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Política racial afirmativa: uma leitura do 
fenômeno inclusivo na universidade
Maria da Penha Nery, Universidade de Brasília
Maria Inês Gandolfo Conceição, Universidade de Brasília

Resumo - A baixíssima estatística de negros na composição dos corpos docente e discente das 
universidades brasileiras em contraposição à proporção de negros na população geral levou várias 
universidades ao debate sobre políticas raciais afirmativas. No meio acadêmico, há duas tendências: 
a favorável e a contrária ao sistema de cotas raciais. O objetivo deste estudo foi verificar a reper-
cussão de tais políticas entre alunos de universidade adepta ao sistema de cotas. Foram realizados 
cinco sociodramas em quatro turmas de Psicologia da Universidade de Brasília, ao longo de quatro 
anos consecutivos, desde a implantação desse sistema. As falas produzidas nas cenas dos socio-
dramas foram discutidas a partir da análise construtiva interpretativa. Os sociodramas revelaram a 
dificuldade de reconhecimento da desigualdade racial e conseqüente inação crítica e política frente à 
questão. Conclui-se que o método contribuiu para o conhecimento das tramas ocultas pertencentes 
à realidade social, mobilizou a politicidade e permitiu a intervenção coletiva para a construção de 
novos modos relacionais.

PalavRas-chave: política afirmativa, sistema de cotas para negros, inclusão universitária, sociodrama.

A participação em um processo de polí-

tica inclusiva repercute sociopsiquicamente 

nos sujeitos, pois reorienta sua afetividade e 

suas percepções das relações de poder per-

tinentes às desigualdades raciais e sociais. 

Desde os anos 1990, as políticas afirmati-

vas se alastram pelo Brasil, após 30 anos 

de suas concepções e implantações nos 

Estados Unidos (GOMES, 2001), resultantes 

das lutas dos movimentos sociais em prol 

dos direitos civis e das leis antidiscrimina-

tórias. A partir de 2000, várias universida-

des realizaram debates para a implantação 

de políticas raciais afirmativas, tendo como 

um dos principais argumentos, a baixíssima 

estatística de negros1 na composição dos 

corpos docente e discente das universida-

1 Embora a categoria relacionada à cor seja insuficiente 
para exprimir a complexidade da questão tratada 
neste artigo, o termo negro é assumido como 
sendo uma categoria sociopolítica que corresponde 
ao conjunto de pretos e pardos, compartilhando a 
opinião de estudiosos, segundo a qual são negros 
os brasileiros que se declaram de cor preta ou parda 
nas pesquisas domiciliares do IBGE (SILVA, 2005). A 
associação dos pardos aos pretos, para a categoria 
dos negros, deve-se também a um fator técnico, 
visto que estatisticamente não há diferenças raciais 
significativas entre a situação socioeconômica destes 
dois segmentos sociais (SANTOS, 2002). E, finalmente, 
relembrando estudo profundo de Nogueira (1985), o 
preconceito no Brasil, em comparação ao dos Estados 
Unidos, é de marca, na medida em que o estigma está 
relacionado aos elementos fenotípicos da população 
negra, e não a sua origem.

des brasileiras em contraposição à propor-

ção de negros na população geral (45,3% 

– formada pelos segmentos sociais de par-

dos e pretos – segundo estudos do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2003 apud SANTOS; LOBATO, 2003).

A Universidade de Brasília, em 2001, 

reconheceu a desigualdade racial em re-

lação aos estudantes: dos 26 mil alunos, 

apenas 2% eram negros. Em junho de 

2003, a Universidade de Brasília (UnB), 

aprovou o sistema de cotas para o in-

gresso de negros na universidade, elabo-

rado pelos professores Jorge de Carvalho 

e Rita Segato (CARVALHO;  SEGATO, 

2002). A proposta foi a reserva de 20% 

das vagas do vestibular e do Programa 

de Avaliação Seriada (PAS) para estu-

dantes negros (pretos e pardos), e de 

cotas para índios (semestralmente, 

cerca de 10 vagas) a serem implantadas, 

em caráter emergencial, por um período 

de 10 anos, após o qual se faria uma 

análise do processo de inclusão racial. O 

processo de implantação dessa política 

afirmativa gerou uma tensão, expressa 

nos debates da academia, que explicita-
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vam atitudes favoráveis e desfavoráveis 

em relação à política racial das cotas e 

impulsionavam o combate ao racismo e 

ao discurso da ideologia dominante.

A política afirmativa pressupõe um 

conjunto de medidas do Estado ou da 

sociedade civil que visa a beneficiar 

um determinado grupo social que, se-

gundo sua história e pesquisas, sofreu 

e sofre preconceitos, discriminações, 

violências e, como resultado desses 

processos, vive em desvantagens em 

diversas dimensões da vida pública 

(GOMES, 2001).

Inseridas nas políticas afirmati-

vas, existem diversos tipos de ações 

que podem efetivá-las, dentre elas: in-

centivos educacionais e culturais para 

programas direcionados ao grupo so-

cial; cursos preparatórios para concur-

sos para pobres ou minorias; e o sis-

tema de cotas fixas para vagas reser-

vadas para um determinado grupo, por 

exemplo, em candidatura em eleições, 

nos concursos públicos, vestibular e 

programa de avaliação seriada (PAS), 

com o objetivo de justiça distributiva e 

compensatória em relação às suas des-

vantagens sócio-econômicas.

rAçA e rACisMo no BrAsil

No século XIX, a biologia criou o con-

ceito biológico de raças humanas. No en-

tanto, no início do século XX, a própria 

biologia e as ciências em geral o descons-

truíram (GUIMARÃES, 2002), concluindo 

que raça não é uma realidade natural, 

pois não há hierarquias naturais entre os 

seres humanos, advindas de suas heran-

ças genéticas e hereditárias. O conceito 

de raça, porém, se impregnou no imagi-

nário da humanidade e passou a existir 

ideologicamente. Ele é usado nas ciên-

cias sociais, dentro da concepção de ser 

um artifício nas relações de poder na so-

ciedade (GUIMARÃES, 2002; CARVALHO; 

SEGATO, 2002).

O racismo2 é, pois, uma ação humana 

interacional, fundamentada em preconcei-

tos e pautada em discriminações, rejeições, 

agressões e violências (físicas ou simbólicas) 

relacionadas a critérios raciais e étnicos, vi-

sando à conquista ou à manutenção de algum 

tipo de poder. O racismo no Brasil é comple-

xo e tem peculiaridades. Historicamente, ele 

está demarcado pelo regime escravocrata e 

por ter sido o último país a abolir a escra-

vatura, em 1888. A continuidade do racismo 

se dá pelo fato de as elites e o Governo, ao 

libertarem os escravos, os deixaram vivendo 

à margem da sociedade, sem assistência so-

cioeducacional adequada para se adaptarem 

à nova realidade e ocupando os postos mais 

baixos de trabalho. Segundo Carone e Bento 

(2002), algumas características do racismo 

brasileiro são: não ser verbal ou fi sicamen-

te explícito; estar escamoteado pela ideolo-

gia da democracia racial e pelas políticas de 

branqueamento; ser apagado pela ilusão das 

oportunidades e dos direitos “iguais” e “para 

todos”; produzir a exclusão de processos de 

identidade do negro e de sua cultura.

Os institutos de pesquisa, a partir da dé-

cada de 1970, especifi caram e aperfeiçoaram 

estatísticas sobre o negro na sociedade brasi-

leira. Alguns desses institutos são: o Instituto 

de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), 

o Instituto Brasileiro de Geografi a Estatística 

(IBGE), a Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial. A conclusão 

das estatísticas é a de que a população negra 

2 Racismo neste texto é “um fenômeno histórico cujo 
substrato ideológico preconiza a hierarquização dos 
grupos humanos com base na etnicidade. Diferenças 
culturais ou fenotípicas são utilizadas como justifi cações 
para atribuir desníveis intelectuais e morais a 
grupos humanos específi cos” (BRASIL, 2001, p. 11). 
“Preconceito é a disposição (ou atitude) desfavorável, 
culturalmente condicionada, em relação aos membros de 
uma população, aos quais se têm como estigmatizados, 
seja devido à aparência, seja devido a toda ou parte 
da ascendência que se lhes atribui ou reconhece” 
(NOGUEIRA, 1985, p. 48). Discriminação “constitui a 
valorização generalizada e defi nitiva de diferenças, reais 
ou imaginárias, em benefício de quem a pratica, não raro 
como meio de justifi car um privilégio” (MEMMI, 1982, 
p. 31). Os dois fenômenos anteriores desencadeiam o 
racismo. Especifi ca-se o racismo no Brasil, determinante 
de duas condições sociais, a pobreza e a discriminação 
racial. É, pois, um processo histórico ativo nesse país, que 
reproduz as desigualdades raciais no presente. A política 
afi rmativa direcionada para o público-alvo, “população 
negra” brasileira, visa a aplacar as conseqüências visíveis 
do racismo no Brasil, demonstradas pelas pesquisas 
relacionadas às desigualdades raciais.
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(45,3% dos brasileiros) tem uma longa histó-

ria de lugar de privilegiamento negativo em 

relação aos brancos em todas as esferas da 

vida socioeconômica.

Quanto à questão “quem é negro?”, ob-

servou-se, por exemplo, que não há difi culda-

de em se estabelecer uma classifi cação racial 

no Brasil. Para Queiroz (2004), nas pesquisas 

do IBGE e do IPEA, por exemplo, as pessoas 

se auto-classifi cam nas categorias de pretos, 

pardos, brancos, amarelos e indígenas. Saber 

quem é negro ou branco não é o problema, 

o problema maior é a população enxergar a 

prática do racismo e o processo de discrimi-

nação neste país. 

PolêMiCAs eM relAção Às CotAs PArA 
negros no BrAsil

No debate acadêmico sobre a implan-

tação de cotas raciais no Brasil, há, basi-

camente, duas tendências de pensamentos 

instigantes. A tendência pró-sistema de 

cotas raciais, da qual fazem parte vários in-

telectuais, dentre eles: Guimarães (1999, 

2002), Munanga (1996), Carone e Bento 

(2002), Gomes (2001), Queiroz (2004), 

Santos e Lobato (2003), Carvalho e Segato 

(2002, 2004). Cada autor, à sua maneira, 

argumenta a imprescindibilidade das cotas 

como uma das políticas para a diminuição 

da desigualdade racial no país. Essa tendên-

cia, em distintos níveis, acompanha as rei-

vindicações do movimento negro, relaciona-

das ao desenvolvimento da identidade e da 

consciência negras e ao desmascaramento 

das ideologias relativas às relações raciais 

no Brasil. A tendência contrária às cotas 

raciais – liderada por intelectuais como Fry 

(2005), Maggie (2001), Da Matta (1997), 

Reis (1997), Azevedo (2004), Maio e Santos 

(2005), Kamel (2006) – argumenta que as 

políticas raciais afi rmativas, particularmente 

o sistema de cotas, são reinstauradoras das 

crenças em raças, justamente o fundamen-

to do racismo. A maior parte desses pen-

sadores tende a ser favorável às políticas 

universalistas que combatam, em primeiro 

plano, a pobreza e, assim, promovam so-

cial e economicamente a população negra, 

sem gerar identidades raciais e correr riscos 

de confl itos decorrentes de discriminações 

“positivas”.

O debate em relação às cotas raciais 

produz relevantes refl exões acerca da desi-

gualdade sócio-racial e do racismo no Brasil; 

contribui para projetos de efetivas políticas 

afi rmativas e sociais no combate aos pro-

blemas brasileiros e põe em evidência a 

valorização da identidade negra, tão mas-

sacrada pela sociedade. Resta saber como 

está sendo vivido, pela equipe discente, a 

implementação de tais políticas. O objetivo 

deste estudo foi averiguar, por métodos de 

ação, o impacto e a repercussão de tais po-

líticas em estudantes de uma universidade 

em plena vigência do sistema de cotas.

MÉtodo: As eXPeriênCiAs de 
soCiodrAMAs nA unB

O sociodrama é um dos métodos so-

cioterapêuticos da Socionomia, ciência 

que estuda os grupos ou a articulação in-

divíduo/coletividade, criada por Jacob Levy 

Moreno (1974), no início do século XX. A 

Socionomia é historicamente conhecida 

como Psicodrama. O sociodrama se compõe 

de três etapas, a primeira é a fase do aque-

cimento, no qual o pesquisador (chamado 

diretor) promove o início do encontro, por 

meio de diversos recursos, dentre eles con-

versa sobre um tema, música, expressões 

corporais relativas aos sentimentos vividos 

no grupo etc. Em seguida, quando o confl i-

to se torna mais evidente, um participante 

se torna o protagonista ou o porta-voz do 

grupo, propiciando situações-problema para 

serem dramatizadas. É quando todos, por 

meio da ação, desempenham papéis psi-

codramáticos, visando dar respostas novas 

aos confl itos. A terceira etapa é a dos co-

mentários, em que predomina o comparti-

lhar, as identifi cações entre os participan-

tes e os esclarecimentos dos papéis e cenas 

em relação ao drama do grupo. Durante o 

evento, o diretor e seu auxiliar (chamado 

ego-auxiliar), usam técnicas ativas, com o 
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objetivo de intensifi car o drama e de aju-

dar na criação grupal. As técnicas principais 

são: duplo, quando o diretor (ou algum par-

ticipante) se imagina no lugar de alguém 

que está em cena e fala por ele, reforçando 

conteúdos emocionais, que se encontram 

com dificuldade de serem expressos; soli-

lóquio, quando o diretor solicita que a pes-

soa que está em algum papel na dramati-

zação expresse o que pensa e sente, aber-

tamente; espelho, quando o diretor solicita 

para o protagonista e antagonista que se 

observem na cena (no momento em que 

alguém representa seu papel); inversão 

de papéis: o diretor solicita que o protago-

nista se imagine no lugar do antagonista e 

vice-versa; e interpolação de resistência, o 

diretor promove uma novidade na cena que 

está sendo dramatizada, para que os per-

sonagens respondam, tentando resgatar a 

criatividade.

O Sociodrama proporciona uma pes-

quisa terapêutica grupal, por meio da ação. 

Em um encontro específico, o pesquisador 

e o grupo tentam compreender e resolver 

conflitos e situações-problema protagoni-

zadas por todos, num arco-íris de vozes 

relacionadas aos papéis que cada um exer-

ce na comunidade (MORENO, 1983; NERY; 

COSTA; CONCEIÇÃO, 2006). 

Foram realizados cinco sociodra-

mas sobre inclusão racial em turmas de 

Psicologia da UnB, durante quatro anos 

consecutivos em diferentes turmas, a partir 

da aquiescência dos alunos participantes, 

como parte prática e de pesquisa sobre a 

polêmica das cotas: em junho de 2003 (pe-

ríodo da aprovação dessa política afirma-

tiva, pelo Conselho Universitário); em de-

zembro de 2004; dois em maio de 2005; e 

um em junho de 2006 (NERY; CONCEIÇÃO, 

2005; NERY; CONCEIÇÃO, 2006) . A unida-

de funcional ou equipe de condução do tra-

balho de todos os sociodramas foi composta 

por diretora – primeira autora do trabalho 

– e ego-auxiliar, segunda autora. A diretora 

e a ego-auxiliar aproveitaram o momento 

histórico universitário para realizar esses 

sociodramas. Seus objetivos foram atender 

à demanda dessa atividade por parte dos 

alunos de turmas do curso de Psicologia do 

Instituto de Psicologia da UnB; fazer um 

estudo-piloto e observar o procedimento 

sociodramático mais adequado para a tese 

de doutorado da diretora. Todos esses ob-

jetivos foram transmitidos aos estudantes e 

por eles aceitos. Cada sociodrama teve du-

ração aproximada de duas horas e foi des-

crito logo após sua realização pela unidade 

funcional. Os estudantes também fizeram 

a descrição do evento e seus comentários. 

O quinto sociodrama foi filmado e gravado 

com o consentimento informado de todos 

os participantes.

ProCediMentos

Após obter o consentimento livre e in-

formado de cada participante, o procedi-

mento principal do primeiro sociodrama foi 

a subdivisão da turma conforme atitudes 

em relação ao sistema de cotas. A proposta 

seguinte foi a de que os grupos invertes-

sem seus papéis e se imaginassem com os 

argumentos contrários aos seus próprios. 

O procedimento do segundo sociodrama foi 

a divisão da turma em três subgrupos, para 

que discutissem sobre a inclusão racial na 

UnB e escolhessem uma cena para ser dra-

matizada. Ao final, fez-se uma cena elabo-

rada por todos. Os terceiro e quarto socio-

dramas foram realizados na mesma turma. 

O procedimento do terceiro foi a divisão da 

turma em três subgrupos para realizar uma 

discussão inicial sobre o tema e, em segui-

da, escolher uma cena a ser dramatizada. 

O procedimento do quarto sociodrama foi 

aquecer a platéia com personagens que 

faltaram no terceiro sociodrama. Houve in-

teração entre os personagens e platéia em 

relação ao personagem-protagonista. O 

procedimento do quinto sociodrama foi um 

debate inicial com o grande grupo, exposi-

ções de atitudes, nomeação de sentimen-

tos, escolha de três cenas, dramatização, 

exploração do conflito do personagem pro-

tagônico e cena resolutiva.
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resultAdos e disCussão

sÍnteses dAs CenAs

A seguir serão apresentadas, em forma 

de tópicos, as cenas apresentadas pelos par-

ticipantes durante a realização de cada um 

dos cinco sociodramas e das quais se produ-

ziram as falas que constituíram o material de 

análise do presente trabalho.

1º soCiodrAMA

Cena da subdivisão dos grupos, segundo 

atitudes em relação às cotas raciais: um grupo 

favorável ao sistema de cotas formado por 

quatro integrantes (três negros e um branco) 

e dois contra o sistema (formados respecti-

vamente por 12 e 11 integrantes, totalizando 

23 alunos, todos brancos). A diretora pediu 

que os subgrupos invertessem os papéis. 

Aqueceu-os em suas novas atitudes, pedindo 

que se imaginassem no lugar do outro grupo. 

Ao fi nal da inversão de papéis dos subgrupos, 

um estudante negro defendeu as cotas, con-

tando sobre o sofrimento dos negros no país e 

de sua família. Essa cena foi comovente, pois 

a maioria dos alunos disse que nunca tinha 

parado para sentir o drama dos negros.

2º soCiodrAMA

Cena 1: Alguns estudantes param diante 

de um cartaz que anuncia um debate sobre 

o sistema de cotas. Há dois estudantes que 

fazem o papel do “indiferente”, um que faz 

o papel do “cartaz”, dois que fazem papel 

dos “favoráveis”, três que fazem papel dos 

“contrários às cotas” e um que faz o papel de 

“transeunte”. 

Cena 2: Os candidatos às vagas para o 

sistema de cotas do vestibular fazem fi la para 

tirar foto. A foto é examinada pelo fotógrafo, 

que dá o veredicto se o sujeito é negro ou 

não, para fazer parte do sistema. Há um per-

sonagem de joelhos (negro sem voz), com as 

mãos para trás. A diretora pede para que o 

negro sem voz faça um solilóquio. Ele expres-

sa sua dor de estar ali, ajoelhado e pedindo 

para que todos o vejam. A cena fi ca inten-

sa, quando as pessoas da fi la ridicularizam o 

negro. A platéia é convidada para fazer du-

plos desse personagem. Muitos vieram e se 

posicionaram como o negro sem voz e ten-

taram convencer as pessoas da fi la sobre a 

importância das cotas para ele.

Cena 3: Uma professora traz o tema de 

cotas para os negros nas universidades em 

sala de aula. Há debate, com posicionamen-

tos favoráveis e contrários dos estudantes.

Cena 4: A diretora pediu a identifi cação 

da platéia com personagens. Os estudantes 

se aproximaram de dois personagens, “negro 

sem voz” e “negra discriminada”, e se imagi-

naram no lugar deles (inversão de papéis). 

Alguns expressaram: “É pesado fi car nessa 

discriminação!”; “Quanta dor carrego há 

tanto tempo!”; “Só quero que me valorizem”; 

“Preciso conquistar meu espaço!”

3º soCiodrAMA 
Cena 1: Encontro de ex-colegas de um 

colégio, na universidade. Alguns alunos fi -

caram surpresos em ver que a colega negra 

havia entrado na universidade pelo sistema 

de cotas. Houve comentários de indignação 

por causa do ingresso, pois diziam que ela 

não estudava quando era estudante secunda-

rista. Um aluno da platéia se manifestou que-

rendo se tornar um excluído social (o obeso). 

A diretora permitiu (usando da técnica de in-

terpolação de resistência). O obeso manifes-

ta seu sofrimento em ser discriminado, tanto 

quanto o negro e de ter difi culdades de estu-

dar, por causa da auto-estima baixa.

Cena 2: Participação de um grupo em 

uma palestra sobre sistema de cotas para o 

ingresso de negros na universidade. Surge 

um debate entre o grupo e o professor. 

Cena 3: Professor branco faz uma aula 

para refl etir com os alunos sobre o sistema 

de cotas. Há posicionamentos favoráveis e 

desfavoráveis.

Após a apresentação das cenas, a dire-

tora pediu para os participantes se aproxima-

rem dos personagens que mais provocaram 

sentimentos positivos ou negativos. A diretora 

pede para expressar os motivos da aproxima-

ção. Houve raiva da estudante que passou, por 

cotas, sem estudar e solidariedade ao obeso.
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4º soCiodrAMA

O procedimento foi dar continuidade 

ao sociodrama anterior, pois não foi possí-

vel aprofundar o tema. A diretora pede que 

o grupo identifi que personagens que faltaram 

no evento anterior e, assim, surgiram os per-

sonagens: negro mediano (ou João da Silva) e 

negro/escravo. Outros personagens importan-

tes foram: aluno negro questionador, fazen-

deiro rico, branco que quer manter seus privi-

légios, negro favorável às cotas, negro ques-

tionador, aluna temerosa. Foram dramatizadas 

pequenas cenas, seguindo a história dos ne-

gros no Brasil com os personagens. A diretora 

usou a técnica de interpolação de resistência 

quando pediu a um personagem – fazendeiro 

rico –, que surgiu espontaneamente do grupo, 

que interagisse com a ego-auxiliar no papel de 

negro mediano. A partir daí, surgiram cenas e 

diálogos entre fazendeiro e escravo, logo em 

seguida, entre industrial e subalterno numa 

indústria e entre empresário e offi ce boy de 

uma empresa. A platéia foi convidada a fazer 

duplos na última cena, do João da Silva, um 

negro que quer entrar na universidade. Essas 

pequenas cenas, segundo os alunos, foram 

importantes para viverem um pouco do sofri-

mento do negro ao longo da história no país. 

5º soCiodrAMA

Prevaleceu um debate desfavorável às 

cotas. A cena escolhida para dramatizar foi: 

momento de selecionar o candidato a par-

tir das fotos, para participar do sistema de 

cotas. Um estudante se maquia, para fraudar 

o sistema. Outros fazem uma campanha em 

prol das cotas raciais. Os fotógrafos ridiculari-

zam o que acontece. Uma personagem negra 

tenta argumentar a necessidade das cotas, 

mas não tem retórica sufi ciente. 

A diretora pede duplos da platéia, porém, 

apenas três participantes tentaram ajudar a 

personagem, sem sucesso. Não houve iden-

tifi cações ou duplos da platéia. Na cena re-

solutiva, a diretora tentou aumentar a força 

da voz negra, solicitando que pessoas que 

se identifi cassem com o seu sofrimento, se 

expressassem em seu lugar e questionassem 

os discursos dominantes. Porém, vieram dois 

participantes que também não conseguiram 

produzir um clima harmônico no debate, pre-

valecendo o clima hostil. 

Análise dAs fAlAs

Por meio de análise de conteúdo das 

falas (GONZÁLEZ-REY, 2002), observou-se 

que prevaleceram as atitudes desfavoráveis 

ao sistema de cotas para o ingresso de ne-

gros nas universidades. Os indicadores reme-

tem às seguintes categorias: 

Processo de exclusão e de fomento do 

racismo: “o negro vai ser mais discrimi-

nado com o sistema de cotas”; “separar 

negros e brancos gera mais racismo”; 

“as cotas gerarão mais preconceito”; “É 

preciso encontrar políticas que não acir-

rem a violência racial”. Argumentou-se 

que essa política é perversa, exclui o in-

divíduo que se prepara para o vestibular 

e é determinada por uma elite de pes-

soas que detém o poder. Alerta quanto ao 

medo da violência racial.

Invisibilidade do racismo e da negritude 

no Brasil: “Não há racismo no Brasil”; 

“Quem é negro no Brasil? Esse país é 

de mestiços!”; “As cotas fomentam o 

oportunismo de pessoas face à polêmi-

ca de quem é negro no país e as cotas 

impedem que o negro vença por esforço 

próprio”; “há democracia racial nesse 

país!“; “eu não sou racista, isso não me 

diz respeito!”; “os negros já têm acesso 

ao ensino público para todos!”; “É preciso 

ver que os brancos também sofrem dis-

criminações”. Avaliou-se que há um risco 

de reforçamento social da “vitimização” 

do negro, que em sua maioria vive um 

processo de auto-exclusão social.

Preconceito racial: “pessoas desprepara-

das prejudicarão a qualidade de ensino”; 

“a qualidade de ensino vai piorar muito 

com a entrada de pessoas desprepara-

das”; “a universidade vai fi car marrom”. 

Vestibular é sistema excludente: “O ves-

tibular é um sistema errôneo de seleção”; 

“o vestibular é injusto e todos sofrem”.

1.

2.

3.

4.
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Cristalização do colonizado: “a experiên-

cia de racismo brasileira é diferente da 

dos EUA, não podemos importar modelos 

para lidar com este problema”;

“É uma política paliativa” pois “o prob-

lema é sócio-econômico, não racial”; “as 

cotas não atingem a raiz do problema, 

que é a necessidade de educação para 

todos”; “o problema não é uma questão 

de cor e sim de pobreza”; “quem sofre 

é o pobre!”; “São mais necessárias me-

didas sociais e estruturais para mudar a 

desigualdade brasileira”; “Deve-se tentar 

a inclusão a partir da base, nas escolas 

primária e fundamental e não no topo 

da árvore”; “as cotas não contemplam a 

questão social, só a racial”; “problemas 

econômicos são mais importante que os 

raciais”. Argumentos relacionados à ne-

cessidade de políticas mais efetivas rela-

tivas à educação pública fundamental de 

qualidade, que garantam a oportunidade 

de acesso para todos na universidade. 

Há atitudes propícias à manutenção dos 

privilégios por parte dos brancos. 

O Brasil é racista: “É o momento para en-

frentar da realidade da discriminação ra-

cial”. Estava presente principalmente na 

fala dos participantes e personagens ne-

gros. Afi rmou-se que o processo de im-

plantação de cotas deixa mais manifesto 

o preconceito racial no país, cuja maioria 

da população se diz não discriminadora. 

O preconceito é sutil, mas é visível nas 

representações dos negros nas universi-

dades, nos empregos de gerenciamento 

e de altos escalões governamentais.

Política de oportunidade inclusiva: “É 

política que garante a oportunidade de in-

clusão social”; “as cotas podem facilitar o 

acesso ao conhecimento, ao mercado de 

trabalho e a uma melhor distribuição de 

renda”; “as cotas podem ajudar na auto-

estima dos negros”; “é preciso dar mais 

visibilidade social, empregos e profi ssões 

elitizadas, para negros”. Argumentou-

se que pode ser uma política provisória, 

que dará a oportunidade para que a uni-

5.

6.

7.

8.

versidade tenha mais negros e, a partir 

daí, lhes favoreça o acesso ao ensino pú-

blico superior ou à qualifi cação técnica. 

Indiretamente, trata-se de uma oportun-

idade para a “classe pobre” ter acesso à 

universidade, pois esta é constituída em 

sua maioria de negros.

Política de retratação e de valoração da 

identidade negra: “Pode-se, por meio 

das cotas, retratar a história dos danos 

econômicos, sociais e psíquicos causados 

aos negros no país”; “as cotas recompen-

sam os negros tão discriminados ao longo 

da história do país”; “as cotas pretendem 

saldar uma dívida para com os negros 

do país”; “o país precisa se conscientizar 

do sofrimento dos negros”; “a população 

negra tem um sofrimento histórico que 

precisa ser reparado”; “há racismo e dis-

criminação no Brasil”; “a corrida para o 

vestibular é desvantajosa para o negro”. 

Pontuou-se que é o momento histórico 

propício para a reparação dos sofrimen-

tos causados aos negros desde seus an-

cestrais, em nosso país. Traz a importân-

cia da consciência da desigualdade racial 

e do sofrimento do negro.

O processo imaginário da inversão de pa-

péis aprofundou a discussão e contribuiu para 

a promoção de novas atitudes em relação ao 

tema, expressas, por exemplo, nas seguin-

tes falas: “nunca tinha parado para pensar no 

tanto que o acesso à educação para o negro 

é prejudicado”; “poucos são os negros que se 

sobressaem no país e quando chegam a posi-

ções de destaque foi com muito sofrimento”; 

“eu era contra o sistema de cotas, mas agora 

já não sei o que sou”; “eu sei o que é ser des-

criminado, mas ainda não consigo ser a favor 

das cotas”; “isso mexeu comigo... vi quanto o 

negro era invisível”; “é importante que nós da 

psicologia possamos discutir essas questões”; 

“agora entendi porque fi quei impressionada 

quando vi que só os negros da sala foram a 

favor dessa política afi rmativa”.

Ao fi nal do evento, alguns membros des-

favoráveis às cotas para negros nas universi-

dades manifestaram que a discussão trouxe 

9.
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novas formas de ver a questão, para outros, 

foram despertadas atitudes mais favoráveis à 

implantação do sistema. 

ConsiderAções finAis

Os sociodramas expõem os processos 

subjetivos e intersubjetivos dos sujeitos em 

relação à inclusão racial. Principalmente no 

início da atividade, os participantes estão 

dentro de seus universos privados, expondo 

suas opiniões racionais ou pessoais sobre o 

tema. Há momentos em que trazem seus dra-

mas: de temor da perda de oportunidades; de 

que também sofre preconceitos, independen-

temente da cor; de medo da discriminação; 

de desejo de evitar confl itos. As atitudes ex-

pressas geram clima hostil e competitivo. Ao 

longo do evento, os processos intersubjetivos 

demonstram a interação racial impregnada 

de ideologias e preconceitos. As intervenções 

terapêuticas e o processo identitário favore-

cem o diálogo empático.

No primeiro, segundo e quarto sociodra-

mas, foi possível ir além do “diagnóstico” e 

fazer várias intervenções terapêuticas, prin-

cipalmente as relacionadas às inversões de 

papéis. Nesses sociodramas, as escolhas so-

ciométricas fl uíram da indiferença e do afas-

tamento emocional do branco em relação à 

realidade do negro, até à atração em relação 

a essa realidade e auto-permissão para a vi-

vência dela. Observou-se um processo de ex-

pansividade afetiva nas interações raciais. 

Nos momentos em que um participante 

ou personagem negro, como, por exemplo, 

o personagem “negro sem voz” grita para 

que o enxerguem ou a “negra discriminada” 

expõe sua dor em relação à exclusão, todos 

se sensibilizam e se identifi cam em algum 

nível com eles. Esses personagens negros, 

representados por negros, conseguiram dar 

voz aos seus sofrimentos para que os brancos 

participassem de suas realidades. Até então, 

o tema era tratado de maneira formal, aca-

dêmica, subjetiva ou dentro de uma atitude 

competitiva hostil. Apesar de os participan-

tes e personagens brancos tentarem garantir 

seus status quo, a maioria se identifi cou com 

o sofrimento do negro e o desejo de compre-

ender o processo de inclusão racial.

Os indicadores do desenvolvimento da 

empatia foram os estados de concentração e 

atenção grupal em relação aos negros (par-

ticipantes ou personagens) protagonistas no 

grupo; as identifi cações expressas nas falas 

ou nas aproximações físicas em relação aos 

protagonistas; as inversões de papéis e os 

duplos que vários participantes fi zeram sobre 

a realidade interna do negro.

Os discursos dos personagens e dos par-

ticipantes mais fundamentados política, so-

ciológica e historicamente em relação à po-

lítica racial afi rmativa mobilizaram também a 

politicidade dos participantes, retratado em 

falas principalmente dos comentários fi nais, 

que expressam o desejo de compreender me-

lhor a questão racial ou de se envolver nas 

políticas sociais. 

O terceiro e o quinto sociodramas foram 

“diagnósticos”, pois o debate demonstrou ati-

tudes e interações dos estudantes em que 

predominaram a indiferença em relação ao 

tema, a hostilidade e o preconceito. A impreg-

nação da ideologia dominante da democracia 

racial e do branqueamento transpareceu, por 

meio de entendimentos superados: “há de-

mocracia racial!”; “quem é negro no país?”; 

“eu não sou racista, isso não me diz respei-

to!”; “É preciso encontrar políticas que não 

acirrem a violência racial”; “É preciso ver que 

os brancos também sofrem discriminações”; 

“a questão sócio-econômica é mais importan-

te que a racial”.

Nesses sociodramas, os participantes ou 

personagens negros não defenderam com 

veemência o sistema de cotas, não explora-

ram o sofrimento histórico de sua população, 

nem salientaram sua identidade grupal, mas 

tenderam a se misturar ao discurso branco 

dominante. 

O exercício do poder aparece na ideolo-

gia do discurso do grupo dominante que in-

fl uencia, inclusive, os membros do exogrupo; 

e esta infl uência conduz ao controle dos es-

cassos recursos culturais. É provável que a 

participação dos negros que não salientou a 
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negritude, tenha provocado maiores difi cul-

dades no processo de se imaginar no lugar do 

negro. Tudo isso nos faz inferir que o branco 

não se vê implicado em relação ao racismo 

brasileiro, porque este racismo é “não-dito” e 

impede a exposição da identidade negra. Os 

dados desses sociodramas demonstraram a 

necessidade de aprofundar a terapêutica dos 

grupos acadêmicos em relação à inclusão ra-

cial na universidade.

As polêmicas sobre “a necessidade de 

critérios para a seleção de negros que en-

trariam para o sistema” versus “a fraude da 

política pelos brancos” demonstraram a ne-

cessidade da prevenção da cultura malandra 

de levar vantagem.

As vivências sociodramáticas favorece-

ram a percepção das conexões entre indiví-

duo-grupo-sociedade: a polêmica e os per-

sonagens que emergiram retrataram tanto 

a subjetividade quanto a realidade social e 

a grupal. Nos eventos, fi cou evidente que o 

protagonismo da inclusão racial é a necessi-

dade de dar voz ao negro e a urgente mobi-

lização da consciência da negritude também 

pelos brancos.

Os sociodramas revelaram um racismo 

moderno (MACCONAHAY, 1986), caracterizado 

na difi culdade de reconhecimento da desigual-

dade racial, para que se possa ter alguma ação 

crítica e política em relação à questão. Este 

tipo de racismo esteve presente no argumen-

to de que todos sofrem alguma discriminação 

sendo branco ou negro, na falta de interesse 

em ampliar a consciência sobre o sofrimento 

da população negra, em atitudes favorecedo-

ras do silenciamento e do não enfrentamento 

do sofrimento da população negra. 

No quarto sociodrama, quando foi possí-

vel entrar no processo de diferenciações ver-

ticais, provenientes da diferenciação de per-

sonagens e subgrupos, houve o favorecimen-

to da saliência das categorias (ou das identi-

dades): grupo dos negros/brancos favoráveis 

e grupo dos negros/brancos questionadores 

do sistema de cotas. O confronto possibilitou 

a co-criação, pois os personagens negros e 

seus duplos da platéia (feitos também por 

dois negros), refi zeram atitudes em relação 

ao sociodrama anterior, caracterizadas na di-

minuição do preconceito e da dominância do 

discurso do branco desfavorável às cotas. 

Nesse sociodrama, tentou-se aumentar a 

força da voz negra e se conseguiu quebrar 

a resistência ao diálogo empático, que ocor-

reu no terceiro sociodrama. Porém, no quinto 

sociodrama, os participantes se mantiveram 

com resistência ao diálogo empático, preva-

lecendo o discurso racional, apolítico e pouco 

fundamentado historicamente. A maioria das 

atitudes privilegia o silenciamento e a apa-

tia em relação à causa negra no país. Alguns 

estudantes questionaram o papel político e 

transformador do psicólogo na sociedade.

Observou-se que o processo de diferen-

ciação vertical, a partir da explicitação da 

identidade negra, na qual os participantes ne-

gros se expressam dentro de seu sofrimento 

histórico e de sua politicidade em relação à 

negritude, contribui para que o sociodrama 

avance de “diagnóstico” e torne-se interven-

tivo, no caminho do diálogo empático. 

Após a expressão de dores subjetivas, 

das atitudes e dos sentimentos, os participan-

tes conseguem se voltar para o processo so-

cial, ampliar sua visão das peculiaridades da 

questão racial no Brasil e identifi car-se, em 

algum nível, com o sofrimento do outro. As 

polêmicas, as inversões de papéis e o com-

partilhar do grupo trouxeram a refl exão dos 

estudantes sobre seu papel político na socie-

dade e demonstraram o potencial do socio-

drama de gerar um processo co-construtivo 

de inclusão social. 

Alguns dos limites da prática sociátrica 

estão nos próprios psicodramatistas, pois 

também são os atores da pesquisa e da inter-

venção social. Correm o risco do romantismo 

e de estar trabalhando contra a própria liber-

tação dos sujeitos, se permanecem na super-

fi cialidade das compreensões e vivências das 

questões sociais. É fundamental estar atento 

ao protagonista (MORENO, 1984), que repre-

senta o drama coletivo e nos ajuda a refazer, 

com os membros do grupo, o caminho dos 

privilégios de uma elite.
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Nesse sentido, é imprescindível para a 

prática sociátrica o aprendizado do uso cons-

trutivo dos jogos de poder. Assim, os alcances 

do sociodrama e o trabalho dos seus limites 

se aliam ao compromisso da construção da 

cidadania emancipada da população brasilei-

ra. Pretendeu-se traçar uma trajetória favo-

recedora da inclusão de vários contextos que 

têm fi cado fora do eixo das pesquisas, dentre 

eles, os contextos comunitários, os pequenos 

grupos, grupos socialmente excluídos, o gru-

pal familiar.

Finalmente, afi rmam-se as possibilidades 

que o Psicodrama e o Sociodrama, em sua 

epistemologia de relação e em seu método de 

ação, oferecem ao pesquisador. Estes méto-

dos contribuem para o conhecimento das tra-

mas ocultas pertencentes à realidade social e 

permitem a intervenção coletiva para a cons-

trução de novos modos relacionais, menos 

sofridos.

O Psicodrama, como aponta Demo 

(1998), possui qualidades que proporcio-

nam discussão, reinterpretação, dinâmica 

“passageira” e, principalmente, a qualidade 

formal e política. A qualidade formal (instru-

mentos e procedimentos) proporciona a re-

produção da experimentação e a qualidade 

política (relação social) proporciona a inter-

venção por meio da observação e da ação. A 

Socionomia ainda traz a importância do mo-

mento e da imaginação que possibilitam a 

criação de novos status nascendi relacionais 

menos sofridos.

Observa-se que o cientista e o educador 

que não se separam de seu ser político se im-

primem uma marca profunda de inquietude e 

de desafi o por um mundo melhor. Esta é uma 

atividade cotidiana que se conjuga com a pro-

posta de Moreno (1972, 1974): construir uma 

nova ordem mundial transformadora, na qual 

todo ser humano tenha dignidade, seja pro-

tagonista de sua história e continue a criação 

do universo.
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Racial affi rmative policies: a view of the inclusive phenomenon in the 
university

aBsTRacT - The low statistics of African American in the composition of the docent and student bodies of 
Brazilian universities in opposition to the proportion of African American of the general population leads 
many universities to discuss about racial affi rmative policies. In the academic setting, there are two ten-
dencies: to and against the racial quota system. The aim was to verify the repercussion of such policies 
among students of a university which was adept to the quota system. Five sociodramas were conducted 
in four classes of Psychology students of the Universidade de Brasília during four consecutive years since 
the quota system implantation. The speeches produced in the scenes of the sociodramas were discus-
sed from an interpretative constructive analysis perspective. The sociodramas revealed the diffi cult of 
recognizing the racial inequality and consequently, the critical and political inaction to face the question. 
It’s concluded that the method contributed to know the existence of a covered scheme belonging to the 
social reality which mobilized the politicity of the participants and allowed a collective intervention to the 
building of new relationship styles.

KeY WoRDs: affi rmative policy; racial quotas, university inclusion, sociodrama.
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Política Racial Afi rmativa:una lectura del fenómeno inclusivo en la 
Universidad

ResumeN - La baja representación de negros en la composición de los cuerpos docente y discente de las 
universidades brasileñas en contraposición a la proporción de negros en la población general llevó várias 
universidades al debate sobre políticas raciales afi rmativas. En el medio académico hay dos tendencias: 
la favorable y la contraria al sistema de cotas raciales. El objetivo de este estudio fue averiguar la reper-
cusión de tales políticas entre los alumnos de universidad adepta al sistema de cotas. Fueron realizados 
cinco sociodramas en cuatro clases de Sicología de la Universidad de Brasília, a lo largo de cuatro años 
consecutivos, desde la implantación de ese sistema. Las hablas producidas en las escenas de los so-
ciodramas fueron discutidas a partir del análisis contrutivo interpretativo. Los sociodramas revelaron la 
difi cultad de reconocimiento de la desigualdad racial y consecuente inacción crítica y política frente a la 
cuetión. Se concluye que el método contribuió para el conocimiento de las tramas ocultas pertenecientes 
a la realidad social, mobilizó a la politicidade y permitió la intervención colectiva para la construcción de 
nuevos modos reacionales. 

PalaBRas clave: política afi rmativa, sistemas de cotas para negros, inclusión universitária, sociodrama.
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