficientes, em razão da renda familiar per capta da família deste candidato a ser aluno 

cotista não poder ultrapassar R$ 520. A busca pela inclusão social beneficiou os mais 

pobres dentro das minorias. Os alunos que costumavam freqüentar os cursos �nobres� 

da universidade já eram considerados fortes; e depois das cotas, com a redução das 

vagas para os que ingressam de maneira tradicional, apenas os melhores entre os 

academicamente bem preparados acabam passando no vestibular. Ocorre, então, que, 

hoje dentro da sala de aula do 1º período de um curso como o de Direito, se verifica um 

enorme abismo no que se refere a inúmeras questões: sociais, culturais, econômicas e, 

em especial, acadêmicas. 

 A grande diferença de nível acadêmico entre os alunos aparece como o fator 

mais preocupante entre os professores. 

 Como já mencionado, no presente trabalho se procurou conhecer quais os 

sentidos que o aluno cotista tem para o professor universitário. Para isso, foram feitas 

entrevistas e observações em sala de aula do Curso de Direito � hoje, quase metade de 

seus alunos é cotista, pois se trata de um dos cursos mais procurados por estes alunos. 

Como instrumento de comparação, também foram entrevistados professores do Curso 

de Geologia, um dos menos procurados por cotistas. O número reduzido de alunos 

provenientes do sistema de cotas neste curso explica por que a observação dentro de 

sala de aula se fez desnecessária.  

 

5.1 ANÁLISE DAS OBSERVAÇÕES  

 

 Uma vez dentro da universidade, não há como ter certeza se o aluno ingressou 

através do sistema de cotas. Não há acesso a este tipo de informação. As aulas do 

PROINICIAR ofereceram alguns indícios apenas: nelas há alunos cotistas de todas as 



graduações; as vagas que sobram, quando sobram, são oferecidas a qualquer aluno. 

Desse modo, se deu margem para suposições acerca de quais seriam, especificamente, 

os alunos cotistas. Para que fossem confirmadas, se teria de perguntar ao aluno sobre a 

sua condição de cotista ou não � o que poderia trazer algum tipo de constrangimento 

desnecessário, já que o fundamental para a pesquisa era observar a interação entre o 

professor e o aluno que ele pensava ser cotista. 

 O Curso de Direito acontece em dois turnos, um pela manha, outro à noite. As 

aulas nos dois turnos eram bastante disputadas, tinham aproximadamente 50 alunos. 

Havia negros e portadores de necessidades especiais em cadeira de rodas, nos dois 

turnos. No entanto, à noite as turmas eram ligeiramente mais cheias e apresentavam 

maior número de negros que as do turno da manhã; havia um número maior, também, 

de pessoas com mais idade. 

 No turno da manhã, observou-se que boa parte dos alunos usava roupas de 

marca.. As aulas em si eram tranqüilas, mais silenciosas à noite. Os supostos alunos 

cotistas sentavam à frente, perto do quadro negro, prestavam muita atenção, mas não 

perguntavam muito. O professor era mais solicitado pelos alunos supostamente não 

cotistas, mas, em todas as aulas deste curso, eles procuravam tirar as dúvidas de todos 

indiscriminadamente. 

 Em uma das aulas, enquanto o professor devolvia as provas corrigidas, boa parte 

dos alunos comparava as notas. Os supostamente cotistas se comportavam de forma 

discreta e permaneciam em seus lugares. O professor passou ao comentário e à correção 

da prova no quadro negro � as comparações das notas continuaram, ao fundo da sala. 

 No turno da noite, uma parte dos supostos alunos cotistas sentava à frente, perto 

do quadro negro, e outra se distribuía pela sala. Questionavam mais o professor que os 



do turno da manhã. E, como neste turno, os professores também eram bastante solícitos 

com todos.  

Havia, no entanto, um rapaz negro, aparentando bem mais que 18 anos, que 

costumava interromper os professores com longas perguntas em forma de discurso. 

Muitas vezes, o que ele falava não tinha relação com o assunto da aula. Os colegas riam 

e geralmente, vaiavam o rapaz para que ele deixasse a aula prosseguir. Houve 

comentários, de diferentes alunos, de que o rapaz era maluco, inconveniente, e até 

mesmo bêbado. Ainda que muito atenciosos com todos, como os professores do turno 

da manhã, os professores do turno da noite, onde o rapaz é aluno, ouviam seus discursos 

com certo desinteresse. Às vezes o deixavam com a mão levantada, durante bastante 

tempo, para que desistisse de fazer a pergunta. Parece tratar-se de um caso isolado. Mais 

tarde, durantes as entrevistas, três professores afirmariam que, antes do sistema de cotas, 

não havia esse tipo de �personagem� na UERJ, referindo-se a este aluno.  

 

 

 

 

  

5.2 ROTEIRO DE ENTREVISTAS E AS PARTES ILUSTRATIVAS DOS 

DISCURSOS  

 

 As duas primeiras questões feitas aos professores são relacionadas. A primeira 

indagava sobre a existência de alunos provenientes do sistema de cotas nas turmas em 

que eles lecionavam. A segunda, que só seria feita caso a resposta da primeira fosse 

afirmativa, procurava esclarecer como o professor fazia a identificação desse aluno. 



A maior parte dos professores do Curso de Geologia não sabia dizer se existiam 

alunos cotistas em suas turmas. Nesse caso, não os identificavam. 

 

Em princípio eu não distingo os alunos cotistas, não dá para 
perceber... em geral é uma disciplina que reprova muito. Para a 
minha matéria precisa de uma base, e que, independentemente 
das cotas, muitos alunos não têm. Eu distingo assim... se eles 
vêm da escola militar... que em geral eles têm uma base bem 
melhor (...) Para mim, eu não reconheço, pode ser pela 
aparência, pelo modo de falar, mas eu não sei... (G3) 

 

 Não consigo identificar, não faço distinção entre os alunos. O 
aluno que vem de instituições privadas, que teve o ensino mais 
rigoroso, ele vai apresentar um desempenho melhor em relação 
àquilo que ele aprendeu. Quer dizer, ele traz uma carga de 
conhecimento maior do que o aluno que não teve a oportunidade 
de estudar em certas instituições privadas, ou seja, você sabe 
que o ensino público, ele é deficiente em certos aspectos e essas 
deficiências se apresentam quando o aluno chega aqui na 
universidade. (G6) 

 

Se existem alunos cotistas na minha turma? Sim, existem. Não 
sei te dizer o número. Como eu identifico? Não identifico, eu sei 
que tem. Pra te dizer a verdade, eu não sei o número de quantos 
tem. Posso até vir a saber sim, se eles comentarem �entrei pela 
cota� ou �fulano entrou pela cota�, e para falar a verdade, até 
agora, nem esse comentário eu ouvi. Eu não sei se eles entram 
nesses detalhes entre eles... (G5)  

 

Os outros professores contaram experiências individuais com alunos que eles 

supunham ou sabiam fazer parte do grupo que ingressou na universidade através desse 

sistema e descreveram as características destes alunos. 

 

A primeira turma que eu tive com cotistas eu identifiquei os 
alunos cotistas. Eles eram calados. Naquela turma eu 
identifiquei pela cor e mesmo porque eu soube que eles eram 
cotistas, mas não eram negros, você tinha... eram mais para 
pardos... e mesmo você acaba sabendo porque tem a relação 
professor/aluno (...) e até porque eu fui professora do 
PROINICIAR de aluno que era meu aluno. (G4) 



 

Eu dei aula para uma turma no semestre passado onde havia 
cotistas. Inclusive, na primeira aula, eu fiz um levantamento 
onde cada um tinha estudado, como tinham chegado à faculdade 
(...) No curso de Informática, que eu tinha muitos alunos 
cotistas, eu tinha um problema de entendimento por parte dos 
alunos que dificultava muito o decorrer da aula, a produção da 
aula. (G7) 

 

Cálculo é sempre um problema para quem é ou não de cotas. 
Esse semestre estou dando (aulas para) uma turma só de 
repetentes, é difícil identificar (o aluno cotista). Semestre 
passado eu sabia que tinha uma aluna de cotas. Ela era muito 
fraca, vinha tirar dúvidas... acabou me dizendo que era de cotas. 
Ela era muito esforçada, acabou se saindo bem. Eu tentei apoiá-
la e ela acabou conseguindo superar as dificuldades. Ela era 
mais velha, o que é importante, porque ele (o aluno mais velho) 
quer mesmo (aprender), ele se esforça mesmo. (G1) 

 

Entre os professores do Curso de Direito, houve unanimidade na afirmação de 

que existiam alunos cotistas em suas turmas. Desse  modo, explicaram como eles 

percebiam quem eram estes alunos. A tabela do perfil do aluno cotista baseou-se nas 

respostas que os professores, tanto de Direito quanto de Geologia, deram para esta 

questão. 

 

No Curso de Direito da nossa faculdade nós temos alunos 
cotistas e isso causou entre nós muitas dificuldades para o 
exercício do magistério do terceiro grau. Porque ocorreu isso? 
Primeiramente porque a Faculdade de Direito, por ser uma 
Faculdade de primeira opção, era uma Faculdade extremamente 
elitista. Os alunos tinham uma formação intelectual bastante 
sofisticada e eram filhos da classe média ou da classe média 
alta. Com uma grande formação intelectual e uma grande 
tradição de estudo. A entrada dos cotistas rompeu esta lógica e 
fez com que nós professores tenhamos que dar uma aula com 
muitas dificuldades, porque ou você continua com a aula 
anterior e você tem dificuldade de concentração de alguns 
discentes ou você faz concessões e prejudica alunos de classe 
média. Então, é uma questão extremamente complexa para a 
Faculdade de Direito, o recebimento dos cotistas. (D1) 

 



É existem. Existem alunos cotistas. Olha só, não há uma 
identificação na universidade entre os alunos, quais são cotistas, 
quais não são cotistas. A gente eventualmente sabe que algum 
aluno entrou por cota porque ele mesmo declara. Isso é algo 
empírico, não há como você identificar isso, precisar. Algumas 
pessoas você consegue identificar... exatamente isso... uma base 
meio... fazem perguntas não tão abalizadas digamos assim... 
com menos conhecimento geral... quer dizer, existe uma certa 
perda em relação à questão de conhecimentos gerais nesse 
grupo, né? (D5) 

 

Bom, em relação a essa primeira pergunta, se existem alunos 
cotistas, essa turma de História do Direito, que é primeiro 
período, sempre tem alunos cotistas, inclusive me parece que 
chega a 45% do total de alunos. Entre cotas reservadas para 
negros, para alunos das escolas públicas e deficientes físicos... 
então você tem 45% da turma (...) As pessoas que são cotistas, 
em geral, têm muita dificuldade de raciocínio, fazer correlações, 
conceitos... (D7) 

 

Existem alunos cotistas. Sim, todas (as turmas) que eu dei aula... 
aqui nesses últimos dois anos. Algumas (matérias) até diria, no 
caso as eletivas que eu dei (aulas), a maioria predominantemente 
(dos alunos) era cota. E a identificação... ela é complicada... está 
mais clara para mim, agora, no primeiro período, que é uma 
matéria obrigatória, eu tô vendo mais eles (alunos). Em geral, 
você percebe pela coisa mais clara que é a tonalidade da pele ou 
então problemas físicos, portador de deficiência física... roupa, 
roupa não, porque aqui todo mundo se veste mal... (D9) 

 

A pergunta número 3 tinha como objetivo saber se o professor detectava 

diferenças de esforço e dificuldade entre os alunos e, em especial, em relação aos 

supostos cotistas. A grande maioria, que afirmava já ter tido experiências ou ainda ter 

contato com alunos cotistas, respondia a pergunta focalizando estes alunos. Essas 

respostas também foram utilizadas para montar a tabela 4, perfil do aluno cotista. 

Eu percebo uma diferença entre os alunos, em relação a alguns 
que eu não sei se são advindos das cotas. Mas, eu percebo que 
um grupo de alunos, não necessariamente negros, mas de uma 
origem social mais humilde, que pergunta mais, questiona mais, 
que assim...são mais esforçados, eu acho que eles estão mais 
preocupados em acompanhar etal, estão menos relaxados, 
assim... (D2) 



 

Eu percebi mesmo uma diferença é... até por algumas perguntas 
que me fizeram em aula, que me chocaram um pouco (...), eu 
fiquei meio espantado... me perguntaram o que era �deferir� e eu 
falando toda hora: �o Juiz vai deferir isso� ou �o Juiz não vai 
deferir isso�. Tô falando um português que eu acho básico. (D3) 

 

 Todos puderam responder � inclusive os que afirmaram não identificar o aluno 

cotista � se os alunos precisariam de um empenho especial por parte dos professores. A 

identificação do cotista foi feita, em geral, e de acordo com as declarações dos 

entrevistados, em função da sua deficiência acadêmica. Assim, ficava implícito, nas 

respostas, que estes alunos necessitariam de mais atenção. No entanto, nem todos os 

professores concordaram que este seja o papel do professor universitário.   

 

Eu acho que você (professor) não pode ficar dando um 
atendimento especial só porque ele é cotista, não. A partir do 
instante que ele chegou ali (na universidade)... tudo bem se ele 
solicitasse, mas não seria eu que teria que, por ele ser cotista, 
ficar procurando. Porque eu acho até que criaria aquela situação: 
eu sei que você é cotista, então eu sei que você vai precisar mais 
de mim.. (G4) 

 

Em relação aos cotistas... eu me disponho a atender os alunos, 
solução de exercícios, tirar dúvidas... em todas as turmas eu 
coloco esta possibilidade. A primeira coisa que eu boto no 
quadro é o número da minha sala, eles podem vir aqui a hora 
que quiserem (...) o aluno tem que se sentir apoiado de alguma 
forma. Sabe, é muito fácil você dizer: Ah, cumpri meu papel, 
colocamos os cotistas na universidade. Isso é muito fácil de 
fazer. O difícil é fazer com que esse cara produza realmente. 
(G7) 

 

É, é, é... a minha aula, eu tenho dificuldades...eu não sou o 
queridinho dos cotistas, né? Mas, eu os trato, como não poderia 
deixar de ser, tentando suprir todas as dificuldades. Mas, não 
faço concessões intelectuais, porque, se você faz concessões 
intelectuais, você passa a tratá-los de forma desigual, 
paternalistamente. E eu acho que a gente não deve fazer isso, 
com perigo de controle de qualidade nosso cair, que o nosso 



padrão era de muito boa qualidade, a melhor Faculdade de 
Direito. (D1) 

 

Não, não nos cabe (aos professores universitários) fazer isso (ter 
um empenho especial em relação ao aluno cotista), até porque 
nós não temos tempo, nem possibilidade de suprir deficiências 
de linguagem, português, de tudo, né? Não tem essa situação. Eu 
acho que o papel do professor é ser um professor democrático, 
aberto, acessível às dúvidas. (D4) 
 
 
Não, não há condições (de o professor ter um empenho especial 
em relação ao aluno cotista)... eu tô falando no meu caso... eu 
não sou um professor integral da casa, não sou 40 horas, eu dou 
minha aula e vou embora (...) Eles (a universidade) podiam criar 
monitores que talvez possam ter uma linguagem mais didática 
para isso. Mas, também, sinceramente, no caso do Direito, da 
minha matéria ou das outras eletivas, ninguém veio a público ou 
a mim ou à Direção demandar isso. Em geral, então (os alunos 
cotistas) diria assim, no popular, na deles, cada um por si. (D9) 
 
 
É muito difícil para o professor universitário fazer isso (dar 
atenção especial ao aluno cotista), nesse nível de desproporção 
(de conhecimento entre os alunos cotistas e os outros alunos). 
Porque você tem um programa a ser ministrado, com um grau de 
dificuldade acentuado, um grau de cobrança que é o da 
Faculdade de Direito da UERJ, que é acentuado. E você não tem 
como fazer isso (dar uma atenção especial ao aluno cotista) de 
maneira objetiva, né? Não tem como suprir o que não foi dado 
nos primeiro e segundo graus. Quer dizer, as deficiências que a 
pessoa tem... até, às vezes, de concatenar uma forma de 
raciocínio, né? (D5) 

  

  A quinta questão foi feita com o objetivo de verificar o nível de conhecimento 

do professor em relação ao sistema de cotas dentro da UERJ e de dar a ele a 

oportunidade de expor o que pensa do programa de apoio tanto acadêmico quanto 

financeiro ao aluno cotista. 

 

Conheço o Projeto Iniciar, ele é extremamente importante. 
Porque não dá para manter o aluno na faculdade da UERJ, como 
cotista, sem um recurso. Não é recurso de livro, é recurso para 



ele comer alguma coisa, é recurso para ele pagar o transporte e é 
recurso para ele ser ocioso para estudar. (D1) 

 

Tenho, tenho (conhecimento do PROINICIAR)... eu acho que o 
Projeto Iniciar é um projeto bem intencionado, mas eu acho que 
tem uns problemas inerentes à universidade. Quer dizer, ele 
(PROINICIAR) tem os problemas da questão dos recursos. Não 
é um projeto obrigatório para todos os alunos de cotas. Quer 
dizer, normalmente ele é obrigatório só para aqueles que 
recebem a bolsa de R$ 190. Então, quer dizer, não atinge todo o 
universo de pessoas, né? Então não me parece que atenda 
totalmente... é uma boa iniciativa, mas não chega a... não é isso 
que vai fazer com que os problemas sejam resolvidos, 
exatamente até porque tem um caráter não obrigatório e não tem 
o nível de recursos suficientes. (D5) 

 

Tenho conhecimento do PROINICIAR, já fui professora e, 
agora, inclusive, sou coordenadora aqui do Instituto (de Física). 
Eu tenho que coordenar os professores contratados. Eu já tive 
dois alunos do Projeto (PROINICIAR) que agora são 
professores contratados, se formaram em Física ano passado e 
agora dão aulas no PROINICIAR. (G4) 

 

Aqui na Geologia tem professores que fazem parte.... não é 
aquele (projeto) que você atua como se fosse um tutor, tem uma 
bolsa, tipo um auxílio (financeiro), não é isso? (G5) 

 

 A sexta pergunta tinha como objetivo tirar a questão de dentro da universidade e 

ver o grau de intimidade do entrevistado com o assunto cotas. Com isso, se procurou, 

também, durante a análise dos entrevistados, coletar um material rico o suficiente, para 

que se tivesse um entendimento o mais claro possível acerca do pensamento do 

professor. Todos demonstraram ter bom conhecimento a respeito de quais grupos as 

cotas beneficiavam. Os professores do Curso de Direito manifestaram mais confiança, 

em suas respostas, do que os do Curso de Geologia. 

 
Aos pobres, negros, descendentes de índios e deficientes, né? 
Mas, não sei direito a porcentagem. (G5) 

 



São 20% para negros, 20% para egressos da escola pública e 5% 
para deficientes e descendentes de indígenas. (D5) 
Pelo que eu sei é colégio estadual, que teria 20%; cota racial 
seria... parece mais 20% e 5% para deficientes e indígenas. 
Seriam 45% (no total). (D6) 

 

 A sétima pergunta, que também engloba a oitava, tinha como objetivo abrir 

espaço para que o professor falasse sobre sua vida pessoal e pudesse relacioná-la com o 

sistema de cotas. Alguns professores consideraram que estariam inseridos em algum 

grupo beneficiado pelo sistema de cotas,; no entanto, afirmaram que não se utilizariam 

deste beneficio. Outros professores declararam que, se estivessem inseridos no grupo 

beneficiado, fariam uso deste sistema para ingressar na instituição. 

 

Eu poderia me inserir naquele grupo que veio do ensino público, 
mas não necessariamente. Eu fiz tudo em escola pública. O 
primário muito bom... o ginásio excelente... estudei sete anos na 
mesma escola... Carmela Dutra. E depois fiz UERJ, né? Só 
estaria inserida neste sentido.... mas, não vou dizer nem carente. 
Tenho quase que certeza que não me utilizaria deste fato. Porque 
a situação não era essa, meu pai tinha emprego fixo... (G4) 

 

É, eu não estaria (inserido no grupo beneficiado pelo sistema de 
cotas)... só se eu fizesse uma mentira, porque se você olhar para 
a minha aparência, minha ascendência é portuguesa, fica 
expressa nas nossas fisionomias, né? Eu sou filho de professora 
e estudei o primário em escola pública. Era uma escola elitista, 
não é essa escola primária... eu sou de uma geração muito longe 
da tua, em que se dizer que se estudava em escola privada era 
quase vergonhoso, era sinônimo de fracasso, se estudava na 
escola pública. Mas, a clientela era totalmente diferente... houve 
uma mudança. (D1) 

 

Não, não, acho que não (estaria inserido no grupo beneficiado 
pelo sistema de cotas)... estudei em escola pública no primeiro 
grau... não, não. (D2) 

 

Não, não estaria inserida (no grupo beneficiado pelo sistema de 
cotas). E acredito que teria muito mais dificuldade em entrar 
para a UERJ, porque sou uma pessoa de origem humilde, 



entendeu? Estudei em escolas particulares por bolsas de estudos 
a vida inteira, né? Porque sou neta de uma empregada doméstica 
e de um carregador de feira e hoje eu sou uma professora 
doutora, sócia de um escritório, o terceiro maior do país, não é? 
Então, o meu esforço pessoal é que me fez chegar aonde eu 
cheguei. (D4) 

 

Certamente não. (D6) 
 

 A última pergunta objetivava dar liberdade ao professor para abordar qualquer 

assunto �relativo ao sistema de cotas na universidade � que as perguntas anteriores, 

porventura, tivessem deixado de fora. A intenção também era saber se havia coerência 

ou ruptura entre o que o professor pensava sobre as cotas de maneira geral e o que 

pensava em relação ao aluno cotista. Todos os professores se mostraram contrários ao 

sistema de cotas, mas o mesmo não aconteceu em relação ao aluno cotista. Em maior ou 

em menor grau os professores se mostraram dispostos a ajudá-los. Exceto os que 

afirmaram não saber quem são estes alunos e que disseram continuar tendo o mesmo 

comportamento que sempre tiveram em relação a todos os alunos antes da implantação 

do sistema de cotas. 

 

Acho que não tinha que ter cotas não. Só porque o cara é negro 
entra (na universidade) com uma nota menor que o outro? Tinha 
que ser por mérito. Se quer melhorar (a educação no país), 
melhora o ensino médio e fundamental. Pra mim cota é racismo. 
(G2) 
 

Você quer que eu fale francamente? Eu acho que isso (o sistema 
de cotas) é uma humilhação para a pessoa... por isso é que eu 
acho que eu nem procurei saber quem era quem (se entre seus 
alunos existiam alunos provenientes do sistema de cotas) (...)Eu 
não concordo (com as cotas), não concordo mesmo (...) Sobre a 
política de cotas eu não concordo mesmo, eu acho que é uma 
humilhação, você já está discriminando. Aqui (na Geologia) tem 
muitos alunos que desistem. Com a política de cotas deve ficar 
mais difícil ainda de acompanhar as aulas.  (G3) 

 



Eu sou contrária totalmente a qualquer coisa que segregue por 
etnia. Eu acho que não é por aí. Acho sim que existe preconceito 
no Brasil. Acho que preconceito maior vai existir se você 
continuar alimentando essa segregação (...) Não acredito que 
cotas para negros vai resolver os problemas dos negros, índios, 
nordestinos que migraram e são obrigados a viverem em centros 
como Rio (de Janeiro) e São Paulo, numa situação quase de 
miséria, dos angolanos, de todas as minorias... é você, de 
verdade, melhorar o ensino básico. (G7) 
O problema, cotas não resolve. Um grupo de pessoas do meu 
departamento comentou que houve uma evasão muito grande 
dos cotistas. Eles (professores) fizeram aulas de apoio, listas de 
exercícios, como se fosse o início do PROINICIAR. (...) As 
pessoas têm que ter mérito no que fazem. Para conseguir 
qualquer coisa na vida, tem que ter mérito. Não concordo que 
uma pessoa que não tenha mérito entre (na universidade). 
Depois vai ter que ter cota de emprego. Eu sou contra essa 
política. O governo quer empurrar uma responsabilidade que era 
dele (dar um jeito na educação) para os outros (os professores 
universitários). (G1) 

 

Olha só, eu sou a favor das ações afirmativas, mas as cotas, 
como elas estão sendo feitas, eu acho péssimo. Do jeito que está 
sendo feito eu acho que todo mundo sai perdendo. (D3) 

 

Eu tenho restrições à forma como foi implementado (o sistema 
de cotas), pelo menos esse modelo da UERJ. Eu acho que pode-
se pensar em ações afirmativas de outras maneiras, que não as 
cotas. Cotas não são um sinônimo de ações afirmativas. Pode-se 
pensar em cursos pré-vestibulares para pessoas carentes. (D5) 

 

Eu acho que... claramente não sou favorável (ao sistema de 
cotas). Particularmente, não sou muito favorável. Eu acho que 
você interferir na questão universitária... eu acho que é uma 
solução digamos assim... um pouco alopática. Mas, não é uma 
solução a médio nem a longo prazo. Porque a idéia realmente é 
você permitir educação de nível, excelência na educação de base 
até segundo grau, permitindo que a pessoa possa entrar nas 
melhores universidades. É assim que eu vejo a questão. (D6) 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.3 AS ENTREVISTAS 

 

Segue-se uma síntese do que foi transcrito de cada entrevista, acompanhada das 

observações feitas pela pesquisadora no momento da interlocução. 

 

Professores do Curso de Geologia 

 

G1 � Não permitiu que a entrevista fosse gravada. Deixou claro que sua matéria 

é difícil para todos, �cálculo é sempre um problema para quem é ou não de cotas�. 

Pareceu querer manter certa distância do assunto cotas: �não identifico (quem é de 

cotas), porque não quero identificar, porque quero dar um tratamento igual a qualquer 

aluno, independente de ser cotista ou não�. Entretanto, acabou falando de uma aluna 

cotista de outra turma, do período anterior, que lhe contara ser cotista. Como era muito 

fraca, a professora disse que a apoiou e que, ela acabou conseguindo superar suas 

dificuldades. A professora atribui essa superação ao fato de a aluna ser mais velha e não 

por ser de cotas �os alunos, no geral, mais velhos, querem mesmo, se esforçam mesmo�. 

A professora não reconheceu que sua atitude solidária pudesse ter relação com as cotas. 

Não demonstrou pensamento voltado para o aspecto social. Afirmou que é �contra essa 

política (de cotas)�. Finalizou a entrevista dizendo que �o governo quer empurrar uma 

responsabilidade que era dele para os outros (professores universitários)�. 

 



  G2 � Não se negou a dar a entrevista nem fez objeções em relação ao gravador, 

mas se mostrou incomodado quando soube que o assunto era referente ao sistema de 

cotas. Falou pouco durante toda a entrevista. Inicialmente, enquanto as perguntas eram 

sobre o aluno cotista e as cotas na UERJ, adotou uma postura que misturava 

desinformação e desinteresse: �não tenho a menor idéia (se há alunos cotistas na turma 

em que leciona), nem penso nisso�. Além disso, �nem conheço o PROINICIAR�. Mas, 

quando indagado sobre as cotas de maneira geral, se mostrou extremamente contrário à 

política. Irritado, disse achar um �absurdo completo, um horror�. 

 

G3 � Declarou não perceber quem é cotista, e informou que sua matéria reprova 

muito. Apesar de simpática, parecia desconfortável com o assunto. Não conhecia o 

PROINICIAR, nem sabia a que grupos as cotas se dirigiam. Ao mesmo tempo em que 

não manifestou interesse pelo assunto, demonstrou um certo constrangimento por sua 

desinformação. Procurou, então, se justificar: �Olha (falou meio sem graça), acho que 

eu não vou te ajudar muito não, eu estou fazendo doutorado, comecei a dar aulas em 

meados de 2002, então eu estou com 20hs aqui ...�. Depois, um pouco impaciente, 

perguntou: �Você quer que eu fale francamente? Acho que isso (a política de cotas) é 

uma humilhação para a pessoa. Por isso que eu acho que eu nem procurei saber quem é 

quem. Eu não concordo com as cotas, não concordo mesmo. Por exemplo, eu seria 

negra, né? Para eu passar, sabe (no vestibular, ela acha que seria uma provável 

beneficiária das cotas), sabe... isso (de ser negra) não me humilha, mas, eu não me 

preocupo com isso, eu tô fazendo doutorado... e nunca precisei disso, meus pais me 

deram chance de estudar e eu consegui tudo através do estudo, passei em concursos... 

quem quer consegue...� 

 



G4 � Não só conhece como já lecionou no PROINICIAR. Afirmou ter sido 

totalmente contra as cotas, e hoje acreditar que o ensino médio possa melhorar 

paralelamente ao sistema de cotas na universidade, o que tornará desnecessário tal 

sistema. �Se você não der (oportunidade para os alunos oriundos das cotas) na atual 

conjuntura, na estrutura de ensino que nós temos, essas pessoas realmente vão ficar 

sempre de fora (à margem da sociedade). Então, atualmente não sou contra�. Logo 

depois, em contradição, declarou não acreditar, realmente, que o governo brasileiro irá 

investir nos ensinos públicos fundamental e médio para que um dia as cotas sejam 

extintas. �Olha, (ri, meio sem graça) eu acredito que não (que o governo não vai investir 

no ensino fundamental e médio), você quer uma resposta sincera? Porque na verdade, o 

governo quando fez isso (o sistema de cotas), ele fez muito como um projeto político e 

não como um projeto político pedagógico�. 

 

G5 � Mostrou boa vontade para dar entrevista, mas não tinha informações nem 

uma idéia formada sobre o assunto. Não sabia o ano em que as cotas haviam começado 

e, apesar de ter ouvido falar do PROINICIAR, não estava a par do objetivo do projeto 

nem a quais grupos as cotas se destinavam, nem as porcentagens. Não relatou nenhuma 

história pessoal de relacionamento com aluno de cotas. Mesmo tendo viajado inúmeras 

vezes com alunos para fazer pesquisa de campo, não sabia informar se tinha alunos 

cotistas em suas turmas. Talvez as cotas não sejam uma realidade para esse professor, 

uma vez que o Curso de Geologia é um dos menos procurados pelos cotistas. Mostrou-

se disposto a pensar no assunto e um pouco dividido em suas declarações. Considera 

injusto que vestibulandos tirem boas notas e mesmo assim fiquem de fora da 

universidade. No entanto, entende que o acesso ao ensino público superior é restrito 

para a classe social menos privilegiada Depois de ser informado que o sistema de cotas 



começou em 2003, efetuou uma contagem por período e declarou que alunos que 

entraram depois de 2003 são mais fracos, sem saber, no entanto, se era apenas 

coincidência. . Não demonstrou intimidade com o assunto cotas nem conseguiu 

identificar alunos provenientes desse sistema. Desse modo e uma vez que o objeto ainda 

é pouco familiar para este professor, não pôde oferecer subsídios suficientes para se 

identificar a representação a respeito do aluno cotista.  

 

G6 � Não consegue identificar o aluno cotista. Tendo demonstrado certo 

desinteresse pela pesquisa, pareceu não querer se comprometer, falou pouco e de 

maneira geral. É preciso salientar, aqui, que o professor é ainda bastante jovem, 28 

anos, e leciona há menos de 1 ano na UERJ. Não conhecia o PROINICIAR. Quando 

perguntado sobre o grupo a que as cotas se dirigiam, respondeu: �não, eu não sei nada�. 

:Quanto ao que achava das cotas, de maneira geral, declarou: �Eu me mantenho neutro... 

se alguma injustiça foi feita em algum momento, a gente vai ter que corrigir, né ?� Não 

deu indicações de ter ou não relacionamento pessoal com os alunos de cotas. O que 

também pode ser explicado pelo fato de este curso ser um dos menos procurados por 

cotistas. Este professor leciona em colégio particular, e abordou problemas do ensino 

médio público. Declarou que este não dá base ao aluno, em virtude da péssima 

remuneração que os obriga a se dedicarem a diversos empregos. 

 

G7 � A única professora da Geologia que se mostrou envolvida emocionalmente 

com a questão das cotas. Teve experiência no curso de Informática, no qual havia e há 

mais cotistas e, o que lhe propiciou um maior contanto com esses alunos. Nao soube 

informar se há alunos cotistas no Curso de Geologia. Aqui, estamos diante, mais uma 

vez, da distância que há entre grande parte dos professores da Geologia e o objeto da 



Representação pesquisada, o aluno cotista. Neste caso, em particular, essa distância foi 

minimizada pela professora, em função de sua experiência em um outro curso mais 

procurado por eles. Apesar de se considerar miscigenada, não deu sinais de 

envolvimento, por esse motivo, com a questão das cotas. Demonstrou sensibilidade 

quanto às injustiças sociais: �Machuca muito o fato de imaginar que uma pessoa nunca 

vai progredir, porque as chances, vamos ser realistas, são muito baixas, de ela (a pessoa 

com uma preparação escolar deficiente) disputar um vestibular com alguém com uma 

formação melhor e passar�. Ao mesmo tempo, reconhece que esse processo, em que o 

sistema de cotas submete professor universitário e aluno cotista, é muito desgastante 

para o professor: �Eu admito pra você que eu tive um esforço impressionante, 

extenuante às vezes, de me deixar impressionantemente deprimida... mesmo os (alunos 

cotistas) que conseguiram ir bem, foi um esforço muito grande... de tentar levantar esse 

aluno, de ajudar, explicar... eu acho que isso não funciona, não é produtivo, porque eu 

tenho que fazer outras coisas aqui na UERJ e isso (as deficiências dos alunos cotistas) 

me chocou, eu acho que o pior de tudo é que com o tempo você vai largando de mão�. 

 

Professores do Curso de Direito 

 

D1 � Muito solícito, demonstrou interesse pela pesquisa. Quando informado que 

o trabalho se relacionava a cotas, deu sinais de contentamento de poder participar como 

um dos sujeitos do estudo. Inteirado sobre o assunto e sem medo de parecer 

politicamente incorreto, se declarou marxista, criticou o sistema de cotas, o qual 

chamou de �falácia que a esquerda brasileira aceitou�. Observou, ainda, que �como 

fizeram com a escola publica de 1º e 2º graus, a iniciativa privada está querendo mandar 

seus pobres para as universidades públicas e está querendo pegar os filhos da classe 



média�. Afirmou que o curso de Direito é um curso de elite e que os cotistas trazem 

uma grande deficiência intelectual: �o estudo universitário é o estudo da excelência da 

competência�. De acordo com este professor, �não é através da via universitária 

(utilizando as cotas como instrumento) que se vai tornar a sociedade brasileira mais 

equânime�.  

 

D2 � Jovem, 31 anos, e também juíza. Muito calma, demonstrou profundo 

conhecimento em relação a questão das cotas. Declarou torcer muito pelos alunos 

cotistas e afirmou que, no que depender dela, dentro das suas possibilidades, vai ajudá-

los para que eles consigam se sair bem na universidade. No entanto, para ela, a 

porcentagem destinada às cotas é muito ampla. Mostrou, também, um pouco de 

apreensão ao afirmar que �o desafio do professor vai ser encontrar o meio termo entre 

não ser indiferente às necessidades, às dificuldades dos alunos cotistas, mas também 

não ser permissivo a ponto de ser desleal com a instituição�. 

 

D3 � Juiz, além de professor, o entrevistado discorreu com desenvoltura sobre o 

sistema de cotas. Discorda da política de cotas e demonstra grande preocupação em 

relação à queda da qualidade do ensino publico universitário. Considera fracos os 

alunos, alta a porcentagem destinada às cotas  e ruim o ensino de médio no Brasil. Fez 

uma analogia em que o aluno cotista seria como alguém que ficou, por um período, 

impossibilitado de andar e que, de uma hora para outra, precisa enfrentar um atleta, em 

uma corrida, em igualdade de condições. Para o professor, nesse caso, essa pessoa 

necessita, antes, ser fortalecida e incentivada. Não se pode, no início da corrida, já 

considerar metade dos participantes vencedores, segundo ele, como é feito com a 

questão das cotas. 



 

D4 � De origem humilde, hoje com doutorado e sócia de um escritório, afirmou 

que suas conquistas foram, sempre, por mérito próprio. Solícita, se mostrou à vontade 

para falar sobre as cotas. Observou que os alunos cotistas são esforçados, mas fracos e 

que os professores devem ser acessíveis e democráticos. No entanto, a eles não cabe 

lhes ensinar língua portuguesa. Assinala que a política de cotas é paternalista., 

diferentemente do mercado. Afirma que �abrir as pernas� do ensino superior não vai 

resolver o problema da desigualdade social, pois a questão está em fortalecer o ensino 

básico, garantir uma escola de qualidade, para que os alunos possam disputar o 

vestibular de igual para igual. 

 

D5 � Muito bem informado sobre a política de cotas, de forma geral e 

especificamente dentro da instituição, é também coordenador do Curso de Direito. 

Acessível e solícito, disponibilizou todo o material que tinha a respeito das cotas. 

Mostrou-se preocupado com a grande deficiência trazida pelos alunos cotistas e afirmou 

que muitos não conseguem acompanhar os cursos. O professor explicou que, nos 

Estados Unidos, a Suprema Corte declarou inconstitucionais as cotas proporcionais por 

raça ou por qualquer outro critério, porque viola o direito de igual proteção das leis. 

Segundo o professor, �o que existe nas universidades americanas é um critério de 

admissão sensível à raça, ou seja, a raça é um dos elementos levados em conta para uma 

decisão final. A perspectiva americana é diferente da brasileira, pois, para eles, é uma 

questão de diversidade cultural, com objetivo de enriquecer a convivência dos alunos na 

universidade, e não de inclusão social, como aqui. Com este objetivo, facilita a entrada 

de alunos que não estão tão preparados academicamente quanto aqueles que entraram da 

forma tradicional. Isso explica a entrada de pessoas com inúmeras deficiências na 



universidade�. Para o professor, �não se pode diminuir o nível de exigência (dentro da 

universidade), então as pessoas (alunos cotistas) vão ter que acompanhar ou vão ficar 

pelo caminho�. 

 

D6 � Demonstrou interesse em relação à pesquisa e conhecimento acerca do 

assunto cotas. Mostrou-se bastante preocupado com os alunos e interessado em ajudá-

los para que se saiam bem na universidade. Observou que os alunos cotistas são 

humildes, esforçados, respeitosos e apresentam deficiências graves. Pontuou que a 

matéria é extensa e que a falta de base dos alunos cotistas atrapalha, às vezes, o 

andamento das aulas. Afirmou �que a idéia é não baixar a excelência acadêmica e sim 

forçá-los (alunos cotistas), através de estímulos que eles sejam capazes de responder, a 

acompanharem as aulas�. Declarou-se contrário à política de cotas, a qual chamou de 

alopática. 

D7 � Professor e advogado, mostrou clara preferência pela profissão ligada à 

educação.  Relatou que os alunos cotistas têm pouca base, o que dificultou o seu 

trabalho e o deixou mais cansado. Seu objetivo é fazer com que todos os alunos 

entendam a matéria, para isso, procura variadas formas de se expressar: �tem professor 

que não tem esta preocupação, tocam em frente, atropelam os alunos com dificuldades�. 

Apesar dessa preocupação com os alunos cotistas, se mostrou contrário à política de 

cotas, que não considera �a melhor, mais eficiente, mais eficaz e a que vai trazer maior 

benefício para a sociedade como um todo e mesmo para aquelas pessoas que vão ser (e 

estão sendo) beneficiadas�. 

 

D8 � Demonstrou boa vontade em participar da pesquisa. Por lecionar em outras 

instituições, as entrevistas tiveram de ser remarcadas algumas vezes. Da mesma forma 



que o sujeito D7, deu preferência à carreira acadêmica e não à advocacia. Mostrou-se 

bastante preocupado em ser entendido pelo aluno de forma geral e declarou perceber 

uma nítida diferença na formação de base dos alunos que ele acredita serem 

provenientes do sistema de cotas. Afirmou fazer o possível para amenizar essas 

deficiências, inclusive reformular suas aulas. Sobre o sistema de cotas, de maneira geral, 

o professor acredita que �não é a melhor forma de garantir acesso ao ensino superior. 

Porque, na verdade, o que se deve fazer é garantir condições no ensino básico�. 

 

D9 � Mostrou-se bastante disponível para participar da pesquisa. Quando tomou 

conhecimento de que o assunto tratado se referia ao sistema de cotas, manifestou 

claramente sua insatisfação e contrariedade quanto a essa política. Para ele, trata-se de 

�uma política demagógica�, em que �você tenta resolver o problema sem afetar as 

causas�. Prevê, para a universidade, que �haja uma queda talvez de qualidade do 

material humano que está sendo formado�. Em relação ao suposto aluno cotista, relatou 

sobre o incômodo que sente frente à dificuldade de �pegar uma matéria prima que é o 

aluno despreparado (referindo-se ao aluno cotista), muito despreparado�. 

 

D10 � Demonstrou satisfação em participar de uma pesquisa que tem relação 

com o sistema de cotas na universidade pública e entusiasmo em poder falar sobre o 

assunto. Colocou-se contrário ao sistema de cotas. Declarou ser a favor da igualdade e 

de �qualquer esforço para resolver este problema (desigualdade social no Brasil)�. 

Discorda, no entanto, da forma como vem acontecendo:  �porque senão você vai ter que 

ir a sete mil anos antes de Cristo para saber quem escravizou quem e isso é uma coisa 

totalmente irracional�. Para este professor, �as cotas têm um sentido demagógico, 

paliativo, ela cria problemas sérios dentro da turma (...) se você tem uma disparidade 



muito grande, você cria um tumulto em sala de aula�. O professor acredita que, com o 

sistema de cotas em vigor, �a tendência é você transformar a universidade em um 

grande �escolão� e nas pós-graduações é que você vai adquirir a sua profissionalização�. 

 

D11 � Apesar de ser professor do Curso de Direito, sua formação é em 

Geografia. Não demonstrou ser tão esclarecido acerca do sistema de cotas quanto seus 

colegas de curso. Mostrou preocupação em relação aos alunos que ele supõe serem 

provenientes desse sistema, em virtude de �deficiências de formação apresentadas�. O 

professor focou a �brasilidade� traduzida por ele como a vontade que o brasileiro tem de 

ajudar o próximo, uma amistosidade misturada ao �jeitinho brasileiro�.  Em tom 

condescendente, afirmou: �você tem a brasilidade... o aluno cotista vai se transformar 

dentro da universidade, você tem a convivência com os outros alunos, depois uma parte 

muito grande dos professores tem o perfil ideológico de esquerda, em nome deste perfil 

vão fazer coisas que normalmente não fariam�. De acordo com isso, estaria justificando 

uma possível condescendência dos professores, inclusive a sua; de forma que os 

professores pudessem baixar o nível de exigência de suas aulas e provas para adequá-lo 

aos alunos cotistas. 

 

D12 � Manifestou preocupação com os alunos cotistas em função das grandes 

deficiências que eles apresentam. Bastante inteirado sobre o assunto, contou ter 

participado de inúmeros seminários dentro da UERJ, junto à Secretaria de Ciências e 

Tecnologia e disse que o PROINICIAR �nasceu um pouco� de uma proposta dele. E 

justificou declarando: �uma coisa é você colocar as pessoas para dentro, outra coisa são 

eles (cotistas) saírem�. Então, mostrando solidariedade ao aluno cotista, o professor 

disse ter sugerido na época (da implantação do sistema de cotas, em 2003) que fosse 



pensado um tipo de apoio acadêmico e financeiro, pois, segundo ele, isso seria a base 

para a permanência do aluno, deficiente e carente, na instituição. Também afirmou que 

as cotas não são a melhor forma de se fazer o �resgate da cidadania e a promoção da 

igualdade�,  No entanto, reconhece que �foi onde a coisa surgiu�, e, desse modo, o 

papel do professor seria �o de ajudar este aluno�.  

 

D13 � Apesar de muito interessado no tema cotas, demonstrou desconfiança ao 

dar a entrevista. Além de pedir que o gravador fosse desligado, solicitou, após o termino 

da entrevista, que a pesquisadora lesse o conteúdo das anotações. Claramente 

preocupado com a igualdade social, disse que �o direito à educação é um direito 

fundamental e a igualdade de oportunidades é um princípio básico de justiça, neste 

sentido, os poderes públicos devem propiciar a igualdade de oportunidades com o 

ensino público fundamental e médio de alto nível�. Para ele, caso isso fosse garantido, 

�as cotas não deveriam existir�. Por isso, o professor diz aceitar o sistema de cotas �por 

um período de 10, 15 anos, paralelo ao investimento maciço no ensino fundamental e 

médio�. 

 

5.4 ESQUEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ENTREVISTAS  
 

 Antes de cada entrevista, todos os participantes responderam um questionário 

socioeconômico. Como um primeiro passo, e para conhecer melhor o universo dos 

sujeitos da pesquisa, foi feita uma tabela, a de número 1. Ela esquematiza características 

socioeconômicas dos professores dos dois cursos pesquisados, a saber: idade; sexo; 

tempo de magistério; tempo de magistério na UERJ; serviço em outra instituição, se 

houver; existência de contato com alunos provenientes do sistema de cotas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 1 

 

 

PROFESSORES DA UERJ DO CURSO DE 

 

GEOLOGIA 

 

DIREITO 

 

TOTAL 

MENOS DE 40 ANOS 1 5% 4 20% 5 25% 

MAIS DE 40 ANOS 6 30% 9 45% 15 75% IDADE 

TOTAL 7 35% 13 65% 20 100% 

FEMININO 4 20% 2 10% 6 30% 

MASCULINO 3 15% 11 55% 14 70% SEXO 

TOTAL 7 35% 13 65% 20 100% 

TEMPO DE MENOS DE 10 ANOS 2 10% 4 20% 6 30% 



MAIS DE 10 ANOS 5 25% 9 45% 14 70% MAGISTÉRIO 

TOTAL 7 35% 13 65% 20 100% 

MENOS DE 10 ANOS 4 20% 8 40% 12 60% 

MAIS DE 10 ANOS 3 15% 5 25% 8 40% TEMPO DE UERJ 

TOTAL 7 35% 13 65% 20 100% 

SIM 1 5% 7 35% 8 40% 

NÃO 6 30% 6 30% 12 60% 

LECIONA EM 

OUTRA 

INSTITUIÇÃO TOTAL 7 35% 13 65% 20 100% 

SIM 3 15% 13 65% 16 80% 

NÃO 4 20% 0 0% 4 20% 

EXPERIÊNCIA / 

CONTATO COM 

ALUNOS COTISTAS TOTAL 7 35% 13 65% 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe lembrar que, na coleta de dados, as perguntas relativas ao tempo de 

magistério geral e ao tempo de magistério na UERJ eram livres e baseadas na 

concentração das respostas. Ter menos ou mais de 10 anos de profissão e de casa 

mostrou-se o limite mais adequado. 

A tabela mostra como padrão dominante professores com mais de 40 anos 

(75%), do sexo masculino (70%), que lecionam há mais de 10 anos (70%), trabalham na 

UERJ há menos de 10 anos (60%), lecionam em outra instituição (60%) e têm ou já 

tiveram experiências em relação ao aluno cotista (80%). 



Os professores do Curso de Direito se assemelham aos do Curso de Geologia no 

que se refere ao tempo de magistério e ao tempo de serviço na instituição. Ou seja, 

nestes aspectos, os professores de ambos os cursos acompanham o padrão. Diferenciam-

se, no entanto, no que diz respeito a quatro características. Os professores do curso de 

Direito são, em sua maioria, homens, com idade mais baixa, lecionam em outras 

instituições e, em sua totalidade, tiveram contato com alunos oriundos das cotas. Já a 

maioria dos professores do Curso de Geologia é formada por mulheres. Neste caso, 

observa-se uma inversão total em relação ao padrão: têm idades mais elevadas, apenas 

um professor leciona em outra instituição, e pouco menos da metade tem contato com 

aluno cotista. 

Após a análise das entrevistas, pôde-se observar que pensamento e atitude, frente 

ao aluno cotista, se dividiram em três grandes blocos. A segunda tabela mostra a relação 

entre os tipos de pensamento/atitude e os cursos em que os professores lecionam 

 

 

  

 

 

TABELA 2 

 

PENSAMENTO / 
ATITUDE 

GEOLOGIA DIREITO TOTAL 

 
Valor primordial 
igualdade social / 

solidariedade: ajudar e 
facilitar ao máximo a 

vida do cotista 
 

1 5% 7 35% 8 40% 

 
Não pensa sobre cotas e 

cotistas. Desinteresse 
e/ou desinformação / 

4 20% 0 0% 4 20% 



rigidez de atitudes 
 
 

Valor primordial 
excelência de ensino / 
Ajuda intermediária ao 

cotista (dentro do 
possível) 

 

2 10% 6 30% 8 40% 

TOTAL 7 35% 13 65% 20 100% 
 
 
 

 

A categoria desinteresse e/ou desinformação ligada a uma atitude rígida é 

exclusiva dos professores de Geologia e corresponde a 20% do número total de 

entrevistados. Os outros professores, incluindo os dois cursos, se dividem igualmente 

entre dois tipos de pensamento. Metade (8) valoriza a igualdade social e a solidariedade; 

a outra metade (8) preocupa-se primordialmente com a excelência do ensino � procura 

ajudar, dentro do possível, o aluno cotista. Estes dois últimos grupos estabelecem as 

duas correntes dominantes de pensamento/atitudes, cada um com 40%, em relação ao 

total dos professores. 

Focalizando apenas o Curso de Geologia, pode-se observar que a categoria 

pensamento/atitude predominante destes professores (20%) caracteriza-se pela 

desinformação/desinteresse ligados à rigidez de atitude. Em segundo lugar aparecem os 

que valorizam primordialmente a excelência do ensino (10%). Apenas um professor do 

Curso de Geologia (5%) dá prioridade à igualdade social.  

Analisaram-se, então, as características deste professor individualmente: sexo 

feminino; mais de 40 anos; leciona há menos de 10 anos, não dá aulas em outra 

instituição e já teve contato com alunos cotistas. Depois do exame da próxima tabela, a 

de número 3,  verifica se que, a princípio, apenas uma destas características aparece no 

padrão dominante da categoria pensamento/atitude que valoriza a 

igualdade/solidariedade: já ter tido contato com aluno cotista. Mas, apesar do empate 



em 20% entre os professores desta categoria que lecionam há mais e menos de 10 anos, 

ao compararmos com as outras duas categorias (onde ambas apresentam 5% de 

professores que lecionam há menos de 10 anos), pode-se concluir que este grupo 

(igualdade/ solidariedade) concentra o maior número de pessoas que dá aulas há menos 

de 10 anos. Assim, no caso deste professor, fica adicionada esta característica à de já ter 

tido contato com aluno cotista. Consolidando sua inserção no padrão dominante da 

categoria de pensamento/atitude que valoriza a igualdade/solidariedade. Este professor 

está fora do padrão dominante da categoria igualdade/solidariedade nos aspectos: não 

dar aulas em outra instituição e ter mais de 40 anos. Estas características apresentadas 

por este professor não são suficientes para explicar a sua ligação com a categoria 

igualdade/solidariedade. Supõe-se que esta diferença esteja relacionada ao fato de este 

professor ter pouco tempo, menos de um ano, de UERJ e de magistério, e ter mais de 40 

anos de idade. Não se trata de um currículo comum. Provavelmente este professor teve 

outras experiências profissionais durante a vida que expliquem sua inserção neste grupo. 

 A própria entrevista do professor esclarece um pouco a questão quando diz: 

�...eu admito pra você que eu tive um esforço impressionante, extenuante as vezes, de 

me deixar impressionantemente deprimida...mesmo os (alunos cotistas) que 

conseguiram ir bem, foi um esforço muito grande de tentar levantar este aluno, de 

ajudar, de explicar...eu acho que isso (o sistema de cotas, feito desta maneira) não 

funciona, não é produtivo, porque eu tenho que fazer outras coisas aqui (na 

universidade), porque eu não posso, né? E eu acho que eu só fiz isso (ajudar muito o 

aluno deficiente, supostamente cotista) também porque eu estava entrando aqui na 

UERJ e isso me chocou muito. Eu acho que o pior de tudo é que com o tempo você vai 

largando de mão�. 



O discurso do professor indica que ele participa da noção de que entra na 

universidade cheio de ideais, querendo fazer o que puder para ajudar o aluno deficiente. 

Mas que, com o tempo passando, o aparecimento de dificuldades para a concretização 

deste aprendizado por parte do aluno e o acúmulo de frustrações do professor, fazem 

com que os ideais venham a ser deixados de lado e o professor, como ele mesmo disse, 

acabe �largando de mão� este aluno.  

 A categoria desinteresse/desinformação foi exclusiva e predominante entre 

professores do Curso de Geologia. No de Direito tal categoria não aparece.  

Os entrevistados do Curso de Direito dividiram-se quase que igualmente entre os 

outros dois tipos de categorias de pensamento e atitude. Do total de 20 professores 

entrevistados, 13 lecionam no  Curso de Direito, destes, sete, indicaram, em seus 

discursos, valores mais voltados para pensamentos e atitudes ligados à igualdade social; 

os outros seis, declararam priorizar a excelência do ensino. 

O estudo e a aplicação do Direito têm como base a vida em sociedade; pressupõe 

conhecimento dos mecanismos, regras e leis para que a convivência entre pessoas seja a 

melhor possível; é um campo de conhecimento em constante construção, que se orienta 

por direitos, deveres e discussões de problemas relativos à sociedade. Assim, é plausível 

que pessoas ligadas ao Direito não considerem como opção nem apresentem em seus 

discursos indícios de uma categoria de pensamento/atitude caracterizada pelo 

desconhecimento de um assunto de relevância social como é a questão do sistema de 

cotas (e da desigualdade). 

 A terceira tabela esquematizou os dados que apareceram nas tabelas de número 

1 e número 2. Esse método facilitou a observação de padrões dominantes e também de 

relações pouco significativas � o que colocou a pesquisa no caminho para descobrir 

relações entre os três grandes blocos de pensamento/atitude e as características dos 



professores, passo importante em direção ao objetivo do estudo: verificar quais sentidos 

o professor universitário atribui ao aluno cotista. 

Na primeira coluna, verifica-se que o pensamento que valoriza a igualdade 

social/solidariedade é quase exclusivo dos professores do curso de Direito. Em um total 

de oito professores que figuram nesta categoria de pensamento/atitude, sete estão no 

Curso de Direito e apenas um é do Curso de Geologia. Esta tendência pode estar 

relacionada à  propensão dos profissionais de Direito a emitir opinião, o que descarta 

qualquer tipo de ligação com a categoria de pensamento/atitude ligada ao 

desinteresse/desinformação. Sobram apenas outras duas categorias para os professores 

de Direito escolherem, algo que não explica o porquê da escolha de quase metade dos 

entrevistados do curso de Direito por este pensamento, ligado a igualdade 

social/solidariedade. Afinal, a princípio todos os professores do curso de Direito 

poderiam se identificar com uma única categoria de pensamento/atitude, a que valoriza 

a excelência de ensino ou a que valoriza a igualdade/solidariedade. Os possíveis 

motivos para esta divisão entre essas duas categorias de pensamento/ atitude, igualdade 

/solidariedade e excelência/ajuda intermediária são destacados a seguir.   

Mais da metade dos professores (5 em 8) que valorizam a 

igualdade/solidariedade têm mais de 40 anos. Mas, observando o universo total de 

professores entrevistados, constata-se que apenas cinco professores em vinte têm menos 

de 40 anos, e, destes cinco, três se encontram nesta categoria. Então, a categoria de 

pensamento igualdade/ solidariedade é a que concentra a maior parte de todos os 

professores entrevistados com menos de 40 anos. Como estes estão em início de 

carreira, podem ficar propensos a ter mais esperança e energia para inovar, desde os 

procedimentos nas aulas até a luta por seus ideais. A tendência mais provável é de 

serem mais flexíveis em relação ao padrão de excelência de ensino, com novos 



conceitos sobre educação, que podem estar mais ligados à inserção social e à cidadania 

do que ao aprendizado acadêmico propriamente dito.  

Oito dos vinte professores entrevistados têm a igualdade/solidariedade como 

valor primordial. Destes, seis são do sexo masculino e apenas dois são do sexo 

feminino. Mas, como há muito mais homens (14) do que mulheres (seis) na soma total 

de professores, representando os percentuais de 70% e 30%, respectivamente, o sexo 

não se mostrou uma característica significativa para distinguir o grupo desta categoria 

de pensamento. 

Metade dos professores que se encontra nesta categoria tem menos de 10 anos de 

magistério e a outra metade ultrapassou 10 anos de magistério. Apenas seis professores, 

em um total de 20, lecionam há menos de 10 anos, sendo que quatro deles se encontram 

na primeira coluna da tabela 3. Como o número total de professores com menos de 10 

anos de magistério (seis) é muito menor do que o número total de professores que 

lecionam há mais de 10 anos (14), a igualdade numérica, quatro para cada lado, entre os 

segmentos nesta categoria corresponde a uma maior adesão dos professores com menos 

de 10 anos de magistério ao pensamento ligado à igualdade/solidariedade. O menor 

tempo de magistério leva a supor que estes tenham menos experiência profissional e, 

por conseguinte, uma percepção da educação mais relacionada a formar cidadãos do que 

a um ensino acadêmico de excelência.  

Outra análise está relacionada aos professores que lecionam na UERJ há menos 

de 10 anos. Quatro dos seis professores que têm menos de 10 anos de magistério 

apresentam pensamento baseado na igaldade/solidariedade. Seis dos oito professores 

que baseiam seu pensamento na igualdade/solidariedade têm menos de 10 anos de 

UERJ. Esta relação numérica é um pouco maior do que a referente ao número total de 

professores entrevistados na pesquisa (doze professores em vinte têm menos de 10 anos 



de UERJ). Esta pequena diferença deixa a impressão de um aumento percentual 

insignificante, o que poderia tornar este aspecto descartável em relação à categoria de 

pensamento/atitude que valoriza a igualdade/solidariedade. Mas é importante ressaltar 

que esta é a única categoria em que predominam professores que lecionam há menos de 

10 anos e até supera os números totais. Nas outras duas categorias, há igual número de 

professores que lecionam há menos e mais de 10 anos na instituição.  

Os professores que têm menos tempo de UERJ não são necessariamente mais 

jovens, mas o fato de darem aulas há menos tempo faz com que, possivelmente, tenham 

tido menos frustrações na instituição e, portanto, ainda demonstrem uma certa 

ingenuidade, esperança ou vontade de lutar por seus ideais. É provável que tenham mais 

disposição para tentar mudar ou melhorar o mundo e, como estão há menos tempo na 

instituição, têm mais chances de se chocarem com possíveis injustiças, a ponto de 

valorizarem a igualdade/solidariedade.  

Todos os professores que pensam em igualdade /solidariedade têm ou já tiveram 

experiências com alunos oriundos do sistema de cotas. O mesmo acontece com o total 

de professores imbuídos do pensamento/atitude (ver terceira coluna da tabela 3), cuja 

característica é valorizar mais o ensino de excelência/ajuda intermediária. Desta forma 

se conclui que para pensar de maneira solidária é necessário o contato com cotistas, mas 

isto não faz necessariamente com que o professor pense solidariamente. Também nota-

se, ao analisar a segunda coluna da tabela 3, referente aos professores que se encontram 

na categoria de pensamento/atitude, caracterizada pela desinformação e 

desinteresse/rigidez de atitudes, que nenhum professor teve experiências ou contato com 

alunos cotistas. Então, se considerarmos a oposição entre o pensamento solidário e o de 

excelência de ensino versus o de desinteresse, verifica-se como o contato com cotistas 

tem bastante significância. De qualquer maneira, é coerente supor que haja maior 



solidariedade quando se acompanham de perto as necessidades de uma pessoa, como 

acontece com os professores que tiveram experiências com alunos cotistas. As inúmeras 

deficiências apresentadas pelos alunos cotistas também podem gerar nos professores o 

temor de que o ensino acadêmico de qualidade acabe. Para que isto não ocorra,  pode-se 

valorizar a excelência do ensino baseada numa aparente rigidez dos professores e na 

ajuda deles aos cotistas, dentro do possível.  

A maior parte destes professores (cinco dos oito) leciona em outra instituição 

além da UERJ, o que caracteriza uma inversão em relação ao número total de 

professores entrevistados, oito dos vinte, 40%, lecionam em outra instituição, ou seja, 

doze dos vinte, 60% dos entrevistados, não lecionam em outra instituição. Como o fator 

lecionar em outra instituição caracteriza este pensamento, é provável que professores 

que lecionam em mais de uma instituição apresentem maior flexibilidade para situações 

diferentes das que estão acostumados. Pode-se supor também que estes professores 

tenham maiores facilidades para adaptações a situações e pessoas que considerem 

diferentes, do que professores que lecionam a vida inteira em uma só instituição. Estes 

podem ser mais apegados às regras e costumes, o que acarreta numa maior dificuldade 

de aceitar mudanças no sistema. A implantação do sistema de cotas no vestibular foi 

uma das mudanças recentes no sistema tradicional de ensino superior. 

 Recapitulando: o padrão dominante da primeira coluna da tabela 3, que se refere 

aos professores com o pensamento caracterizado pela valorização da 

igualdade/solidariedade, é de professores quase que exclusivamente pertencentes ao 

Curso de Direito. Entre eles, o número de professores com menos de 40 anos é maior 

que o número destes professores nos outros grupos caracterizados pelas outras duas 

categorias de pensamento. Nesta categoria ainda predominam os professores com 



menos de 10 anos de magistério e que lecionam em outra instituição além da UERJ. E 

todos tiveram contato com cotistas. 

A segunda coluna da tabela 3 procura identificar o padrão dominante entre 

professores que se caracterizam pela desinformação e/ou desinteresse em relação ao 

assunto cotas e seus beneficiados (alunos cotistas), e que mantêm as atitudes (rigidez de 

atitudes) com todo e qualquer aluno. 

A maior parte destes professores, três em quatro, têm mais de 40 anos, mas tal 

característica não foi considerada significante porque dos vinte professores 

entrevistados, quinze também têm mais de 40 anos, o que corresponde à mesma 

proporção.  

Os dados relacionados ao sexo destes professores apresentam uma diferença 

mínima comparados aos dados sobre idade em geral, ou seja, podem ser desprezados.  

Dos quatro professores que pensam assim, desinformação e/ou 

desinteresse/rigidez de atitudes, três são homens e uma é mulher. No total de 20 

professores entrevistados, 14 são homens e seis são mulheres, o que torna tal 

característica, sexo, irrelevante para esta categoria de pensamento.  

O tempo de magistério do professor que pensa desta maneira também parece não 

ser significativo, porque dos quatro professores que se encontram nesta categoria, três 

lecionam há mais de 10 anos, o que corresponde aos quatorze do total de professores 

entrevistados (vinte), que lecionam há igual período, mantendo o padrão geral. No 

entanto, se compararmos com o tempo de magistério que caracteriza os professores da 

primeira coluna, referente à igualdade/solidariedade, pode-se observar que, 

proporcionalmente, o grupo dos desinteressados/desinformados apresenta maior número 

de professores (três em quatro) com mais de 10 anos de magistério, do que o grupo com 

pensamento de igualdade/solidariedade (quatro professores em oito). Assim, esta 



característica passa a ser significativa, mesmo que se perceba compatibilidade de padrão 

ao compararmos com o número total de entrevistados. 

O tempo de UERJ a princípio também parece não trazer conseqüências 

marcantes para a caracterização deste pensamento, porque os professores que se 

enquadram na categoria desinteresse/desinformação se dividem ao meio: 2 lecionam na 

instituição há menos de 10 anos e 2 lecionam na UERJ há mais de 10 anos. Ao se fazer 

uma comparação com o número total de professores entrevistados, no qual a maioria 

(60%) leciona na UERJ há menos de 10 anos, subentende-se que quando se trata do 

pensamento relativo ao desinteresse há uma queda de 10% no percentual de professores 

que lecionam na UERJ há menos de 10 anos, e ocorre um aumento de 10% no 

percentual de professores que lecionam há mais de 10 anos. O que significa que a maior 

parte do número total de pessoas que leciona há mais de 10 anos na instituição se 

concentra nesta categoria de pensamento e na categoria relativa a excelência de ensino. 

Isto traz indícios de que pessoas com mais tempo de �casa� têm maior tendência a 

pensar de forma conservadora e de serem mais apegadas a convenções. Muitos anos de 

instituição levam a certa estabilidade na carreira  algo que pode redundar num 

sentimento de desobrigação destes professores em relação a se informarem sobre 

assuntos pelos quais não se interessam. Também existe a tendência de maior segurança 

para terem as mesmas atitudes em relação aos alunos sem buscar adaptarem-se a 

possíveis mudanças, como no caso da implantação das cotas, por terem, provavelmente, 

mais idade e mais tempo de instituição.  

A maior parte dos professores (três dos quatro) que se enquadra na categoria 

desinteresse/desinformação não leciona em outra instituição além da UERJ, e o mesmo 

acontece em relação à maioria (60%) do número total de professores entrevistados. No 

entanto, apesar de seguir o padrão, ocorre um aumento de 15% nesta categoria, o que 



torna não dar aulas em outra instituição característico e significativo dentro do padrão 

de pensamento do professor que se enquadra na categoria de 

desinteresse/desinformação. 

Todos os professores situados nesta categoria de pensamento nunca tiveram ou 

nunca perceberam ter tido contato ou experiência com alunos cotistas. Este é um fato 

muito relevante, já que indica que o convívio é primordial para o interesse do professor 

em se informar sobre o assunto e se posicionar de uma maneira que leve em conta a 

existência do aluno cotista. Mesmo que a atividade do professor apresente variações, 

pois como vimos ele pode se posicionar de forma a valorizar a igualdade ou a 

excelência de ensino, o simples fato de ter contato com o aluno cotista faz com que 

fique mais difícil para o professor ignorar as mudanças que a implantação do sistema de 

cotas acarretou no ensino público universitário. 

  Todos os professores do bloco de pensamento/atitude referente ao desinteresse 

e  desinformação,  ligado à rigidez de atitude, lecionam no Curso de Geologia. 

Aparentemente, os professores de geologia, talvez por serem de uma área mais técnica, 

valorizam menos os acontecimentos sociais, se comparados aos professores de Direito, 

que se dedicam ao estudo da sociedade, inclusive na discussão dos problemas e 

mudanças característicos do convívio social. Como o Curso de Geologia é um dos 

menos procurados por alunos cotistas e o Curso de Direito um dos mais procurados por 

eles, estima-se que o número reduzido de alunos cotistas nas salas do Curso de Geologia 

contribua para que estes professores sejam menos interessados e informados a respeito 

do assunto cotas e seus desdobramentos. Ao mesmo tempo, o grande número de cotistas 

presentes nas salas do Curso de Direito aproxima ainda mais a realidade de professores 

que já têm tendência a se interessarem por assuntos ligados à sociedade. Fica quase 

impossível, então, que estes professores ignorem qualquer assunto ligado às cotas.  



Em resumo, o padrão dominante entre os profissionais pesquisados que 

caracteriza a categoria de pensamento/atitude ligado ao desinteresse/desinformação é do 

professor que dá aulas no Curso de Geologia, pertencente ao sexo masculino, que nunca 

teve contato com cotistas, está com idade acima de 40 anos, tem mais de 10 anos de 

magistério, leciona apenas na UERJ e trabalha há mais de 10 anos na mesma instituição. 

Estas características traçam um perfil conservador em relação ao seu próprio trabalho. 

Por isto é coerente supor que apresentem dificuldades de adaptação a mudanças, ou 

seja, que tenham muita segurança em relação à carreira e que achem desnecessário fazer 

adaptações. A falta de contato com cotistas indica pouca familiaridade com o assunto e 

com estes alunos, o que a princípio facilita a manutenção do estado de ignorância destes 

professores a este respeito.  

A terceira coluna da tabela 3 cruza a categoria de pensamento/atitude ligada à 

valorização da excelência de ensino/ajuda intermediária às características sócio-

econômicas dos professores pesquisados. O padrão dominante referente ao professor 

que pensa desta forma conta com maioria de professores que têm mais de 40 anos (sete 

dos oito). O alto percentual do número de professores com mais de 40 anos é 

significativo para este padrão de pensamento porque, ultrapassa o índice do universo 

total (75%) em mais de 10%. Isto indica que, possivelmente, professores mais velhos 

têm maior tendência a pensamentos mais conservadores. Como os professores da coluna 

anterior, estes podem apresentar maiores dificuldades em relação a mudanças, além de 

interiorizar que o maior valor do ensino é sua excelência. A grande diferença destes 

professores em relação aos professores da segunda coluna da tabela 3 é o contato com o 

aluno cotista que vai se mostrar diferente na formação: estes professores são 

primordialmente de Direito e os da coluna anterior são exclusivamente de Geologia. O 

contato feito pelos professores de Direito com alunos cotistas faz com que estes 



professores se posicionem, se interessem, não ignorem o assunto e sejam bem 

informados. 

Nesta categoria de pensamento/atitude que valoriza a excelência de ensino, mais 

de 60% dos professores é do sexo masculino, o que se assemelha aos 70% de 

professores do sexo masculino existente no número total de professores entrevistados. 

Já as mulheres, mesmo em menor número tanto neste segmento (três mulheres e cinco 

homens) como em números totais (seis em 14), aderiram mais às entrevistas nesta 

categoria. Talvez isso se explique pelo fato da maior parte das mulheres entrevistadas 

terem tido contato com cotistas (cinco em seis) e tenham mais de 40 anos (quatro em 

seis). 

Dentro da categoria de pensamento/atitude que valoriza a excelência de 

ensino/ajuda intermediária, os professores que lecionam há mais de 10 anos. 

Ultrapassam os 70% do universo geral, ou seja, vai além do padrão. Este aumento é 

coerente com a idéia de que, provavelmente, quanto maior o tempo de magistério, mais 

os professores percam as ilusões de que projetos como o do sistema de cotas melhorarão 

efetivamente o problema educacional do país. Assim, pode ser que pensem desta forma 

e valorizem a excelência do ensino, porque objetivam resguardar o alto padrão de 

ensino conquistado pela universidade pública até então. 

O tempo que o professor tem de UERJ parece insignificante para o padrão que 

caracteriza esta categoria de pensamento, mas não é. Parece não ser significativo porque 

metade destes professores leciona na instituição há mais de 10 anos e a outra metade dá 

aulas na UERJ há menos de 10 anos. Mas, quando estes números são comparados com 

os números referentes ao total de professores entrevistados, dos quais a maioria (60%) 

leciona na UERJ há menos de 10 anos e a minoria (40%) leciona há mais de 10 anos, 

percebe-se que boa parte destes 40% se concentra na categoria de pensamento ligada à 



excelência do ensino. O que torna significativo para esta categoria de pensamento o fato 

de dar aulas na instituição há mais de 10 anos, mesmo dando empate percentual para 

mais e menos de 10 anos de UERJ dentro da categoria dos professores ligada à 

excelência de ensino. 

Dá para supor que o professor em atividade durante muito tempo no mesmo 

estabelecimento de ensino evita mudanças e adaptações já que opta por valores mais 

tradicionais e conservadores da educação. 

Lecionar em apenas uma instituição pressupõe dedicação exclusiva, fidelidade. 

Isso pode limitar os horizontes dos professores que ficam acostumados apenas àquela 

realidade e podem tender a lutar para que ela não seja modificada. Percebe-se, através 

das entrevistas, que estes professores se sentem parte da história de sucesso de ensino da 

instituição e que gostariam de preservar a qualidade do ensino que eles supõem estar 

ameaçada pelo sistema de cotas. O universo de professores que se enquadram nesta 

categoria que valoriza a excelência de ensino e que leciona apenas na UERJ é superior 

aos 60% do número total de professores entrevistados que leciona apenas na UERJ.   

Recapitulando: na terceira coluna da tabela 3, todos os professores tiveram 

experiência ou contato com alunos cotistas. Como na primeira coluna, este contato 

facilita a familiaridade do professor com o aluno cotista e este envolvimento pode 

interferir no interesse, na procura por informações e no posicionamento do professor em 

relação às cotas e aos cotistas. Tal convivência permite comprovar as grandes 

deficiências acadêmicas deste aluno, como conseqüência do ensino precário na escola 

pública, verdadeira ameaça para a excelência de ensino que este professor tanto 

valoriza.      

 Por último foi feita uma quarta tabela que mostra, de forma esquematizada, um 

perfil do aluno cotista traçado pelo professor universitário. As características que 



aparecem na tabela 4 foram tiradas dos discursos dos entrevistados e são as mais 

numerosas nas respostas dos professores sobre como identificam o aluno proveniente do 

sistema de cotas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 4 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

ATRIBUÍDAS AO ALUNO 
COTISTA 

 
DIFERENTES FORMAS DE 

APRESENTAR DETERMINADA 
CARACTERÍSTICA 

 

 
NÚMERO DE PROFESSORES 

QUE ATRIBUIU 
DETERMINADA 

CARACTERÍSTICA 
 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

! Negros 
! Sala de aula mais colorida  
! Tonalidade da pele 
! Pluralidade 
! Deficiências físicas 
! Problemas físicos 
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 (G4, D2, D4, D7, D9, D11, D12)    



 
 
 

ORIGEM SOCIAL 
ESFORÇO ACADÊMICO 

! São mais simples 
! Não usam tantas roupas de      

  marca 
! Humildes 
! Pobres 
! Necessidades econômicas 
! Diferenças sociais 
! Empenho  
! Entusiasmo 
! Menos relaxados 
! Preocupados em 

acompanhar   
   (as aulas) 

! Motivados 
! Interessados 

 
9 

 
(G1, G7, D1, D2, D4, D5, D6, D11,  

D12) 

 
 
 
 

DEFICIÊNCIAS ACADÊMICAS 
 

! Dificuldade em acompanhar  
   as aulas 

! Notas (baixas) 
! Texto (fraco) 
! Forma de escrever (erros de  

   português) 
! Muito fracos 
! Dificuldade de raciocínio, 

de  
   fazer comparações,  
   correlações.  

! Falta de base 

 
 
 

14 
 

(G1, G7, D1, D3, D4, D5, D6, D7, 
D8, D9, D10, D11, D12, D13)  

 
ATITUDE 

(RETRAÇÃO / RESPEITO) 

! Quietos 
! Calados 
! Perguntas extraclasse 
! Fazem solicitações ao final 

da  
   aula  

! Constrangidos 
! Manifestam-se pouco 
! Postura de respeito ao  

  professor 

 
6 

(G4, G7, D5, D6, D8, D12) 

 
AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO 

ALUNO  
 

 

  
4 
 

(G2, G3, G5, G6) 
 

 

 

 

Inicialmente as características relacionadas à origem social e ao esforço 

acadêmico estavam separadas. Mas, se decidiu juntá-las, porque se observou que elas 

têm uma ligação muito grande e que o esforço acadêmico, em geral, desperta mais 

atenção e é explicitado pelos professores quando está intimamente ligado à origem 

social menos privilegiada. O mesmo aconteceu em relação à característica chamada 

�atitude�, que é a soma de duas características anteriormente chamadas de retração e 

respeito. Elas não se mantiveram separadas, porque se notou que muitas vezes os 



professores usaram o adjetivo �respeitoso� como sinônimo de �retraído�, e vice-versa. 

Por último, se acrescentou  a característica ausência de menção ao aluno, que não é 

exatamente uma característica atribuída ao aluno cotista. Ela aparece na tabela para 

sublinhar a atitude de não identificar o aluno cotista e nem conhecer bem o assunto 

cotas. Esses professores não fizeram, em suas declarações, menção ao aluno cotista. Os 

comentários se restringiram ao sistema de cotas, e de uma maneira bem geral. 

 Nos discursos dos professores, destacam-se algumas frases ilustrativas das 

características atribuídas aos alunos cotistas que fizeram parte da construção deste 

perfil. 

 

1. Características físicas: apesar de características físicas provavelmente serem 

mais fáceis de se observar à primeira vista, não foram elas que chamaram mais a 

atenção do professor na hora de identificar o aluno cotista. Tanto que apenas 7 

dos professores entrevistados se reportaram a características físicas para explicar 

como identificaram este aluno. Um contraste com os 14 professores que 

apontaram as deficiências acadêmicas como sinal de que, provavelmente, tal 

aluno fosse proveniente do sistema de cotas. É interessante observar que, dos 7 

professores que falaram sobre as características físicas do aluno cotistas, 6 

citaram a cor da pele � de formas variadas chamaram atenção para o fato de eles 

serem negros � enquanto apenas 2 dos 7 apontaram para as deficiências físicas.  

A gente verifica que houve uma mudança na aparência. Assim, 
do corpo discente... é, tem hoje uma pluralidade maior. (D2) 

 

Em geral você percebe (que é cotista) pela coisa mais clara que 
é a tonalidade da pele, ou então problemas físicos, portador de 
deficiência física, roupa... roupa não porque aqui todo mundo se 
veste mal. (D11) 

 



...eu vejo que em relação à antes de ter cotas, hoje existe um 
contingente maior de negros dentro da sala (de aula)... (D7) 

 
...eu tenho muitos alunos deficientes (físicos), então, eu 
suponho, né? (D4) 

 

Naquela turma eu identifiquei (os alunos cotistas) pela cor e 
mesmo porque eu soube que eles eram cotistas, mas não eram 
negros. Você tinha... eram mais para pardos, e mesmo você 
acaba sabendo porque tem a relação (professor/aluno), etc. (G4) 

 

2. Origem social e esforço acadêmico: nove professores apontaram a origem 

social e o esforço acadêmico como fator importante para a identificação do 

aluno cotista. É provável que alguns professores achem politicamente incorreto 

identificar um aluno pela cor. Para boa parte dos professores, a origem social e, 

como se verá a seguir, a deficiência acadêmica são fatores que indicam de 

maneira clara que aquele aluno é cotista. Como já foi visto, a origem social e o 

esforço acadêmico estão ligados e, provavelmente, isso ocorre porque alunos de 

origem social mais humilde têm inúmeras dificuldades além daquelas inerentes 

ao estudo. São exemplos disso: falta de dinheiro para o transporte até a 

universidade, para comprar livros e, às vezes, até para se alimentar. Isso faz com 

que o esforço destes alunos vá além do esforço acadêmico, o que acaba por 

chamar a atenção dos professores. 

 

Nas salas que eu dou aula, (é fácil de identificar) uma diferença 
de nível social muito forte (entre os alunos), né, e isso pode ser 
flagrantemente visto (...) é uma questão de vestimentas, de modo 
de falar, também nas próprias dificuldades que o aluno têm de 
adquirir materiais. (D4) 

 

...as pessoas (alunos cotistas) também são pessoas às vezes de 
uma origem mais humilde, normalmente ficam retraídas, então, 
elas se manifestam pouco, nem perguntam... (D5) 

 



Dá para identificar pelo perfil...pelo próprio jeito do aluno, 
quando eu te falei alunos de elite , são  alunos que usam roupas 
de marca ...(os cotistas) são pessoas mais simples, são negros, 
pessoas de outra origem social, isso aí fica bem nítido, você vê. 
(D12) 
 
 
Agora, eu quero registrar nesse momento que os cotistas têm 
feito um grande empenho para superar suas dificuldades, tá? 
(D1) 

 

...eu percebo que um grupo de alunos, não necessariamente 
negros, mas de uma origem social mais humilde, que perguntam 
mais, questionam mais, que assim, são mais esforçados, eu acho 
que eles estão mais preocupados em acompanhar e tal... estão 
menos relaxados, assim... (D2) 

 

Mas, por outro lado, eu vejo é... um esforço muito maior nos 
alunos que supostamente eu acho que sejam de cotas. (D4) 

 

...são alunos (os cotistas) muito motivados, interessados, com 
muita disposição...não disponibilidade porque muitos trabalham, 
ainda mais à noite. (D12) 

 

O que pode ocorrer (por parte dos alunos cotistas) é uma 
manifestação mais extraclasse, não perguntar em público, mas 
perguntam em algum momento. (D8) 

 

3. Deficiências acadêmicas: esta é a característica que mais identifica o aluno 

cotista e também a que mais preocupa os professores, que usaram diversas 

maneiras para se referir às deficiências apresentadas por estes alunos. As mais 

apontadas pelos professores do Curso de Direito se referiam à dificuldade de 

fazer correlações, à falta de base acadêmica geral e aos erros de português. Os 

professores de geologia, coerentemente com sua área, indicaram, por exemplo, 

falta de base em matemática; dificuldade de abstração necessária em várias 

circunstâncias, como para visualização de vetores. 

 



Os cotistas têm grande dificuldade de acompanhar as aulas, eu 
tenho noção plena de quem é cotista, tendo em vista que eu 
conheço a clientela anterior. Então, num olhar, eu consigo 
perceber o aluno cotista. (D1) 

 

Ao corrigir as provas eu vejo de cara a origem do colégio dos 
alunos pelos erros de português, pelo modo de se expressar, 
entendeu? Às vezes o aluno sabe muito Direito, mas ele vai ter 
uma dificuldade de redigir, escreve errado, entendeu? (D4) 

 

Existem alunos que estão entrando em Direito pela reserva (de 
vagas) com D, quer dizer, muitos não conseguem acompanhar 
os nossos cursos... (D5) 

 

...ela (a cota) só tem justificativa de favorecer (a pessoa) se 
pressupõe uma desigualdade, cultural também, cultural e por 
conta de diversos fatores, raciais, econômicos, etc. Então, a idéia 
é que existe uma deficiência sim, a gente deve reconhecer essa 
deficiência (com) que ele chega aqui, para ajudar e conseguir 
não nivelar por baixo... (D6) 

 

... visualizar, por exemplo, vetor, que é uma coisa que eles 
(alunos cotistas) têm uma dificuldade muito grande, de 
abstração... (G7) 

 

...você pegar um aluno desse e jogar direto numa aula de cálculo 
integral diferencial é bobagem, jogar direto num curso de física, 
isso é perda de energia... (G7) 

 

...mesmo os (alunos cotistas) que conseguiram ir bem, foi um 
esforço muito grande de tentar levantar esse aluno, de ajudar e 
de explicar... eu acho que isso não funciona, não é produtivo... 
(G7) 

 

Porque, às vezes, você é obrigado a voltar coisas que você 
supostamente explicou claramente, estabelece uma dificuldade 
(...) você sente, o nível cai, você tem muito problema de 
escrever... português, coisas elementares, plural, coisas assim... 
(D11)  

 

Agora que eu tenho as notas, aí eu vou olhar as notas... aí as 
cotas vão estar subjacentes às notas, entendeu? É pela nota que 



agora eu vou ver o aluno, pelo texto, pela forma de escrever, dá 
pra ver. (D11) 

 

...as pessoas que são cotistas em geral têm muita dificuldade de 
raciocínio, tipo: de fazer correlações, conceitos... (D7) 

 

...os (alunos) que não provêm de cotas, em geral alunos 
excelentes; e os que provêm, em geral, são fracos. (D7) 

 

...em relação aos cotistas (...) eu percebo que há um certo 
desnível quanto ao acompanhamento (dos alunos). (D8) 

 

Mas, eu percebi mesmo uma diferença é... até por algumas 
perguntas que me fizeram (os supostos alunos cotistas) em aula, 
que me chocaram um pouco... (D3) 

 

4. Atitudes (retraídos e respeito): como já foi comentado, há professores que 

confundem a retração do aluno com respeito, e valorizam esse tipo de atitude. Os 

que não confundiam valorizavam o respeito que os alunos cotistas 

demonstravam por eles, ao mesmo tempo em que se compadeciam ao vê-los 

retraídos. Atribuíam essa retração a um possível constrangimento do aluno, por 

este acreditar estar em um lugar onde possivelmente não estaria se não lhe 

tivesse sido dado o beneficio das cotas, ou por não estar tão bem preparado 

academicamente quanto os outros alunos. 

 

...há por parte deles (alunos cotistas), não sei, um certo 
constrangimento. Eu percebo que eles ficam mais quietinhos, às 
vezes eles, fisicamente, no espaço da sala, eles como que 
buscam ocupar posições que talvez ficassem menos 
evidenciados e se juntam mais aos seus. Fazem grupos. (D8) 

 

Eles solicitam já no final da aula... pedem ajuda, quando tem 
monitor na disciplina, eles usam muito o trabalho do monitor... 
(D12) 

 



... ficam retraídos... manifestam-se pouco... (D5) 
 

(em relação às solicitações ao professor) ...é uma manifestação 
mais extraclasse, não perguntam em público, mas perguntam em 
algum momento. (D8) 

 

...existe a questão da postura em relação ao professor, do aluno 
respeitar o professor, se esforçar mediante aquilo que o 
professor pede, então, os cotistas, eu acho que eles faziam isso. 
(G7) 

 

...uma diferença (notada entre os alunos cotistas e os não 
cotistas), digamos assim, de comportamento e muitas vezes até o 
pessoal da cota muito mais respeitoso, até porque são pessoas 
que passam uma humildade muitas vezes maior... (D6) 

 

5. Ausência de menção ao aluno cotista: não se pode exemplificá-la por meio 

de trechos de declarações dos entrevistados. Este fato está registrado na tabela 

para lembrar que os professores que não tiveram contato com alunos cotistas não 

puderam nem tentaram identificá-los. Como foi visto, eles fazem parte da 

categoria de pensamento/atitude de desinteresse e desinformação. Essa atitude 

de ignorar a realidade pode explicar esse �silêncio� que, apesar de não dizer 

nada com palavras, é significativo. O fato de não terem contato com alunos 

cotistas faz com que se mantenham distantes da realidade: a existência do 

sistema de cotas e a presença dos cotistas dentro da universidade pública. Esta 

falta de contato também pode influenciar o pensamento destes professores que 

não concordam com o sistema de cotas. Através desse silêncio, estes professores 

estariam indicando sua insatisfação com a adoção da política de cotas.  

 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 



 

 A análise dos resultados apresentada no capítulo anterior mostra três tipos 

distintos de perfil de professores universitários, no que diz respeito a suas relações com 

os alunos cotistas. 

 

 
PENSAMENTO / 

ATITUDE 
PERFIL 

O QUE O PERFIL 

INDICA 

Valor primordial igualdade 
social / solidariedade: 
ajudar e facilitar ao 

máximo a vida do cotista 
 

→ Com contato com cotistas 
→ Maioria leciona no Curso de Direito 
→ São mais jovens 
→ Têm menos tempo de magistério 
→ Têm menos tempo de UERJ 
→ Também lecionam em outra instituição 
 

→ Conceitos mais flexíveis 
→ Conceitos menos ligados 
ao ensino tradicional 
→ Visão mais abrangente da 
educação 
→ Visão ligada à cidadania 
 

   
   

   
   

   
  C

O
N

T
A

T
O

 
   

   
   

   
 C

O
M

 C
O

TI
ST

A
S 

 
Valor primordial 

excelência de ensino / 
Ajuda o cotista dentro do 

possível 
 

 
→ Com contato com cotistas 
→Maioria leciona no Curso de Direito 
→ São mais velhos 
→ Têm mais tempo de magistério 
→ Têm mais tempo de UERJ 
→ Não lecionam em outra instituição 
 

→ Conceitos menos flexíveis 
→ Conceitos mais tradicionais 
e conservadores em relação à 
educação 

SE
M

 C
O

N
T

A
T

O
 

C
O

M
 C

O
TI

ST
A

S Não pensa sobre cotas e 
cotistas. Desinteresse e/ou 

desinformação / não 
modifica suas atitudes 

 

 
→ Sem contato com cotistas 
→ Todos lecionam no Curso de Geologia 
→ São mais velhos 
→Têm mais tempo de magistério 
→ Têm mais tempo de UERJ 
→ Não lecionam em outra instituição 
 

→ Conceitos pouco flexíveis 
→ Conceitos mais tradicionais 
e conservadores em relação à 
educação 

 

  Como se verá a seguir, não se pode dizer o mesmo em relação ao sistema de 

cotas de maneira geral. A respeito da implantação do sistema de cotas na universidade 

pública, todos os professores apresentaram algum tipo de ressalva, nenhum professor 

concorda integralmente com o sistema adotado, caracterizando unanimidade.   

 Os professores que tiveram contato com alunos cotistas � sejam os do Curso de 

Direito, que faz parte das Ciências Sociais, sejam os que lecionam em outro curso, 

mesmo que de base técnica como é o caso da Geologia � se dividem em dois tipos de 



perfil: os que vêem na educação universitária um fator de acesso, não só à educação 

acadêmica, mas também à cidadania, e se solidarizam com os alunos cotistas; e os que 

privilegiam a educação ligada à formação acadêmica de excelência e se solidarizam 

com os alunos cotistas, desde que essa excelência não seja posta em risco. O terceiro 

perfil engloba professores que nunca tiveram contato com alunos provenientes das cotas 

e lecionam exclusivamente em um curso que não tem como característica discussões 

sobre a realidade social brasileira, como é o caso do Curso de Geologia. 

 Como se viu no capítulo passado, dentro do grupo de professores pesquisados 

que tiveram contato com cotistas, que em sua maioria lecionam no Curso de Direito, 

encontramos o seguinte perfil: mais jovens, menos tempo de magistério, lecionam há 

menos tempo na UERJ e também lecionam em outra instituição. Privilegiam uma visão 

da educação ligada à cidadania e são solidários ao aluno cotista. Tal perfil indica a 

presença de conceitos mais flexíveis, menos ligados ao ensino e à educação tradicional e 

uma visão mais abrangente da educação. 

 No entanto, entre estes que tiveram contato com cotistas e que em sua maioria 

lecionam no Curso de Direito, também figuram professores mais velhos, com mais 

tempo de magistério e de UERJ, e cuja maioria não leciona em outra instituição. Estes 

professores privilegiam a excelência do ensino, se solidarizam com os alunos cotistas 

dentro de um limite que não ponha em risco este valor. Neste caso, este perfil envolve 

professores menos flexíveis, mais tradicionais e conservadores em relação aos seus 

conceitos sobre educação. 

 O terceiro grupo de professores tem quase o mesmo perfil do último grupo: mais 

velhos, mais tempo de magistério e de UERJ, e a maior parte não leciona em outra 

instituição. A diferença está em que nenhum deles teve experiência com alunos cotistas 

e todos lecionam no Curso de Geologia, no qual preocupações sociais não predominam. 



Também têm conceitos tradicionais e conservadores ligados à educação. Além disso, a 

falta de contato com cotistas e a formação pouco ligada às ciências sociais 

possivelmente contribuem para fortalecer a caracterização de um perfil de pouco 

interesse e poucas informações a respeito das cotas e dos alunos cotistas. Desse modo, 

mantêm a mesma atitude de antes da implantação do sistema de cotas em relação aos 

alunos. 

Não se pode afirmar com exatidão quais são os alunos provenientes do sistema 

de cotas que estudam na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), inclusive nos 

cursos de Geologia e Direito. Tanto os professores entrevistados quanto a própria 

pesquisadora fizeram suposições sobre quais seriam estes possíveis alunos cotistas. 

 A análise dos resultados deste estudo indicou que todos os professores 

entrevistados apresentam, em seus discursos, expectativa de baixo desempenho em 

relação aos cotistas. No entanto, também foi possível observar que esta expectativa não 

implica uma atitude de rejeição do professor em relação aos alunos cotistas; mas, em 

maior ou menor grau, de solidariedade por parte destes professores. 

 A expectativa de baixo desempenho se confirma, segundo os entrevistados, 

quando eles, professores, entram em contato com o aluno cotista. Para eles, os cotistas, 

de forma geral, apresentam base pouco sólida, construída no ensino médio e 

fundamental público. 

 O professor universitário se mostra consciente da grande dificuldade que a 

implantação do sistema de cotas vem acarretar ao seu trabalho, à medida que ele tem de 

se fazer entender por todos os alunos, independentemente da maneira pela qual 

ingressaram na universidade. A preocupação com a aprendizagem nas aulas, pela 

totalidade dos alunos, aumenta, em virtude de, atualmente, as turmas dos cursos 



universitários serem compostas por discentes de realidades acadêmicas e financeiras 

completamente diferentes.  

 Foi possível observar que a representação dos professores em relação ao sistema 

de cotas é negativa, já que todos concordaram que esta não é a melhor maneira de 

proporcionar acesso à universidade para as classes menos favorecidas da população. 

Mas, o objetivo da pesquisa era realizar um estudo a respeito da representação do 

professor universitário em relação ao aluno cotista. À luz desta perspectiva foi feita a 

análise dos resultados. Esta indicou que a representação se encontra em processo de 

construção mais avançado ou menos avançado, de acordo com a convivência com o 

objeto da representação, ou seja, o aluno cotista. 

 Todos os sujeitos do estudo que afirmaram ter experiência ou contato com 

alunos cotistas parecem ancorar a representação em questão, em informações � já 

incorporadas a seu repertório � sobre desigualdade, pobreza e/ou miséria. No entanto, o 

grupo de professores que demonstra solidariedade intermediária em relação a estes 

alunos, o faz, desde que a excelência de ensino não seja colocada em risco, pois valoriza 

primordialmente o alto nível de ensino, valor integrante da história da instituição. 

 Podemos observar que os quatro professores que afirmaram não ter conseguido 

identificar nem caracterizar o aluno cotista são os mesmos que declararam não saber se 

têm ou se tiveram contato com cotistas � lecionam no Curso de Geologia, pouco 

procurado por cotistas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
REPRESENTAÇÕES EM CONSTRUÇÃO 

 
             
                                                                                Ancoram suas representações do novo           
IGUALDADE SOCIAL /                   =>              objeto, �Aluno Cotista�, em informações 
 SOLIDARIEDADE                                             já incorporadas aos seus repertórios.  
                                                                               No caso, informações sobre desigualdade,  
                                                                               pobreza e miséria. 
 
                                                   
                                                                                Ancoram suas representações do novo           
EXCELÊNCIA DE ENSINO /           =>             objeto, �Aluno Cotista�, em informações 
AJUDA INTERMEDIARIA                                já incorporadas aos seus repertórios. 
                                                                             No caso, informações sobre desigualdade 
                                                                             e pobreza, mas também vêem o cotista 
                                                                             como uma ameaça ao alto nível de ensino, 
                                                                              valor integrante da história da instituição. 
                                                                              
 
DESINFORMAÇÃO e/ou                                     Pelo pouco contato e pouca familiaridade com 
 DESINTERESSE/                              =>           o novo objeto, este grupo é o que apresenta 
RIGIDEZ DE ATITUDE                                    o nível mais primário na construção das 
                                                                             representações sociais. Não tendo sido possível 
                                                                              observar sinais de ancoragem. 

 

Os processos de construção da representação têm como finalidade primeira 

�tornar familiar algo não familiar� (MOSCOVICI, 2003, p .54). Nesta perspectiva, 

pode-se concluir que quanto maior a proximidade, a intimidade entre sujeito e objeto, 

mais perto de se concretizar a representação está. Da mesma forma, quanto maior a 

distância entre o sujeito e o objeto, mais longe se encontra o estágio de familiaridade 

necessário para que o objeto deixe de ser considerado novo, seja apropriado pelo sujeito 

e passe a ser incorporado à sua realidade. O contato entre sujeito e objeto, ainda que 



forçadamente, os aproxima. De acordo com isso, é coerente que a representação de um 

objeto, mesmo que pouco conhecido do sujeito, se encontre em um estágio mais 

avançado de construção do que num contexto em que os sujeitos conheçam menos ainda 

o objeto. A aproximação traz ao discurso dos entrevistados mais detalhes em relação ao 

objeto, deixa mais visíveis indícios de prováveis ancoragens � já existentes em seus 

repertórios � feitas pelos sujeitos. 

 Desse modo, apesar de se identificar nos professores universitários a expectativa 

de baixo desempenho em relação aos alunos cotistas, o �efeito pigmaleão� ou a 

�profecia autoconfirmadora� não puderam ser constatados. Isso ocorreu porque, nesse 

caso, o professor demonstrou uma atitude solidária, de ajuda em relação a estes alunos � 

contrária à ação detectada nos estudos sobre fracasso escolar. Isso se explicaria pelo fato 

de o professor, no contexto do sistema de cotas, não responsabilizar o aluno por suas 

deficiências e por seu mau desempenho acadêmico. Esta responsabilidade ele atribui ao 

poder público, que não oferece ao aluno da rede pública um ensino de qualidade.   
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
 

 
1) EXISTEM ALUNOS COTISTAS NA(S) TURMA(S) EM QUE VOCÊ LECIONA? 
 
2) EM CASO AFIRMATIVO, COMO VOCÊ OS IDENTIFICA? (A PAUTA TEM 
ESTA INFORMAÇÃO?) 
 
3) VOCÊ PERCEBE ALGUM TIPO DE DIFERENÇA ENTRE SEUS ALUNOS? 
(ALGUNS SE ESFORÇAM MAIS OU TÊM MAIS DIFICULDADE?) 
 
4) SE VOCÊ SOUBESSE QUEM SÃO OS COTISTAS, ACHA QUE ELES 
PRECISAM (OU PRECISARIAM) DE UM EMPENHO ESPECIAL DOS 
PROFESSORES? 
 
5) VOCÊ TEM CONHECIMENTO DE UM PROJETO DE APOIO A ALUNOS 
COTISTAS, EXISTENTE NA UERJ, CHAMADO PROJETO-INICIAR? 
 
6) VOCÊ SABE A QUAIS GRUPOS AS COTAS SE DIRIGEM? 
 
7) VOCÊ ACHA QUE ESTARIA INSERIDO EM ALGUM DOS GRUPOS 
BENEFICIADOS PELA INSTITUIÇÃO COM A RESERVA DE VAGAS (COTAS)? 
 
8) POR QUÊ? 
 
9) O QUE VOCÊ ACHA DAS COTAS (DE MANEIRA GERAL)? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


