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RESUMO
A pesquisa tem como tema A trajetória do estudante cotista: um estudo no curso
de pedagogia do campus I da UNEB. Tal estudo tem como foco identificar as
dificuldades e os reflexos que o aluno cotista enfrenta no percurso acadêmico,
tanto em nível educacional como socioeconômico. Este estudo procura constatar
o perfil do aluno cotistas, contribuindo para que a UNEB conheça mais o aluno
cotista, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino. Para tanto,
definimos a seguinte questão central de estudo: “Em que medida a implantação
de um OVE contribui para a melhoria da qualidade de ensino na UNEB?”Esta
questão levou a duas hipóteses: 1ª “Se os estudantes cotistas de pedagogia da
UNEB
apresentam dificuldades socioeconômicas, pressupõe-se que existem
aspectos que interferem na sua aprendizagem; 2ª - Se os estudantes cotistas do
curso de Pedagogia não participam das atividades acadêmicas extra-classe,
pressupõe-se que existem aspectos que desestimulam a sua participação. Com
base neste raciocínio, foi determinado como objetivo geral: Investigar a
diversidade da trajetória estudantil no contexto da universidade, analisando as
dificuldades encontradas no seu percurso acadêmico e as possibilidades que se
abrem a partir de seu ingresso na vida universitária. Para tanto, escolhemos a
linha de pesquisa Gestão Social do Conhecimento e Desenvolvimento Regional.
Quanto à Metodologia, optamos pela Abordagem Mista, com Tipologia
Teórica/Documental de enfoque Empírico -Analítico, pois as hipóteses sugerem
investigação de uma relação causal. A pesquisa revelou que não existe
disparidades entre os perfis cotista e não cotistas.
Palavras-chave: Observatório. Cotista. UNEB.

ABSTRACT
The research has as its theme: The trajectory of student shareholder: a study in
the pedagogy course I campus of UNEB. This study focuses on identifying the
difficulties and consequences that the student faces shareholder in academic
pathway in both socioeconomic and educational level as demand stating the
shareholder profile of the student, helping the student learn more UNEB
shareholder, as well as improving the quality of education. Therefore we define the
following central question of the study: "To what extent the implementation of an
Observatory of Student Life (OVE) contributes to improving the quality of education
in UNEB?" On this issue we raise two hypotheses: First: "If students shareholders
of pedagogy UNEB present socioeconomic difficulties, it is assumed that there are
aspects that interfere in their learning. Second: If the quota students of pedagogy
do not participate in after-school academic activities, it is assumed that there are
aspects that discourage their participation. Based on this reasoning was given as a
general objective: To investigate the trajectory of student quota students the
pedagogy course Campus I in the context of UNEB, analyzing the difficulties in
their academic path and the possibilities that open up from their entrance into life
university. To do so, choose the line of research of Knowledge Management Social
and Regional Development. Regarding methodology, we chose Mixed Approach
with Type Theoretical / Empirical Documentary-Analytic focus, because the
research hypotheses suggest a causal relationship. The research revealed that
there is no gap between the profiles shareholder and not shareholders.
Keywords: Observatory. Shareholder. UNEB.
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A TRAJETÓRIA DO ESTUDANTE COTISTA: UM ESTUDO NO CURSO DE
PEDAGOGIA DO CAMPUS I – UNEB vincula-se ao curso de Mestrado Profissional
em Políticas Públicas, Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Regional, da
Universidade do Estado da Bahia – UNEB, campus I, linha dois - Gestão Social do
Conhecimento e Desenvolvimento Regional.
Esta pesquisa se propõe estudar os alunos cotistas do curso de Pedagogia da
UNEB, campus I, na perspectiva de um Observatório de Vida Estudantil (OVE).
Ressalta-se que aluno cotista é todo aquele que ingressa na universidade,
amparado pela política de inclusão social, através do sistema de cotas da UNEB, a
qual lhes asseguram o direito de acesso mediante os critérios de ser negro ou índio,
ter o percurso estudantil em escola pública ou que tenha estudado em escola da
rede privada na condição de bolsista e possuam renda familiar de até dez salários
mínimos.
Considerando

a

multidimensionalidade

dos

aspectos

(sociais,

econômicos,

familiares, culturais), que interfere na trajetória acadêmica do universitário), torna-se
imprescindível conhecê-los, uma vez que o conhecimento constitui-se, sem dúvida,
em fonte estratégica para reflexão e debate, por parte do corpo docente e discente,
na perspectiva de um ensino de qualidade.
Quanto ao OVE reconhecemos como um espaço onde observamos e analisamos a
trajetória de vida estudantil universitário levando-se em consideração múltiplos
aspectos para constituição do perfil do aluno, como: etnicidade, gênero, fatores
socioeconômicos. O OVE é composto de informações estatísticas e ponderadas
sobre os estudantes matriculados, cujos dados são oriundos dos documentos
existentes na instituição, dos questionários aplicados individualmente, desde o
momento em que se inscreveram no processo seletivo até o momento de saída.
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Nesta pesquisa utilizamos como instrumento de tratamento e análise de dados o
Soft Modalisa que foi aplicado, pela primeira vez na França, na Universidade de
Paris VIII, tendo como tutor e criador o Professor Dr. Ridha Ennafaa. Esse soft
possui grande aceitação na comunidade científica internacional graças à sua eficácia
na elaboração, classificação, cruzamento e análise dos dados estatísticos. Vale
salientar que este modelo de pesquisa foi implantado em outras universidades
internacionais, e, no Brasil, sua implantação ocorreu na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Universidade
de Brasília (UnB) Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal de
Sergipe (UFS) dentre outras.
Cabe informar que já existe uma pesquisa institucional na UNEB, envolvendo todos
os campi, realizada por uma equipe de pesquisadores, coordenada pela Professora
Dra. Nadia Fialho. Em consonância com tal pesquisa, realizamos um recorte no
campo de estudo, tendo em vista a quantidade de alunos cotistas existentes, sendo,
dessa forma, apenas escolhido o curso de Pedagogia, da modalidade presencial, do
Campus I do Departamento de Educação, nos períodos de 2008 a 2010, envolvendo
144 sujeitos de pesquisa.
O motivo da escolha do curso de pedagogia como campo de estudo foi por ser o que
sempre apresentou maior oferta na UNEB e ampla demanda nos processos
seletivos. No último vestibular, por exemplo, foi um dos mais procurados
provavelmente, em decorrência da extinção do curso de magistério no nível médio, e
a oferta de vagas de professores pelo mercado, principalmente no interior da Bahia.
O anexo quadro nº 01 mostra como o curso de pedagogia está disponibilizado em
todo o Estado da Bahia: em Salvador, com três turmas; Juazeiro duas turmas;
Senhor do Bonfim, uma turma; Paulo Afonso, uma; Barreiras, uma; Teixeira de
Freitas, uma; Serrinha, duas; Guanambi, duas; Itaberaba, uma; Valença, uma; Irecê,
uma e Bom Jesus da Lapa uma turma. Reiteramos que neste quadro só constam os
dados sobre o curso de pedagogia, por este ser o nosso campo de estudo.
No processo seletivo de 2010 foram disponibilizadas nos cursos de pedagogia
oitocentos e treze candidatos, sendo duzentos e vinte (220), para o Campos I
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“Salvador”, e quinhentos e noventa e três (593) nas cidades do interior da Bahia que
tem o curso de pedagogia presencial da UNEB, valendo salientar que do total geral
dos aprovados em “pedagogia” quatrocentos e sessenta e rês (463) foram não
optantes e trezentos e cinqüenta (350) optantes “negros e indígenas), valendo
observar quedos duzentos e vinte (220) selecionados para o Campus I, cento e vinte
e cinco (125) não foram optantes e noventa e cinco (95) foram optantes, destes
oitenta e nove (89) negros e seis (06) indígenas.
No quadro 02 do anexo, conforme o site da Superintendência Estudos Econômicos
e Sociais (SEI) do Estado da Bahia

apresentam-se dados dos municípios, nos

respectivos campi da UNEB:

dos cursos oferecidos, distância de cada

áreas

município de Salvador-Bahia e

as classificações no Índice de Desenvolvimento

Econômico (IDE) e

Desenvolvimento Social (IDS),

Índice de

porém, pela

inexistência de dados mais atualizados, os dados referentes aos

IDS e o IDE são

de 2008 e 2009 respectivamente, divulgados pelas Revistas

de

Desenvolvimento Econômico e Social dos Municípios

(2008) e Anuário

Baianos

Índice de

Estatístico da Bahia (2009), ambos documentos elaborados e difundidos pela SEI.
Esses dados são aqui apresentados pela possibilidade de melhor compreensão do
perfil socioeconômico dos sujeitos investigados como cotistas.
O acervo da SEI tem como intuito disseminar informações sobre a diversificada
realidade baiana, segundo critérios físicos, sociais e econômicos, oferecendo
referenciais para tomadas de decisões, avaliações e monitoramento de políticas
públicas nos 417 municípios baianos. Para tanto vale salientar que, o Índice de
Desenvolvimento

Econômico

(IDE)

resulta

dos

“níveis

de

infraestrutura”,

“qualificação de mão de obra existente” e da “renda gerada localmente”.
Quanto ao Índice de Desenvolvimento Social (IDS), este tem como indicadores
“Índice do Nível de Saúde” (INS), “Índice do Nível Educação” (INE), “Índice dos
Serviços Básicos” (ISB e “Índice da Renda Média dos Chefes de Família” (IRMCH),
Tem como referência o nível de atendimento da população nos serviços de
educação, saúde, água tratada, energia elétrica, rendimento básico dos chefes de
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família, tratamento médicos, óbitos por sintomas, vacinações, doenças redutíveis por
imunizações.
Para que este estudo fosse materializado tornou-se determinante realizar uma
sondagem envolvendo múltiplos perfis do estudante cotista, no intuito de termos
insumos consistentes para as análise conclusivas. Dentre os perfis identificados
destacamos: o perfil individual, o perfil familiar, a trajetória escolar, a situação
socioeconômica do estudante e o perfil cultural. No perfil individual constatou-se
aspectos, como, faixa etária, gênero, etnia, religião, estado civil, cidade de origem,
ocupação profissional dentre outros aspectos. No perfil familiar identificou-se o grau
de instrução e ocupação profissional dos pais. No perfil socioeconômico detectou-se
renda familiar, renda mensal e forma de moradia. No perfil da trajetória escolar
destacou-se a predominância do tipo de escola frequentada, o quantitativo dos que
fizeram ou não alguma língua estrangeira. No perfil das expectativas do universitário
identificou-se: a imagem que o aluno tem da UNEB; as suas diferentes expectativas,
desde as que visam à ampliação do conhecimento, até as relacionadas à melhoria
das condições de vida; a adequação da formação à atuação profissional. Quanto ao
perfil cultural investigou-se os seguintes aspectos: quantos acessam a internet; os
meios mais utilizados para se manterem informados; quantidade de livros lidos por
ano; tipos de leituras e de livros.
É importante esclarecer que este estudo resulta das condições objetivas e
subjetivas que nortearam a minha trajetória, como professor de educação física e de
Analista Técnico da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza
(SEDES) tal trajetória levou-nos à convicção de que só de forma coletiva é possível
realizar ações de transformação na perspectiva da construção de uma sociedade
mais igualitária, justa e humana.
Nesse sentido, as reflexões e preocupações que instigaram nossa pesquisa foram
ganhando corpo a partir da militância, das leituras realizadas na órbita da temática
escolhida e de um olhar sobre a nossa própria experiência como professor, haja
vista a relevância do tema e a necessidade de inclusão social do estrato
populacional negros e indígenas.
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Desse modo começamos a perceber a importância deste estudo na perspectiva de
trazer contribuições, assim como a de oferecer uma fonte adicional de pesquisa
sobre a realidade do estudante cotista da UNEB, sua trajetória acadêmica, aspectos
sociais e econômicos que, muitas vezes, interferem no desenvolvimento das
atividades acadêmicas dos estudantes.
Quanto à fundamentação teórica, concentramo-nos em cinco temas que estão na
órbita do objeto de estudo, quais sejam: cotistas (negros e indígenas), Políticas
Afirmativas, Pedagogia e Curso de Pedagogia, Gestão do Conhecimento e
Universidade, pois trata-se de temas que se justificam pela necessidade de realizar
intervenções mais seguras nas análises conclusivas; portanto vale esclarecer o
porquê de cada tema aqui exposto.
A abordagem sobre “negros e indígenas” é mais que necessária,

pois estes são

os protagonistas do estudo; as “políticas afirmativas” relacionam-se com ações
afirmativas, pois o estudo visa estudar os alunos cotistas, de forma que torna-se
necessário discorrer sobre os processos que levaram a implantação do sistema de
cotas; “pedagogia e curso de pedagogia” face sua identificação com o campo de
estudo; “Gestão do Conhecimento” haja vista o mestrando/pesquisador ser vinculado
à linha dois do mestrado e levando-se em consideração que a GC e sua esteira
literária

(Aprendizagem

Organizacional,

Capital

Intelectual,

Tecnologia

da

Informação, Inteligência Competitiva, e outras) proporcionarão insumos importantes
neste estudo; “universidade e UNEB” pela importância de se conhecer algo mais
sobre a universidade que abriga o sistema de cotas.
O estudo trará resultados para a UNEB, partindo do ponto de vista de que o uso do
Conhecimento Organizacional é, inegavelmente, uma vantagem competitiva para
[toda organização que aplica práticas voltada a Gestão do Conhecimento (GC), pois
o aporte e o domínio de tais conteúdos, quando bem aplicados, são vetores
primordiais para o sucesso organizacional. Segundo Nonaka, Ikujiro; Takeuchi,
Hirotaka (l997) as práticas de Gestão do Conhecimento, cujo volume vasto de
teóricos é sugerido nas referências deste trabalho, também estão intimamente
ligadas à idéia de que informação e tecnologia são valiosos bens que podem ser
usados como recursos estratégicos para obtenção de vantagem competitiva.
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Em função do tema eleito, faz-se mister entender a palavra “trajetória” e conhecer
mais de perto o que é pedagogia, sua sustentação teórica e seus paradigmas. No
dicionário informal de Português, “trajetória” é o nome dado ao percurso realizado
por um dado corpo no espaço; em física “trajetória” é o caminho percorrido por um
corpo em relação a um referencial, e ela é definida pela resultante das forças que
atuam sobre um corpo.
Assim, afigura-se que a trajetória acadêmica é o percurso do estudante resultante
das forças que atuam sobre ele; portanto, estudar a Trajetória de Vida dos
Estudantes Cotista de Pedagogia, significa conhecê-los mais de perto, ou seja,
conhecer os perfis que os situam dentro de um determinado contexto e espaço.
Levando-se em consideração que a
uma vez que existe uma

trajetória de vida é uma questão sociológica,

relação entre mudança social e adaptações frente

novos contextos sociais e culturais,

aos

portanto, sociologicamente podemos afirmar,

que a trajetória de vida pode ser descrita como um conjunto de eventos que
fundamentam a vida de uma pessoa, onde na maioria das vezes ela é determinada
pela freqüência dos acontecimentos, pela duração e localização dessas existências
ao longo de sua vida.
Portanto o percurso de uma vida é definido por padronizações, às quais produzem
suas normas. É devido a essas normas que se define, por exemplo, a idade média
para ter um imóvel, a idade média para trabalhar, a idade média para formar uma
família, para ter o primeiro filho, para aposentar-se e assim por diante.
Assim para termos uma previsibilidade sobre a trajetória de vida dos alunos, foi
necessário considerar os perfis individuais destes, assim como os procedimentos
institucionais frente ao lastro da fundamentação teórica levantada, não desprezando
os riscos que ocorrem nas transições entre educação, trabalho e família, assim
como as que ocorrem durante o percurso universitário.
Sobre o sentido de pedagogia, é importante ressaltar que, quando usamos essa
palavra, não estamos nos referindo ao conteúdo ensinado, mas aos meios de
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ensino, aos procedimentos para que alguém tenha acesso a um determinado
conhecimento de modo a aproveitá-lo da melhor maneira possível; daí a
necessidade de discorrer sobre o significado, as tendências e paradigmas da
pedagogia.
Segundo Ghiraldelli (2007,p.12) a origem da palavra pedagogia:

Em grego antigo, paidós significa “criança” e agodé indica “condução”;
aglutinadas e adaptadas ao português elas nos dão a palavra pedagogia.
Na Grécia Antiga o paidagogo era o condutor de criança. No mundo grego
clássico ele era aquele que guiava a criança ao local de ensino das
primeiras letras ao local da ginástica e dos exercícios físicos[...] o pedagogo
era apenas um guia para a criança é que ele tinha como função colocá-la no
caminho da escola e, metaforicamente na direção do saber. Hoje, o sentido
metafórico é aquele que usamos: o pedagogo não é mais que serve de
pajem da criança nem é o motorista que leva a criança à escola. Ele é o que
lida com os meios intelectuais e técnicos que possibilitam o ensino e a
aprendizagem de modo ótimo. ( GHIRALDELLI, 2007, p.12)

Até a Idade Média não havia uma pedagogia centrada no aluno, pois segundo
ARANHA (2006, p.11 7),
Aqueles que refletiam sobre as questões pedagógicas o faziam movidos por
outros interesses, considerados mais importantes, como a interpretação dos
textos sagrados, a preservação dos princípios religiosos, o combate á
heresia e a conversão dos infiéis. A educação surgia como instrumento para
um fim maior, a salvação da alma e a vida eterna, predominava a visão
teocêntrica a de Deus com fundamento de toda a ação pedagógica e
finalidade da formação do cristão. (ARANHA,2006, p.117 )

No Brasil, desde o momento em que os jesuítas aqui chegaram (1549), até com a
chegada de D. João VI, era disseminada uma pedagogia religiosa. Ghiraldelli, (2007,
p.21-24), reconhece que
após o período renascentista (período que se caracterizou pelo renascimento das
letras, da arte e da cultura), houve substanciais avanços na educação e em
especial na pedagogia, graças as contribuições do sociólogo Durkheim, e dos
filósofos Friedrich e John Dewey, três tradições educacionais, advindas de três
culturas distintas, da frança, emergiu a sociologia positivista de Émile Durkheim
(1858-1917) preocupava-se exclusivamente com a educação. Na Alemanha sofreu
influencia da filosofia e da psicologia de Johann Friedrich Herbart (1776-1841) às
quais se desenvolveram ligadas a questões educacionais, Já nos Estados Unidos
através da filosofia de John Dewey (1859-1952). (GHIRALDELLI, 2007, p. 21-24).
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As discussões pedagógicas no Brasil tiveram início no final do império,
intensificando-se após a proclamação da República. Novas idéias, vindas da Europa
e dos Estados Unidos, estimularam nossas reflexões, inicialmente com a divulgação
do método intuitivo e depois com o embate entre a pedagogia tradicional, sobretudo
as ministradas pelas escolas cristãs, e o ideário positivista.
Segundo Aranha (2006, p.331), além do positivismo, alguns intelectuais sofreram
influência do ecletismo, uma reunião de diversas tendências filosóficas das quais
retiravam o que lhes interessava para interpretar a realidade.
Impotante salientar que são várias as perspectivas teóricas que contribuíram para a
educação brasileira e, dentre elas, destacam-se duas: a redentora e a renovadora.
Em outras linhas podemos até mesmo dizer que a perspectiva redentora traduz-se
pela pedagogia liberal e a perspectiva renovadora/transformadora, pelas pedagogias
progressistas.
No campo da Pedagogia Liberal enquadram-se as tendências: liberal-tradicional;
renovadora progressista; renovadora não-diretiva e tecnicista. No campo da
Pedagogia Progressista destacam-se: a tendência libertadora; a libertária e a críticosocial dos conteúdos.
Entretanto,

ressalta-se

que

as

tendências

liberais

apresentavam-se

ora

conservadoras ora renovadoras, as quais manifestavam-se nas praticas escolares e
no ideário pedagógico de muitos professores, segundo Rodrigues, (2010, p.297):

A pedagogia liberal sustenta a idéia (sic) de que a escola tem por função
preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo
com as aptidões a individuais, por isso isto os indivíduos precisam aprender
a se adaptar aos valores e às normas vigentes na sociedade de classes por
meio do desenvolvimento da cultura individual [...] a pedagogia liberal se
caracteriza por acentuar o ensino humanístico, de cultura geral no qual o
aluno é educado para atingir, pelo próprio esforço sua plena realização
como pessoal [...] na pedagogia liberal educação é um processo interno,
não externo; ela parte das necessidades e interesses individuais
necessários para a adaptação ao meio. A educação é a vida presente é a
parte da própria experiência humana. (RODRIGUES, 2010, p.297).
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Ainda Rodrigues afirma que

A pedagogia progressista tem-se manifestado através de três tendências a
“libertadora” que reúne os defensores da autogestão pedagógica; a críticosocial dos conteúdos que concentra-se na primazia dos conteúdos no seu
confronto com as realidades sociais. A libertadora e a libertária tem em
comum o antiautoritarismo, a valorização da experiência vivida como base
da relação educativa e a idéia de autogestão pedagógica. A tendências da
pedagogia crítico-social dos conteúdos propõe uma síntese superadora das
pedagogias tradicional e renovada, valorizando a ação pedagógica
enquanto inserida na prática social concreta. Entende a escolas como
mediação entre o individuo e o social, exercendo ai a articulação entre a
transmissão dos conteúdos e a assimilação ativa por parte do aluno
concreto, dessa articulação resulta o saber criticamente elaborado.
(RODRIGUES, 2010, p.297)

Vale abordar algumas tendências teóricas que causaram grande influencia na
educação, dentre elas o movimento “escolanovista”, representado por Anísio
Teixeira e outros, e a pedagogia “progressista”, na qual destacam-se as
contribuições de Paulo Freire, que realizou severas criticas ao tradicionalismo
pedagógico, através da chamada pedagogia do oprimido e da instituição do conceito
de pedagogia bancária. Freire (2002, p.69) diz que

[...] a pedagogia dos oprimidos parte do princípio de que vivemos em uma
sociedade dividida em classes, na qual os privilégios de uns impedem a
maioria de usufruir os bens produzidos. se a vocação humana de se realizar
só se concretiza pelo acesso aos bens culturais, ela é negada na injustiça,
na exploração, na opressão, na violência dos opressores, mas afirmada no
anseio de liberdade, de justiça, de luta dos oprimidos, pela recuperação de
sua humanidade roubada, para ele não basta que o oprimido tenha
consciência critica da opressão, mas que se disponha a transformar essa
realidade. (FREIRE, 2002, p.69)

Freire pontua que:
A pedagogia dominante é baseada em uma concepção “bancária”, centrada
na narração. A narração de que o educador é sujeito, conduz os educandos
a memorização mecânica do conteúdo narrado. A narração os transforma
em “vasilhas”, recipientes a serem “enchidos” pelo educador[...] em lugar de
comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos
recebem pacientemente, memorizam e repetem. FREIRE (2002, p.69)

Freire critica a pedagogia do oprimido, pois para ele o movimento de libertação deve
partir do próprio oprimido; quanto à pedagogia bancária, significa que o
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educando recebe o conteúdo ensinado como se fosse um depósito, tendo que
memorizá-lo e arquivá-lo, prática em que a transmissão e avaliação do
conhecimento são abstratas.

Quanto ao conceito de paradigma, foi originalmente proposto pelo físico americano
Thomas Khun, em seu livro “A estrutura das Revoluções Cientificas”, em que ele
descreve a evolução do desenvolvimento cientifico) “um paradigma é aquilo que os
membros de uma comunidade partilham e, inversamente, uma comunidade cientifica
consiste em homens que partilham um paradigma”. (KUHN ,1996. p. 219)
Segundo Moraes (1997), entende-se por paradigma todos os modelos e padrões
compartilhados por grupos sociais,que permitem explicações de certos aspectos da
realidade. Neste sentido, podemos dizer que os paradigmas da ciência influenciam
todas as áreas do conhecimento e, entre elas, a educação.
O primeiro paradigma educacional foi o paradigma newtoniano-cartesiano, também
conhecido como paradigma tradicional. Esse paradigma dominou a educação por
quase quatro séculos e ainda está presente nos meios educacionais, é pautado em
modelos conservadores de ensino-aprendizagem, quais sejam as abordagens
tradicional, escolanovista e tecnicista.
Na abordagem tradicional a relação com saber privilegia a obediência, a
memorização e a repetição; nele a relação professor- aluno acontece de forma
vertical, conforme Libâneo (1986, p.24) aponta:
Na relação professor - aluno há o predomínio autoritário do Professor que
exige uma atitude receptiva do aluno e impede qualquer comunicação entre
os mesmos no decorrer da aula. O professor transmite o conteúdo na forma
de verdade a ser absorvida em conseqüência, a disciplina imposta é o meio
mais eficaz para assegurar a atenção e o silêncio. A aprendizagem é
receptiva e mecânica, garantida pela repetição. A avaliação se dá por
verificações de curto e longo prazo e o reforço, em geral é de uma forma
negativa (punições, notas baixas) ou positivas com classificações.
(LIBANEO, 1986, p.24)
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De acordo

com Libaneo, trata-se de uma prática

conservadora,

de visão

reducionista, embasada no pensamento newtoniano-cartesiano,

que, segundo

Behrens et AL (2005, p.87)

e

“consistia na separação da mente

matéria e

fragmentação do conhecimento em diversas partes para buscar maior eficácia”,
levando o homem a dividir ou fragmentar conhecimento.
Neste contexto as regras são impostas e tanto o conteúdo ensinado como os
procedimentos didáticos não têm qualquer relação com o cotidiano do aluno; este é
apenas ouvinte, receptivo e passivo, enquanto o professor apresenta-se como
detentor da verdade, não respeitando a individualidade dos educandos e tratando-os
de forma padronizada, repetitiva e mecânica.
Outros aspectos inadequados para o momento atual são a metodologia e o
processo avaliativo: a primeira prioriza a transmissão de informações sem relevância
para o aluno e a segunda consiste em se obterem respostas prontas, decoradas e
repetitivas, tirando do aluno o direito de questionar, argumentar e refletir. Tal
paradigma é também apontado por Mizukami (1986, p. 8).
O século XX caracterizou-se por uma sociedade de produção de massa.
Alicerçada nos pressupostos do pensamento newtoniano-cartesiano, a
ciência contaminou a educação com um pensamento racional, fragmentado
e reducionista (MIZUKAMI, 1986, p.8).

A partir de 1930 surge uma nova abordagem, a Escolanovista, em que o aluno é um
sujeito ativo, aprendente pelas descobertas realizadas e pela iniciativa, sendo visto
como um ser que se autodesenvolve,

auxiliado pelo professor, numa relação de

horizontalidade em que o discente tem autonomia para criar seu próprio repertório
de aprendizagem. Nesta abordagem o professor é um facilitador, um conselheiro e
um orientador, que age democraticamente organizando e coordenando as atividades
planejadas em concordância com os educandos.
Segundo Mizukami (1986), nesta abordagem a metodologia valoriza as tentativas e
a importância dos métodos oriundos de modelos prontos; na avaliação predomina a
busca de metas pessoais, inclusive a valorização pessoal, privilegiando-se a
autoavaliação e considerando-se tais aspectos, além dos conteúdos ensinados.
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A abordagem busca desenvolver o relacionamento interpessoal, através das
atividades realizadas em grupos, e capacita o aluno a adaptar-se a novas situações
problemáticas do futuro.
Na década de 1960, sob a aprovação da política econômica do regime militar
(LIBÂNEO, 1986, p.31), surge a Escola Tecnicista para suprir a deficiência do
mercado, que precisava de indivíduos capazes de executar funções específicas, ou
seja, uma escola voltada para as necessidades do mercado, haja vista as
necessidade de mão -de -obra qualificada e produtiva decorrente do progresso pós
revolução Industrial.
A escola nesse contexto, funciona com o sistema capitalista: uma escola que
articula a formação do aluno como sistema reprodutivo, e, neste sentido, Mizukami,
(1986, p. 28-29) escreve :
Nesta escola os alunos são recipientes de informações, passivos,
condicionados, obedientes, privados de críticidade, competentes e eficientes
para as funções nas quais foram treinados enquanto o professor é apenas o
planejador e o elo de ligação entre a verdade cientifica e o aluno.

Portanto, a escola treina os alunos para a máquina do sistema social, ou seja,
competentes para o trabalho.
Esta abordagem apresenta uma tendência positivista, em que o aluno é visto como
um aprendiz estimulado a apresentar respostas prontas e corretas, tornando-se,
assim, um ser condicionado e acrítico, e, por sua vez, o professor, elo de ligação,
entre o aluno e o saber, transmite e reproduz o conhecimento. A metodologia
enfatiza a reprodução do conhecimento e a resposta certa, por meio de aulas
expositivas, repetição de exercícios e utilização de recursos audiovisuais. Quanto à
avaliação é realizada no decorrer e no final do processo.
Com o fim do regime ditatorial (1964-1985), o paradigma do modelo tradicional
tornou-se ineficaz graças à democratização da sociedade, principalmente após a
constituição de 1988, vigente até hoje, a qual estabelece princípios democráticos.
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Em decorrência de tais princípios, os objetivos educacionais também mudaram, haja
vista que o novo momento assegurava uma nova sociedade, democrática, com um
novo perfil de cidadão: portador de direitos e deveres, críticos e criativos, capazes de
compreender problemas, teorias e argumentos, com poder de decisão e atuação.
Estamos vivendo um período caracterizado pela busca e transformação do
conhecimento, em que a ciência e a educação passam por mudanças, que,aos
poucos, vão rompendo com o passado, delineando uma nova sociedade, com novos
caminhos na busca do conhecimento e da autorrealização.
Diante disso, nasce um novo paradigma - o paradigma inovador- também conhecido
como “paradigma da complexidade”, no qual tanto a ciência, como a cultura e a
educação são concebidas como um complexo de relações. Nesse sentido,
afirma Morin (2002, p. 38):
Além disso, tanto no ser humano, quanto nos outros seres vivos, existe a
presença do todo no interior das partes: cada célula contém a totalidade do
patrimônio genético de um organismo policelular; a sociedade, como um
todo, está presente em cada indivíduo, na sua linguagem, em seu saber, em
suas obrigações em suas normas. Dessa forma, assim como cada ponto
singular de um holograma contém a totalidade da informação do que
representa, cada célula singular, cada indivíduo singular contém de maneira
“hologâmica” o todo do qual faz parte e que ao mesmo tempo faz parte dele.
(MORIN, 2002, p. 214)

Esse paradigma propõe que o homem seja visualizado como um ser indiviso, cujos
pressupostos baseiam-se em três abordagens que se apresentam interrelacionadasholística, progressista e ensino/ pesquisa - cujas praticas pedagógicas permitem
uma ação docente, critica, transformadora e reflexiva, em que o indivíduo torna-se
sujeito de sua própria história.
A ciência se realiza nessa nova abordagem de maneira diferente: é a
ciência do relativismo, da complexidade e da teoria de relações, com a
exposição conceitual que realizamos, vamos conhecer um pouco dessas
três abordagens pilares do paradigma inovador.
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A “Abordagem sistêmica ou holística” visa ao resgate do ser humano em sua
totalidade, considerando o indivíduo em suas inteligências múltiplas; neste contexto
aluno torna-se um ser complexo, único e competente, e o papel do professor é de
instigador do conhecimento, baseado numa prática pedagógica critica e reflexiva.
Nessa abordagem o processo escolar de ensino-aprendizagem é considerado de
maneira complexa, de forma que os fenômenos (físicos e sociais) são
interrelacionados, concebendo-se, assim, a construção do conhecimento a partir da
reflexão, da curiosidade, como propulsores do educando para construir a sua
autonomia; já a “abordagem progressista” visa à transformação social e à busca da
formação

do

homem

concreto,

e

nela

o

aluno

necessita

educar-se

permanentemente,conforme Aranha:
Progressista porque se destina a ser uma escola de uma civilização em
mudança permanente e porque, ela mesma, como essa civilização, está
trabalhada pelos instrumentos de uma ciência que ininterruptamente se
refaz. Com efeito o que chamamos de “escola nova” não é mais do que uma
escola transformada [...] A escola deve ser o lugar da elaboração de
projetos, que exigem reflexão, intensa atividade participativa e que levam à
conquista progressiva da autonomia e da responsabilidade do educando.
(ARANHA 2006. p.334).

Na abordagem progressista a metodologia envolve diferentes formas de dialogo,
estimulando uma reflexão crítica, e a avaliação é processual continua e
transformadora. Nesse sentido, nos adverte Freire:
O professor aprendendo junto com os alunos, sem saber de antemão, o
que resultaria disso, mas inventado o conhecimento durante a aula, junto
com os estudantes. Esse é um momento complexo do estudo, o próprio
hábito do estudo se desenvolve. O material de estudo se transforma. A
relação entre professor e aluno é recriada. (FREIRE, 1986, p.108).

A abordagem ensino/ pesquisa busca a superação do copiar e o do reproduzir nas
práticas metodológicas utilizadas pelos professores. É vista, segundo Demo (1996,
p.1), como um processo da formação da competência humana, com qualidade
formal e política, encontrando no conhecimento inovador a alavanca principal da
interação ética. O seu processo envolve tanto aluno como também o professor,
vistos como pesquisadores, cujo desafio é provocar a superação da reprodução do
conhecimento; o professor atua como uma visão critica usando uma metodologia
baseada no questionamento reconstrutivo, instigando o trabalho em equipe com foco
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na pesquisa, sendo a sua avaliação continua, processual e participativa, em que o
educando é responsável pelo seu desempenho.
Freire (1996, p. 32), ressalta que,

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo
e me educo. Pesquiso para conhecer o que anda não conheço e comunicar
ou anunciar a novidade.(FREIRE, 1996, p.32).

É fundamental lembrar que toda evolução social é marcada por cenários de
questionamentos, e, atualmente, estamos vivenciando um novo paradigma na ação
docente. Conforme Behrens et al (2000, p, 612) ,

Para alicerçar uma prática pedagógica compatível com as mudanças
paradigmáticas da ciência, O Paradigma Emergente, deve constituir uma
aliança, formando uma verdadeira teia, com visão sistêmica ou holística,
com a abordagem progressista e com o ensino como pesquisa. Essa
aliança se justifica e se torna necessária em função de cada abordagem: A
visão sistêmica ou holística busca a superação da fragmentação do
conhecimento, o resgate do ser humano em sua totalidade, considerando o
homem com suas inteligências múltiplas, levando à formação de um
profissional humano, ético e sensível. A abordagem progressista tem
como pressuposto central a transformação social. Instigam o diálogo e a
discussão coletiva como forças propulsoras de uma aprendizagem
significativa e contempla dos trabalhos coletivos, as parcerias e a
participação crítica e reflexiva dos alunos e dos professores. O ensino com
pesquisa pode provocar a superação da reprodução, para a produção do
conhecimento, com autonomia, espírito crítico e investigativo. Considera o
aluno e o professor como pesquisadores e produtores dos seus próprios
conhecimentos. (BEHERENS, et al, 2000, p.612).

Vale apontar que existe também um novo paradigma que é o paradigma da inclusão
social, o qual está diretamente ligado a pratica educacional, uma vez que o
professor, é detentor de importância fundamental na busca de uma sociedade mais
justa igualitária, pois este como formador de opinião, tem o poder de difundir idéias
políticas sobre a sociedade quando expressa juízos de valor sobre justiça, liberdade,
igualdade, demonstrando comportamento como aceitáveis ou não, no qual muitas
vezes colabora para padrões comportamentais e sociais dos alunos, tais padrões
podem ser de conformismo ou de mudança, de crítica ou de aceitação.
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De modo que o professor exerce uma influência sobre a concepção política dos seus
alunos frente à sociedade, assim essas necessidade exigem que os centros
acadêmicos de formação capacite-os para lidar com esses problemas, haja a vista a
necessidade de estar mais capacitado para o enfrentamento da exclusão e
discriminação social, contribuindo com que o racismo, o preconceito e a exclusão
dos negros e indígenas. Assim é fundamental também a transformação da estrutura
educacional a fim de assegurar as condições de acesso, participação à
aprendizagem de todos os alunos, concebendo a escola como um espaço que
reconhece e valoriza as diversidades.

1.1 O PROBLEMA
As enormes divergências econômicas e sociais do nosso país, acarretadas pela sua
péssima distribuição de renda, em função da qual poucos ganham muito e muitos
ganham tão pouco, que não dispõem de meios para suprir suas necessidades
básicas e viver dignamente, alimentam um cenário de alienação, discriminação e
exclusão social. Nesse cenário os mais afetados são aqueles que sofreram e sofrem
pela discriminação étnica - índios e negros-, pela discriminação física- os portadores
de algum tipo de deficiência (rotulados como incapazes), outros discriminados pelo
gênero, opção sexual e idade. Conforme Castel,
Esta condição de exclusão não os coloca como pessoas fora do sistema
capitalista, mas como pessoas submetidas a uma dupla discriminação:
àquela inerente ao capitalismo (não produtivos, à espera de uma vaga no
mercado de trabalho) e àquela decorrente de aspectos morais e culturais
que são anteriores ao sistema capitalista. (CASTEL, 2002, p.37).

Tal discrepância não é de agora; no Brasil, historicamente, a educação sempre
esteve relacionada a um mecanismo de controle de massa, buscando atender ao
sistema vigente, nunca preocupada com os mais desfavorecidos e em que as
decisões sempre estavam relacionadas ao poder. Nesse caso, a elite sempre tinha
prioridade, valendo lembrar que os períodos ditatoriais foram os piores, haja vista o
modelo repressivo e autoritário imposto, sendo os períodos da nossa historia em que
a cidadania foi demasiadamente reprimida, pelo aviltamento dos seus
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princípios, conforme Aranha nos indica (2006, p.80) :“Ser cidadão, é ter direito á
vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei: é em resumo, ter direitos
civis”.
Por outro lado, conforme Sobrinho,
A história de cidadania no Brasil sempre foi uma história de luta de classes
pela busca dos direitos humanos, reflexo da mentalidade escravocrata que
perdurou a nossa história por 340 anos, dos regimes ditatoriais
repressivos de 1964 a 1988 que negava liberdade e direitos democráticos
(SOBRINHO, 2010, p.33)

Os dois autores partilham a mesma linha de pensamento, pois, para ambos, nos
períodos ditatoriais, as classes populares não tinham direito a qualquer tipo de
manifestação que clamasse por igualdade; uma das provas de repressão aos
direitos sociais foi a extinção do maior movimento negro institucionalizado: a Frente
Negra Brasileira, a qual foi extinta em 1934 pela ditadura do Estado Novo, período
denominado por Sobrinho (2010) de “cidadania reprimida”. Observa-se, ainda, que,
durante a ditadura de 1964, houve uma predominância de pensamento políticoideológico que desvalorizava diversas disciplinas, principalmente a disciplina Historia
do Brasil, e, de 1964 para cá, sobretudo após o AI-5 e a Lei 5.692/71 aprovada pelo
Congresso Nacional, o esvaziamento programado do ensino da História só fez
crescer.
Outro aspecto a destacar é o da Constituição de 1934, a qual apresentava uma
contradição, pois, ao mesmo tempo em que repudiava a discriminação racial,
prescrevia o ensino da eugenia (cf. art. 138) suposta ciência que preconiza a pureza
racial – e fixava restrições étnicas na seleção dos imigrantes (cf. art. 121, §6º).
Diante dessas contradições, observa-se que a regra da não-discriminação,
reconhecida no texto legal, teve efeito meramente simbólico, sem qualquer
repercussão prática. Dessa forma, a exclusão étnica ignorada nos períodos
ditatoriais contribuiu para aumentar a discriminação, tanto racial como social,
refletida no desemprego e no subemprego, que perdurou até o século XX.
No que diz respeito ao que foi colocado por Castel (2002), acima destacado, o autor
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explicita que a questão da exclusão é contextualizada no sistema capitalista, e
considerando também aspectos culturais, morais; entretanto não podemos ignorar
que no Brasil tem havido mudanças significativas, embora não ideais, pois, ao final
da ditadura, tal cenário melhorou, graças à pressão popular na busca de uma
constituição cidadã, a qual materializou-se a partir de 1988, assegurando direitos
que até então foram negados nos períodos anteriores, assim como também
incorporou posições e recomendações de órgão internacionais em prol do
cumprimento de metas educacionais e do combate à exclusão étnico-racial.
Em relação à etnia negra no ensino superior, o Banco Mundial, afirma que “o ônus
acumulado pela falta de qualidade do ensino nos ambientes de pobreza e o alto
custo dos cursos de pré-vestibulares excluem efetivamente do ensino superior a
população negra” (BANCO MUNDIAL, 2002, p.88). Ainda sobre desenvolvimento e
investimento em capital humano o Banco Mundial, informa que:

Para o Banco Mundial, uma das vias do desenvolvimento é o investimento
no capital humano. Investir em pessoas significa construir capital humano.
Investimentos em pessoas podem ser considerados estoques pessoais de
ativos incorporados individualmente que refletem a capacidade das pessoas
de produzirem bem-estar para si próprias e para suas famílias. Entre esses
ativos figuram saúde, educação, treinamento, vivência e capacidade inata.
[...] O capital humano também é desperdiçado quando pessoas, embora
qualificadas para um emprego ou promoção, são rejeitadas por
discriminação racial.” (BANCO MUNDIAL, 2002, p.25)

Como se pode observar, o documento aborda três prioridades básicas, educação,
capital humano e a supressão da rejeição social; entretanto, constata-se também
que o Banco está totalmente voltado pela lógica mercantil da produtividade; portanto,
o investimento no capital humano nada mais é do que o investimento na ampliação
dos lucros do capitalista.
É fato incontestável que o país que investe em educação reduz a pobreza, melhora
a qualidade de vida da população, aumenta a produtividade, reduz a taxa de
fertilidade da mulher e melhora a saúde de todos; portanto, é dever do governo
proporcionar um ensino de qualidade, independentemente de credo, etnia ou
religião, assim como é dever da sociedade exigir os seus direitos de uma educação
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de qualidade, uma educação inclusiva, uma educação que atenda aos avanços das
novas tecnologias, pois só assim teremos cidadãos com habilidades, competências
e valores agregados para o mercado de trabalho .
Para que as competências e as habilidades se materializem no setor de produção é
necessário profissionais qualificados, mas o problema é que nosso governo se
esquece de que para ter uma mão- de- obra qualificada e preparada para o mundo
do trabalho torna-se necessário investir mais em educação. A ausência desse
investimento está traduzida nos dados estatísticos, notoriamente reconhecidos: na
alta incidência do trabalho informal, pela falta de emprego; na violência contra o
próprio corpo, na prostituição e venda de órgãos humanos, assim como nas
atividades ilícitas e humilhantes.
Poliano (2006) atesta de forma precisa:
O acesso a educação no Brasil ainda é bastante restrito, não apenas comparado a
países desenvolvidos, mas também em relação a diversos países latinoamericanos. Além disso, mostra-se bastante desigual quando se comparam
segmentos populacionais, segundo níveis, de renda, raça/cor, localização regional,
e situação domiciliar, rural/urbana. (POLIANO, 2006, p. 64).

A falta de um ensino de qualidade, centrado no aluno, tem sido visto como fator de
fracasso escolar, aliado às dificuldades socioeconômicas do educando. Contudo,
face ao exposto, salienta-se que não é da nossa intenção apontar apenas na
educação ou na situação social e econômica do aluno a origem de tal fracasso, que
facilita a exclusão social, mesmo porque não é este o objetivo deste estudo de
pesquisa; além disso, embora o fracasso escolar decorra da origem social, nem
sempre a origem social produz fracasso escolar. Assim CHARLOT (2000) coloca:
O fracasso escolar não existe; o que existe são alunos fracassados,
situações de fracasso, histórias escolares que terminam mal. Esses alunos,
essas situações, essas histórias é que devem ser analisadas, e não algum
objeto misterioso, ou algum vírus resistente, chamado “fracasso escolar.”
(CHARLOT, 2000, p.16)

Afunilando a discussão para o objeto desta pesquisa, constata-se que as
considerações apresentadas ressaltaram as questões de exclusão, discriminação
que os negros e os indígenas brasileiros vivenciaram no processo histórico e
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Educacional. Diante dessas considerações, torna-se procedente estudar a
problemática que envolve os cotistas do curso de pedagogia, conhecendo a sua
trajetória acadêmica na UNEB, haja vista que os reflexos dessa problemática são
multifacetados, como: facilidades e dificuldades, decepções e realizações, inclusões
e exclusões, sucesso e insucessos, fatores que, muitas vezes, interferem na
continuação dos estudos, portanto partindo do pressuposto de que a educação é um
processo cultural que acontece de forma continua e permanente em diferentes
momentos independentemente de fronteiras espaciais e temporais, podemos afirmar
que educar é propiciar condições para o crescimento humano e social, sem
exclusão, sem discriminação, portanto educar é fazer emergir cidadãos conscientes
de seu lugar no mundo, detentores de direitos deveres e de autonomia intelectual.

De forma que, só conhecendo a realidade dos seus alunos e em especial dos
cotistas, que a UNEB poderá detectar necessidades que deverão ser corrigidas,
refletir e oferecer um ensino voltado para uma formação humanística, dotada de
senso crítico, respaldado nas normatizações asseguradas na Constituição da
Republica Federativa do Brasil de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394
de 20/10/96, no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), Lei nº 8.069 de 13/07/90,
na Emenda Constitucional (EC) de 14/96, além de um conjunto de normas
infraconstitucionais e resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE), um
arcabouço jurídico que assegura a todos os brasileiros, sem distinção, um ensino de
qualidade.
Levando-se em consideração a dificuldade da Universidade
multidimensionais, ou seja, culturais, socioeconômicos, de
saúde,

ao lidar com reflexos
etnia,

gênero e de

o problema em foco está em entender a trajetória do estudante cotista do

curso de pedagogia (2008-2011), identificando aspectos

comportamentais da

trajetória universitária nas diferentes dimensões da vida estudantil.
Desta problemática inferimos dois pressupostos:
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1º- Se os estudantes cotistas do curso Pedagogia da UNEB, apresentam
dificuldades socioeconômicas, existem aspectos na sua trajetória que interferem na
aprendizagem;
2º- Se os estudantes cotistas do curso Pedagogia da UNEB, não participam das
atividades acadêmicas extra-classe, existem aspectos na sua trajetória que
desestimulam a participação.
Estes pressupostos coadunam com as seguintes questões: qual a trajetória do
aluno cotista na UNEB? Quais as dificuldades e as possibilidades da GC no curso de
pedagogia da UNEB? O que pode contribuir para o êxito do estudante cotista no
curso de pedagogia da UNEB?

1.2 OBJETIVOS
No âmbito dos pressupostos e das questões definidas, extraímos como Objetivo
Geral: Mostrar a trajetória dos estudantes cotistas no curso de licenciatura em
pedagogia no contexto da UNEB.
O objetivo Geral levou aos seguintes Objetivos Específicos:


realizar um levantamento da trajetória acadêmica do aluno de pedagogia;



detectar o nível de participação dos alunos nas atividades oferecidas pela

universidade;


verificar aspectos que interferem na trajetória acadêmica do aluno cotista;



constatar a expectativa do aluno no curso em que está inserido;



comparar o desempenho dos alunos cotistas com o dos não cotistas;



Constatar o alcance das Políticas de ações afirmativas e da Política Nacional

de Assistência Social voltadas para negros e indígenas.
A pesquisa é justificada pela importância de se estudar o tema, assim como pela
problemática já relatada, a partir de três enfoques: social, pessoal e científico.
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Como justificativas Social: a possibilidade de
universidade, o ensino médio,
da qualidade

ampliar a cooperação entre a

privado e público, visando a uma melhoria da oferta

educacional pública, beneficiando, assim, a sociedade; a contribuição

que a pesquisa oferece à comunidade acadêmica, detectando os desníveis
causadores da falta de estímulo em prosseguir na trajetória universitária.
Como justificativa pessoal dois motivos instigaram este estudo: o primeiro é o
sentimento de realização pessoal, pois como professor há mais de vinte e cinco
anos, sempre notamos o quanto é difícil, tanto para o negro como para o índio, o
percurso acadêmico frente às suas necessidades e a discriminações vividas; o
segundo é a importância do estudo e o levantamento teórico realizado para o
exercício profissional, haja vista que o profissional deve estar sempre se atualizando,
sempre investigando a realidade, fazendo um diagnóstico sobre a política em que
atua para criar mecanismos que possam fazer diferença em seu trabalho.

Como justificativa científica, existem três motivos: o fato de não haver amplo estudo
voltado à temática proposta; a possibilidade que este estudo possa trazer como
produtos artigos que contribuirão para o acompanhamento do universitário; maior
disseminação de achados que certamente servirão de referencias para aqueles que
buscam uma formação acadêmica de qualidade, uma vez que todo conhecimento
cientifico tende a mudar e se aperfeiçoar. Neste sentido para Marconi e Lakatos,
A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com método de
pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no
caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais.
Significa muito mais do que apenas procurar a verdade: é encontrar respostas
para questões propostas, utilizando métodos científicos. (MARCONI; LAKATOS,
2001, p.43).

Portanto, toda pesquisa para ser considerada cientifica tem que satisfazer
determinadas condições, com objeto bem definido de forma que possa ser
reconhecível e identificável por todos, de forma que o estudo deve acrescentar algo
ao que se sabe sobre o assunto e ser útil como fonte de pesquisa; além disso, tem
que conter elementos que possibilitam a verificação e a contestação das hipóteses
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apresentadas, tendo em vista a sua continuidade, uma vez que o conhecimento é
um bem imaterial que nunca está acabado.
A estrutura, do texto desta pesquisa, segue uma divisão em cinco partes: Na
primeira parte, Introdução limitamo-nos ao enquadramento conceitual e normativo,
problematização, justificativas, pressupostos, objetivos, importância e viabilidade da
pesquisa.
A segunda parte, refere-se a Construção do Referencial Teórico,

nela

discorremos sobre temáticas que estão na órbita do estudo proposto, como Gestão
do Conhecimento GC, a nova universidade, UNEB, cotistas e ações afirmativas,
discutindo conceitos, teorias, processos evolutivos e normatizações, à luz dos
teóricos mais conhecidos. Esta parte está dividida em cinco tópicos: no primeiro
realizamos uma analise sobre uma questão que consideramos nodal, que é a GC;
no segundo tópico procuramos levantar conceitos sobre a nova universidade ; no
terceiro tópico é realizada uma abordagem em nível Institucional da UNEB, sua
importância, o contexto da GC, assim como importância deste estudo para a UNEB;
no quarto

tópico nos concentramos nos

abordagem no contexto

histórico, social

cotistas ou seja realizamos uma
e cultural dos negros e indígenas

brasileiros; o quinto tópico é voltado às Políticas de Ações Afirmativas, em que
procuramos o contextualizar o Programa apresentando seus antecedentes próximos
– influências dos debates que vêm ocorrendo no plano nacional e internacional,
medidas governamentais anteriores e concomitantes e a ação de movimentos
sociais e ONGs – e buscando identificar os diversos atores sociais envolvidos com
seu desenho e implantação, no sexto tópico discorremos sobre a Política Nacional
de Assistência social voltada aos negros e indígenas.
A terceira parte aborda todos os passos do processos metodológico, a tipologia da
de pesquisa e a teoria utilizada. A quarta parte refere-se a análise estatística dos
resultados, parte 1 - análise dos dados colhidos na UNEB/ PROGRAD, e parte -2
análise dos questionários, é nela que se ancoram os resultados, conhecendo-se dos
diversos perfis do universitário cotista e não cotista. A quinta parte, atenho-me a
conclusão, nela são detectados características do aluno na UNEB assim como o
perfil individual familiar e econômico, dificuldades e passos da pesquisa.
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A CONSTRUÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO
Para compreender a relação entre cotistas, ações afirmativas,
gestão do conhecimento e universidade
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2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO
Antes de mergulhar na Gestão do Conhecimento (GC), torna-se imprescindível
entender o que é conhecimento. Segundo o dicionário Aurélio da Língua Portuguesa,
a palavra conhecimento deriva do latim cognoscer, que significa “ conhecer através
dos sentidos”, daí, o conhecimento pode ser definido como ato ou efeito de
conhecer. Este deriva da informação, que, por sua vez, é o resultado do
processamento, manipulação e organização de dados, que serve como base para a
construção do conhecimento. Portanto, conhecimento é aquilo que o homem
absorve de alguma maneira, através das informações apresentadas, para um
determinado fim ou não.
A depender da vertente teórica, a palavra conhecimento, possui inúmeros
significados, mas aqui parte-se do principio de que o conhecimento é a relação entre
o sujeito e o objeto conhecido ou que se quer conhecer. A teoria do conhecimento é
a disciplina específica da Filosofia; assim, o estudo do conhecimento é denominado
“Epistemologia” (ramo que trata dos problemas filosóficos relacionados à crença e
ao conhecimento.Logo, para se tratar de conhecimento, é preciso, antes, entender o
que é Filosofia .
Conforme Santos (2001, p. 29).
O termo Filosofia tem procedência do grego e significa amor à sabedoria.
Ela surge no momento em que o homem começa a refletir sobre a vida e o
universo. Os pensadores, desde a antiguidade, queriam conhecer a origem,
o porquê e a finalidade de tudo. Esse conhecimento sobre o sentido da
totalidade era a sabedoria, que, em grego, é sophia. Aquele que se
dedicava a esse estudo era chamado de sábio ou de amigo – philos, em
grego – da sabedoria. Da junção dos dois termos nasce a palavra
philosophia (SANTOS, 2001, p. 29).

De acordo com Santos (2001, p. 31), “a Filosofia, tanto para os gregos como,
posteriormente, para os medievais, era considerada como o saber profundo, mais
completo, que deveria dar as respostas sobre o sentido da vida humana e da
realidade em geral. Ainda Santos (2001, p.31) observa que “Da Idade Média aos
dias atuais, o conhecimento deixa de focar o objeto e passa a considerar como
questão primordial o saber humano. Influenciam essa perspectiva as correntes do
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racionalismo e do empirismo”. Tomem-se, como exemplo, os trabalhos do filósofo
René Descartes, considerado o maior expoente do racionalismo, que, no seu
Discurso do método, tem a intenção de demonstrar que a verdade pode ser obtida
por meio de procedimentos racionais, a começar pela percepção da própria
existência, traduzida na frase: “Penso, logo existo”. Descartes ainda adverte que

[...] a razão e a intuição são as principais ferramentas da Filosofia, que tem,
como fundamento, a contemplação da realidade e a vontade de conhecer e,
como método primordial, a rigorosidade do raciocínio para atingir a
estruturação do pensamento e a organização do saber. (SANTOS, 2001,
p.33)

Partindo do principio de que a Filosofia é a busca constante do conhecer e o saber é
o resultado da permanente interação entre a intuição e a razão, entre o concreto e o
abstrato, entre a prática e a teoria, apresentamos nas próximas linhas uma
classificação sobre os tipos de conhecimento, associada aos estudos de Fachin
(2005 p. 5-12) e de Santos (2001, p. 33-45). Na visão destes autores existem quatro
tipos de conhecimentos: conhecimento empírico ou de senso comum; conhecimento
filosófico; conhecimento teológico; conhecimento científico.
Odília Fachin (2005) classifica estes conhecimentos como: “empírico”

aquele no

qual é obtido ao acaso, ou seja, por meio de ações involuntárias; é fundamentado
apenas nas experiências vividas ou transmitidas por outras pessoas; é a base
fundamental do conhecimento em sentido amplo;

“filosófico” quando adquirido por

meio do raciocínio e da reflexão, onde se realiza especulações

sobre fenômenos,

do qual se extraem conceitos subjetivos; “teológico” aquele

revelado pela fé divina

ou crença religiosa, estando diretamente relacionado à

moral e à crença do

indivíduo; geralmente provém das revelações do sobrenatural, que são interpretadas
como revelações divinas; e o “científico” caracteriza-se por
sistemático e pressupõe uma aprendizagem superior, pois, através

ser racional e
da aplicação de

métodos, da análise e da síntese, o pesquisador extrai, do contexto social ou do
universo, princípios e leis de um conhecimento rigorosamente válido e universal,
utilizando procedimentos metodológicos.
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Além dos pensamentos apresentados sobre o conhecimento, ressalta-se
estamos

vivendo em

que

um momento de grandes transformações, sociais e

econômicas, graças ao avanço do conhecimento.Tal quadro

exige outros olhares

sobre o conhecimento, não apenas no ponto de vista filosófico mas também
nível

de produção,

para tanto, temos que entender,

em

também, o que é

conhecimento, na sua relação com informação e dados. Spender, Fleury e Oliveira,
(2001,p.39) pontuam que “dados são sinais sem significados, enquanto informação
é um sinal cujo significado pode ser procurado no sistema em que está incorporado ”.
Quanto ao conhecimento, Cruz (2002, p.31) afirma que “conhecimento é o
entendimento obtido

por meio da inferência

realizada no contato com dados e

informações, que traduzem a essência de qualquer elemento”. Outros autores
apresentam posições sobre o conhecimento, dados e informação, como, Probst,
Raubt e Romhardt (2002):
Conhecimento é o conjunto total incluindo cognição e habilidades que os
indivíduos utilizam para resolver problemas. Ele inclui a teoria quanto a
prática, as regras do dia-a-dia e as instruções sobre como agir. O
conhecimento baseia-se em dados e informações, mas, ao contrário deles,
está sempre ligado a pessoas. (PROBST, RAUBT e ROMHARDT. 2002, p.
29)

Podemos dizer que, segundo Carneiro (2005), o conhecimento possui três
propriedades: Volátil, Desenvolve-se por Aprendizagem, Transforma-se pelo Impulso
da Motivação. Volátil, porque está em constante mudança, uma vez que toda
informação possui um ciclo de vida, começo, meio e fim, ou seja, desde o momento
em que foi gerada, assimilada, armazenada, distribuída e utilizada até o momento
em que perde seu valor e é descartada. Desenvolve-se por Aprendizagem, porque
se trata de um processo subjetivo que está diretamente relacionado com a
capacidade de cada um e com as experiências de aprendizagem que o indivíduo
adquiriu ao longo da vida. Quanto a Transformação por Impulso da Motivação, isso
significa passar de um processo de internalização para uma integração com o
mundo.
Já para Piaget (1996),
[...] nenhum conhecimento, mesmo que através da percepção, é uma
simples copia do real. O conhecimento tampouco se encontra totalmente
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determinado pela mente do indivíduo. É na verdade, o produto de uma
interação entre estes dois elementos. “Os conhecimentos não partem, com
efeito, nem do sujeito (conhecimento somático ou introspecção) nem do
objeto (porque a própria percepções contem uma parte considerável de
organização), mas das interações ente sujeito e objeto, e de interações
inicialmente provocadas pelas atividades espontâneas do organismo tanto
quanto pelos estímulos externos. (PIAGET,1996, p.39).

Portanto, o conhecimento é construído interativamente entre o sujeito e o objeto,
processo em que o sujeito age e sofre a ação do objeto. Por isso, a teoria piagetiana
é denominada construtivista com perspectiva interacionista, pois conhecer significa o
momento em que o pensamento lógico do racionalismo e a experiência sensorial se
encontra. Dentro da ótica do interativismo, Doll (1998), afirma que
[...]para realizar um ensino baseado em princípios de pedagogia ativa e
construtivista, ao mesmo tempo pertinente ao que exigem as tecnologias da
informação, necessita-se pensar e elaborar um currículo voltado para a
criação do significado. Segundo ele a qualidade do processo pedagógico
deve ser independente do conteúdo estudado, pois deve-se fazer com que
neste último assuma o papel de contexto para experimentação e reflexão. O
conteúdo ou assunto estudado deve ser espaço para a aplicação de
procedimentos de resolução de problemas; este sim, serão o enfoque
privilegiado da estratégia de aprendizagem, pois são suportes para o
exercício da significação. (DOLL, 1998, p.153-154).

Vale lembrar que as transformações propiciadas pelo conhecimento no contexto
econômico, social e político já vêm sendo alertadas há mais de três décadas. Toffler
(1980), através do seu livro “A Terceira onda”, utiliza a metáfora Ondas de
Transformação.
Para mostrar as grandes mudanças ocorridas desde o início da civilização até a
atualidade, identificando três grandes transformações vividas pelo homem, quais
sejam: “A sociedade agrícola”, em que a primeira onda se caracteriza pelo uso da
terra como principal meio de produção econômica e na qual a capacidade de gerar
conhecimento era mínima; a segunda onda, que coincide com a “revolução
industrial”, em que o uso da máquina aumentava a capacidade de produção e de
geração de excedentes econômicos; e a terceira onda, traduzindo o momento em
que estamos passando, que corresponde ao da “sociedade do conhecimento” em
que esse conhecimento apresenta-se como da maior importância para os recursos
econômicos, e a riqueza construída pela sociedade passa a ser produto dele.
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No que tange à sociedade do conhecimento, Tigre (2006) explica este aspecto de
forma bem clara:

A medida que as organizações aprofundam suas raízes na Economia do
Conhecimento, novos mercados são criados, sobretudo em produtos e
serviços intensivos em TIC. Os bens e serviços de informação, têm por
características o fato de serem imateriais, não se desgastarem com o uso, e
o de não estarem sujeitos aos problemas da escassez que caracterizam os
bens materiais. Podem ser copiados e transmitidos infinitamente
praticamente sem custos. (TIGRE, 2006, p.239).

Dessa forma, conforme os múltiplos valores citados sobre o conhecimento e em
consequência das constantes mudanças e exigências que o mundo globalizado vem
impondo, as organizações privadas e públicas passaram a se conscientizar da
importância do capital imaterial para o novo modelo de gestão, qual seja, a Gestão
do Conhecimento, em que esse tipo de capital tem um valor central, pois, tanto a
organização como os recursos humanos necessitam estar cada vez mais alinhados
para enfrentar a competitividade de mercado de forma estratégica, buscando maior
diferenciação entre os seus concorrentes e melhores retornos sobre seus
investimentos.
Conforme o exposto, para as novas práticas de

gestão

organizacional, o

conhecimento tornou-se o principal insumo, tanto para as empresas privadas como
para

as públicas. Para as empresas privadas,

pela

busca

de manter a

competitividade de mercado e para as públicas, em função do objetivo de oferecer
serviços de qualidade. Logo, podemos reafirmar que a GC é um processo
sistemático de identificação, criação, renovação do conhecimento, que, quando bem
aplicado, leva a organização a mensurar com mais segurança a sua eficiência, tomar
decisão acertadas, administrar dados, gerenciar seus conhecimentos.
Dessa forma, conceituamos a Gestão do Conhecimento (GC) como um processo
sistemático de identificação, criação, renovação e aplicação dos conhecimentos,
com foco no desenvolvimento do capital humano, tornando-se, assim, o maior
diferencial competitivo e estratégico para que as organizações privadas e publicas
possam tomar decisões acertadas com relação a clientes, fornecedores,
concorrentes. À luz deste raciocínio, apresentamos algumas posições sobre a
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importância da GC, sob o ponto de vista dos seus vários teóricos. Citamos,
primeiramente, Terra (2000), que afirma:
Gestão do Conhecimento é uma visão baseada no conhecimento dos
processos da organização para alavancar a capacidade de processamento
de informações avançadas e tecnologia da comunicação, via translação da
informação em ação por meio da criatividade e inovação dos seres
humanos, para afetar a competência da organização e sua sobrevivência.
(TERRA, 2000, p.70)

A definição postada por Terra sobre GC destaca a necessidade de renovação do
conhecimento, pois, caso contrário, as posições conquistadas por meio deste são
rapidamente perdidas, uma vez que o avanço tecnológico e inovador esta sempre
em evidência, mudando as exigências do mercado. Nonaka e Takeuchi , (1997)
afirmam que
Quando os mercados mudam, as tecnologias proliferam, os concorrentes se
multiplicam e os produtos se tornam obsoletos da noite para o dia, as
empresas de sucesso são aquelas que, de forma consistente, criam novos
conhecimentos, disseminam-nos profusamente em toda a organização e
rapidamente os incorporam em novas tecnologias e produtos. (NONAKA;
TAKEUCHI, 1997, p. 28).

Como vimos, os expoentes da GC -Terra, Nonaka e Takeuchi- apresentam a mesma
linha de raciocínio, pela qual o desenvolvimento do conhecimento organizacional
deve ser estimulado frente à competitividade de mercado, os autores mostram a
relevância do conhecimento no cenário atual, pois o maior diferenciador da
sociedade do conhecimento é o capital intelectual, e é este que define quanto o
individuo vale, sabe e produz; da mesma forma, no contexto organizacional o maior
diferencial estratégico e competitivo é o capital imaterial, conforme aludimos acima,
uma vez que

este

é que define a sobrevivência, perda de participação ou

desaparecimento do mercado. Para que a organização
competitividade, e

isto

está

condicionado à sua

sobreviva, precisa de
capacidade de agir

estrategicamente, ou seja, de transformar o conhecimento em algo relevante e
distintamente percebido no mercado, portanto, de mapear as competências e
habilidades dos seus funcionários.
Conhecer o perfil de sua clientela torna-se fonte estratégica para a sobrevivência,
assim como para a liderança no mercado. Inserindo a UNEB nesse contexto,
podemos afirmar que o conhecimento acerca do seu corpo docente também é uma
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fonte estratégica para delinear ações que visem à satisfação deste último e melhoria
da qualidade do ensino oferecido.
Contrariamente ao que se considerou acima, para discutir uma prática de não gestão
do conhecimento, aproveitamos o pensamento de Resende, (2004), no qual ele ,de
forma precisa, apresenta aspectos típicos dessa falta de aplicação, que, muitas
vezes, deixam as organizações vulneráveis na competitividade de mercado,
levando-as , até mesmo, ao fracasso. Na citação, todos os elementos que compõem
a esteira da gestão do conhecimento estão indevidamente aplicados:
Todos os fatores que sustentam as empresas, ou nelas interferem:
tecnologia, sistemas, recursos financeiros, materiais e humanos, mercado
legislação, são administrados ou controlados pelos gerentes e supervisores.
A evidência é de que, de um modo geral, verifica-se uma ou mais das
seguintes situações: a tecnologia é imperfeitamente utilizada, os sistemas
deficientemente aplicados, os recursos inabilmente geridos, a produção
insuficientemente obtida, isto é: as falhas estão principalmente na má
administração ou utilização dos recursos. (RESENDE, 2004 p.64)

Portanto, a atual sociedade do conhecimento exige um novo perfil do homem atual,
que deverá estar atento às transições e modificações do meio que o cerca,
expandindo

seus

conhecimentos

e

atualizando-se

constantemente.

Saber

compartilhar e buscar as informações representa uma forma de agregar valor às
empresas e instituições, as quais conseguem um perfil diferenciado e colaborador
dos seus funcionários mais adequado às necessidades de mercado, assim o
trabalhador

será capaz de utilizar os recursos tecnológicos que lhe são oferecidos

na busca da ampliação do conhecimento, porém sobre isso

Davenport e Prusak

(1998), advertem que
A tecnologia isoladamente não fará com que uma pessoa possuidora do
conhecimento o compartilhe com as outras. A tecnologia isoladamente não
levará o funcionário desinteressado em buscar conhecimento, a sentar
diante do teclado e começar a pesquisar. A mera presença da tecnologia
não criará uma organização de aprendizado contínuo, uma meritocracia
nem uma empresa criadora do conhecimento. (DAVENPORT e PRUSAK,
1998, p.171).

Davenport e Prusak (1998, p. 149) reafirmam a ideia acima quando observam que
a “gestão do conhecimento é muito mais que tecnologia,

mas a tecnologia
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certamente faz parte da gestão do conhecimento.” Logo, o papel da tecnologia é de
apoio, e, não, central na gestão do conhecimento, mas extremamente relevante na
disseminação do conhecimento, devendo ter como característica a facilidade de
acesso e usabilidade das informações.
Sobre a questão tecnológica, Teixeira Filho observa:
As tecnologias úteis para a Gestão do Conhecimento são aquelas que
propiciam a integração de pessoas, que facilitam a superação de fronteiras
entre unidades de negócio, que ajudam a prevenir a fragmentação das
informações e permitem criar redes globais para o compartilhamento do
conhecimento. As ferramentas para isso devem ser flexíveis e fáceis de
usar. (TEIXEIRA FILHO, 2000, p. 106).

Existem várias barreiras que impedem o uso do conhecimento; a principal delas
refere-se ao capital imaterial, que, muitas vezes, não corresponde ao perfil ideal da
empresa; outra é o baixo nível de compromisso, responsabilidade, competência dos
recursos humanos envolvidos; a terceira é o uso da TI de maneira inapropriada, ou
seja, não saber utilizar ferramentas, sistemas ou outros meios que façam das
informações um diferencial competitivo. Logo, competência é uma palavra-chave
dentro da organização. Santos, Pacheco, Pereira, Bastos (1997. p.10), confirmam
que “Competência é a capacidade de gerar resultados observáveis, necessários ao
alcance dos objetivos de negócios e culturas, definidos no posicionamento
estratégico da empresa e no propósito de manutenção e desenvolvimento”.
Com base nesse pensamento, vários aspectos devem ser levados em conta, como:
a adequação do computador, se a atividade desenvolvida atende à demanda do
serviço ou, até mesmo, se a demanda de serviços é inferior a capacidade da
empresa.
Para se compreender melhor esses aspectos, trazemos três exemplos importantes:
primeiramente, imaginemos se um supermercado que opera com cartão de crédito
perdesse todos os dados desses cartões; isso, provavelmente, acarretaria um
prejuízo enorme, que poderia até causar numa quebra na instituição. O segundo
seria o de uma empresa que adquire equipamentos velozes, com muita memória,
apenas para funcionários que operam com pacotes que não exigem nem 50% da
capacidade da máquina, situação que concorre para que ocorra um gasto
desnecessário, haja vista que, até mesmo um aparelho com menos velocidade
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certamente daria conta dessa atividade. No terceiro imagine-se o prejuízo de uma
empresa adquirindo um aparelho cheio de recursos para funcionários que não estão
preparados para operá-lo.

Hope e Hope (2005) enfatizam o fato de que
[...] a era da informação está se finalizando ao nosso redor e mesmo assim as
empresas estão se tornando cada vez mais dependentes das pessoas,
destacam que o avanço tecnológico criou condições para alavancar o
conhecimento das pessoas trazendo como conseqüência aumento da
competitividade. (HOPE J; HOPE T. 2005 p.85).

Antigamente, acreditava-se que a Tecnologia da Informação (TI) era o carro forte da
GC, capaz de fornecer todas as respostas; assim, a GC tinha uma visão voltada
apenas para a tecnologia (repositório de dados, sistemas de gestão de documentos);
hoje prevalecem os recursos humanos e as suas atividades. Conforme Terra (2000,
p.178), “a Tecnologia da Informação deve se ter apenas como mais um elemento
para facilitar o compartilhamento do conhecimento”.
Vale salientar que a Gestão do Conhecimento teve duas fases: a primeira era
centrada na TI e a segunda, no capital imaterial. Na primeira fase utilizavam-se os
recursos da TI, sendo o objetivo distribuir e partilhar o conhecimento existente em
toda a organização. Ali a GC resumia-se em capturar, codificar e partilhar
conhecimento valioso para a organização, entretanto ela perdeu valor pela partilha
de documento inadequado; a segunda fase é dependente do capital imaterial, e nela
a aceleração e produção do conhecimento é mais válido; o objetivo passa a ser criar
condições para inovações e criatividade, tornando, assim, as organizações mais
competitivas, ao contrario da anterior, em que a visão organizacional é mais global.

Sendo a informação um bem que agrega valor a uma empresa ou a um indivíduo, é
necessário se fazer uso de recursos de TI de maneira apropriada, ou seja, é preciso
se utilizarem ferramentas, sistemas ou outros meios que façam das informações um
diferencial competitivo, pois os recursos que a empresa disponibiliza, aliados à
capacidade do capital imaterial, é que vão definir a capacidade e o valor da
informação.
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Por outro lado, sobre o papel da internet, Burnham e Mattos (2010) nos adverte:
Estamos vivendo uma invasão pela internet/web, uma espécie de dilúvio da
informação, um referencial que é quantitativo, ao qual o acesso se torna mais
fácil e econômico em relação a outros meios e em outros tempos, mas, que
em contrapartida nos impõe a difícil missão da escolha da informação.
(BURNHAM, e MATTOS, 2010, p.56).

Na web estão os mais diversos sites, (sites de redes sociais, sites de busca culturais,
sites religiosos, sites de noticiários e muitos outros), ao acessá-los, defrontamo-nos
com informações que abrangem os mais diversos níveis intelectuais, do mais baixo
ao mais alto. Além disso, deparamo-nos com informações tendenciosas, dirigidas,
manipuladas, alienadas, difamatórias, maldosas. Portanto, ao acessar a web, o
individuo deve ter o maior cuidado para discernir o que é necessário e o que é lixo
digital.
Estamos vivendo um momento de incertezas, transformações e instabilidade
econômica global, decorrentes da mutabilidade no conhecimento e do avanço
tecnológico acelerado; em decorrência disso a economia está necessitando, cada
vez menos, do trabalho vivo para a produção, o que pode concorrer para a
qualificação inadequada e a tendência do desemprego.
Diante desse quadro, gerentes e administradores organizacionais estão sentindo a
necessidade

urgente de mudar as suas

maneiras de ver o

processo de

aprendizagem, investindo em novas

formas de requalificação profissional e de

renovação do conhecimento. Neste

sentido trazemos

algumas metodologias

voltadas a implantação de prática de GC, que, embora não sigam os mesmos
pensamentos dos autores renomados das teorias da Administração, possui em cerne
a essência de alguns deles, como: Drucker, Takeuschi, Nonaka, e Peter Senge. Terra
(2000), por exemplo, desenvolveu um modelo baseado em Sete Dimensões de
Gestão do Conhecimento, que consiste em detectar, avaliar e
mesurar práticas de GC,

em nível estratégico,

organizacional, sistema de

informação, política

visão administrativa, cultura
de

recursos humanos,

infraestrutura, mensuração dos resultados e aprendizagem com o ambiente externo.
As sete dimensões da GC, para esse autor, são: a) Papel da alta administração,
com definição e foco nos campos de conhecimento (classificação da estratégia
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com definição de metas desafiadoras e motivadoras); b) Cultura organizacional,
que consiste na inovação, experimentação e aprendizado contínuo; otimização de
todas as áreas da empresa, voltadas a metas de longo prazo;c) Estruturas
organizacionais, baseadas no trabalho de equipes multidisciplinares, com alto
grau de autonomia; d) Políticas de administração de recursos humanos,voltadas
à aquisição de conhecimento interno e externo, ou seja, geração, difusão,
armazenamento e compartilhamento do conhecimento, do individual para o coletivo,
com diversidade e remuneração variada; e) Sistemas de informação, consistindo
no contato pessoal, envolve o conhecimento tácito e recursos
Mensuração dos resultados, voltada ao objetivo de detectar o capital

humanos;f)
intelectual

da organização; g) Aprendizagem com o ambiente externo, significando a criação
de alianças com organizações afins e relacionamento com clientes e fornecedores.
Outro autor que fornece uma grande contribuição sobre GC, na sua obra “A
Organização que Aprende” ou “Learning Organization,” é Peter Senge (2004), o qual
definiu cinco disciplinas básicas , observando que
[...] para se obter uma aprendizagem organizacional eficiente de tornar uma
organização cada vez melhor no processo de aprender é preciso considerar
cinco disciplinas, as quais devem trazer uma mudança de mentalidade do
individuo. (SENGE, 2004, p.37).

SENGE (2004) montou um sistema que permite a aplicabilidade dos pressupostos
teóricos das cinco disciplinas básicas necessárias, cujo foco está na idéia de
melhorar o desempenho, tanto organizacional, como de aprendizagem em sala de
aula. Tal metodologia tem como referência “o conhecimento” com base em tudo o
que a empresa faz e incentivando o continuo aprendizado em nível de professores e
alunos..O ciclo de aprendizagem, através das “Cinco Disciplinas”, refere-se a :

Domínio Pessoal, corresponde aprender a expandir as capacidades pessoais na
busca de resultados, criando um ambiente que estimule todos os participantes a
alcançar as metas escolhidas. Modelos Mentais, São imagens do mundo que
construímos a partir das nossas vivências e por meio dos quais nos orientamos, o
objetivo desta disciplina é rever nossos modelos mentais para ajustá-los à
realidade. Visão Compartilhada, é estimular o engajamento do grupo em relação
ao futuro que se procura criar e elaborar os meios pelos quais que esse futuro seja
alcançado. Dando-lhes “espaço” para ouvir e serem ouvidas, só assim se constrói
uma visão com as aspirações que desejam para a empresa. Aprendizado em
Equipe, consiste em transformar as aptidões coletivas ligadas a pensamento e
comunicação, de maneira que grupos de pessoas possam
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desenvolver inteligência e capacidades maiores do que a soma dos talentos
individuais transformar as aptidões coletivas ligadas ao pensamento e a
comunicação. Pensamento Sistêmico, permite analisar e compreender a
organização como um sistema e descrever as inter-relações existentes entre os
seus elementos, cada componente exerce influências e traz informações a outros,
promovendo o crescimento, o declínio ou a estabilidade do sistema como um todo.
(Grifo nosso).

A organização que aprende, ou “learning organization” dá alto valor à geração de
conhecimento, favorece um ambiente de trabalho que possibilita interações e
treinamentos em serviço, facilitando a discussão em grupo dos problemas anormais:
erros, falhas, problemas de qualidade, não no sentido de apontar culpados, mas as
falhas da organização como um todo. Dessa forma, terão maior êxito as empresas
que se estimulam e se desenvolvem como organizações de aprendizagem, pois, à
medida que conseguem desvendar e despertar o comprometimento e a capacidade
de aprender das pessoas, adquire maior capacidade organizacional, face ao
potencial humano desenvolvido e estimulado.
Portanto, a partir das teorias expostas, foi possível apresentar uma visão
panorâmica da definição e aplicação dos conceitos e dos elementos que estruturam
a esteira literária da GC. Considera-se, por outro lado, que os elementos reportados
atestam a importância da aplicação dessa teoria no contexto da universidade, vez
que ela favorece a formulação de novos conhecimentos e o processo de
aperfeiçoamento no âmbito da operacionalidade funcional. Neste sentido o grande
desafio para a universidade é gerir e disponibilizar as informações nela geradas,
utilizando-as como recurso estratégico, possibilitando as transformações dessas
informações em conhecimentos, estruturando-os e levando em conta suas
especificidades.
O diferencial de uma universidade não é a quantidade de conhecimento que ela
produz, mas, sim, a eficácia com que esse processo ocorre; portanto conhecer as
condições dos cotistas, na sua relação com as características dos conhecimentos
oferecidos pela instituição universitária, inclusive dos seus docentes, torna-se um
insumo valioso de pratica de gestão do conhecimento. Diante desta premissa, tornase necessário discorrer sobre aspectos que marcaram o processo histórico da
universidade brasileira, como ponto de partida a uma análise posterior da UNEB.
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2.2 A UNIVERSIDADE
As primeiras universidades surgiram na Idade Média, representando um modelo
novo e original de educação superior, que exerceu e exerce até hoje um grande
papel no desenvolvimento da cultura, da pesquisa e da formação profissional.
Aranha discorre sobre tal origem, conforme a seguir:
A mais antiga de que se tem notícia é a de Salerno na Itália, que oferecia o
curso de Medicina desde o século X [...] No Brasil, os primeiros cursos
superiores, foram implantados no século XIX, mas a primeira universidade
data de 1934, em São Paulo. (ARANHA, 2006, p.110).

No Brasil, a educação superior teve inicio no período colonial, sob a iniciativa da
igreja católica, só existindo os cursos de filosofia e teologia, oferecidos pelos
Jesuítas.Com a chegada da família imperial, em 1808, foram criados os cursos de
engenharia (academia militar), medicina (cátedras de cirurgia e anatomia) e belas
artes, que eram gratuitos.
Com a crise do modelo oligárquico agroexportador e o delineamento do
modelo nacional desenvolvimentista com base na industrialização, exigia-se
melhor escolarização, sobretudo para os segmentos urbanos – tecnocratas,
militares e empresários industriais (ARANHA , 2006, P.305).

Face ao fato da lenta expansão do ensino no período imperial, o modelo nacional
desenvolvimentista, vigente após a proclamação da República, fez aflorar
discussões sobre a Educação, especificamente sobre as universidades, para
atender às necessidades decorrentes da industrialização, ou seja, de mão- de- obra
especializada,

e, para tanto, era preciso investir em educação

Segundo Veiga, (2007), tal situação contribuiu para que em
Fernando Lobo instituísse o “Código das Instituições Superiores”,

e urbanização.
1930, o ministro
o Ministério de

Educação e Saúde, o Conselho Federal de Educação e o ensino secundário e
universitário,inclusive a primeira instituição superior
professores no Brasil (Escola Normal), sendo agregada à

voltada à formação de
Universidade do Distrito

Federal. Ghiraldelli Jr nos aponta o significado desse processo:
Durante a década de 1930, o Brasil continuou se industrializando e se
urbanizando. A produção industrial foi superior ao valor da produção
agrícola em 1933. Cidades como Rio de Janeiro e São Paulo ultrapassaram
a casa de um milhão de habitantes. Sabemos que quanto mais urbano se
torna um país, mais cresce os setores de serviços, menos as pessoas
querem se submeter ao trabalho braçal e, então, mais os setores médios ou
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aspirantes a tal exigem educação e escolas. Foi isso que ocorreu. Uma boa
parte de nosso povo começou a sonhar com algo bastante simples: ver se
seus filhos poderiam, uma vez fora da zona rural, escapar do “serviço físico
bruto” (GHIRALDELLI Jr., 2008, p. 39).

Na Era Vargas, segundo Aranha (2006, p. 201), “Os decretos de Francisco Campos
imprimem uma nova orientação, voltada para maior autonomia didática e
administrativa, interesse pela pesquisa, difusão da cultura, visando ainda ao
benefício da comunidade”.Tal mudança levou Teixeira, (1968), afirmar que
[...] esse ensino superior viveu um período de extraordinária tranqüilidade, a
despeito de serem escolas profissionais, cultivavam um grande amor à
qualidade acadêmica do ensino, entendida ai como ensino desinteressado.
As escolas superiores, resumindo-se às duas carreiras de alto prestígio, a
do médico e cirurgião e a do jurista, depois à de engenharia, para cujo
modelo se inspirou na escola politécnica francesa. (TEIXEIRA, 1968, p. 34).

Conforme (Cunha, 1997, p.801) “entre o ano de 1935 – 1945, Getúlio Vargas
estabeleceu imunidade fiscal para as instituições educacionais privadas em todos os
níveis, reconheceu a primeira universidade privada, a Católica do Rio de Janeiro”.
Conforme Aranha ( 1996) ,
[...] devido ao processo de industrialização, podemos observar ainda neste
período, a ênfase no ensino profissionalizante, onde a partir das “Leis
Orgânicas” de Gustavo Capanema, ministro do Estado Novo, criam-se o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC), também se regulamenta o curso de
formação de professores, com diretrizes nacionais, trazendo consigo um
certo otimismo referente a valorização da carreira docente, que de fato não
se concretiza. (ARANHA, 1996, pp. 204-205).

Com a volta de Getúlio Vargas ao poder (1950-1954), algumas medidas foram
adotadas como estimulação dos cursos profissionais e secundário, para que fosse
possível a progressão no sistema educacional. Teixeira (1968, p.214), afirma que
“a partir de 1945, houve uma expansão significativa no ensino superior no Brasil e
que logo após a década de 1960 houve um verdadeiro salto”. Isso porque, a partir
dessa década, houve um processo de privatização sem precedentes do ensino no
país,caracterizando a educação como um grande negócio e secundarizando a
responsabilidade do Estado para com esse dever, além de permitir a destinação de
verba pública para a iniciativa privada, procedimento que acontece até nos dias
atuais.
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Em 1961 é decretada a maior e a mais relevante normatização educacional, a lei nº
4.024 de 20/12/1961, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de
1961, que trouxe grandes avanços na educação através dos seus capítulos, que
dispõem sobre todos os níveis e modalidades de ensino.
Devido à necessidade de modernização das universidades e do estímulo à formação
do docente-pesquisador, foram criadas três instituições, que desempenham papel,
fundamental

no

apoio

ao

desenvolvimento

cientifico

nas

universidades

especialmente na pós-graduação, sendo eles a Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC) o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Face à
importancia dessas três instituições.
Na tentativa de fortalecer e adequar socialmente a universidade, o Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, em 1996, defendeu os três pilares para reforma
Universitária, seguindo recomendações do Banco Mundial: a) Avaliação Institucional
e Exame Nacional de Cursos; b) Autonomia Universitária; e c) Melhoria do Ensino,
através do Programa de Gratificação e Estímulo à Docência (GED). Faz-se mister
esclarecer o sentido da autonomia universitária, face à sua importância no cenário
universitário. Essa autonomia passa por duas ramificações: autonomia didáticocientífica e autonomia administrativo-financeira. A autonomia didático-científica é um
campo em que a liberdade da Universidade é a menos atingida, em função da
interferência do Poder Público ou da mantenedora, dada a sua especificidade, uma
vez que inclui, também, a liberdade pessoal dos professores, alunos e
pesquisadores.
A autonomia administrativo-financeira, entretanto, é mais limitada, pois as suas
atividades instrucionais na área acadêmica podem esbarrar no controle orçamentário
e financeiro imposto pelo governo ou pelas mantenedoras, restringindo a sua
liberdade de ação.
Vale salientar que atualmente exige-se uma mudança de postura da universidade,
passando esta a ter que incluir, como

mais uma das suas finalidades, preparar,
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efetivamente, o estudante para o mundo do trabalho, em conseqüência dos
mercados de trabalho, que se transformam continuamente e são cada vez mais
seletivos.

Isso

significa

a

necessidade

de

busca

permanente

de

novos

conhecimentos e preparo para lidar com as novas tecnologias, tornando com isto
que ela tenha também uma função formadora voltada para profissionais qualificados,
dotando-os de conhecimentos específicos, utilitários e de aptidões técnicas, que a
nova economia do conhecimento exige, pois só com educação, cultura e formação
técnica especifica o índice de desemprego e a insegurança no trabalho diminuem.

Entretanto, a preocupação com o mercado não implica que a Universidade
abandone os objetivos mais amplos para os quais foi criada, vez que é uma
instituição, sobretudo, educacional. Partindo do pressuposto de que a Educação é
um processo cultural que acontece de forma contínua e permanente, em diferentes
momentos, independentemente de fronteiras espaciais e temporais.
Podemos afirmar que “Educar” é propiciar condições de possibilidade para a
construção de singularidades, sem exclusão, sem discriminação, portanto educar é
fazer emergir cidadãos conscientes de seu lugar no mundo. Nessa perspectiva,
universidade deve
conhecimentos não

proporcionar um aprendizado,
apenas técnicos, mas também

voltado ao
teóricos,

a

acúmulo de
científicos

e

organizacionais, estimulando a
pesquisa, a criatividade e inovações contínuas no sistema econômico, pois o novo
mundo exige que ela prepare profissionais, com habilidades, competências e
capacidades gerais, além da competência técnica, para criar, recriar e inovar ações.
0Além da sua competência específica produtiva para o mundo do trabalho, o novo
profissional deve ser capaz de desenvolver-se profissional e pessoalmente Sobre
isso, Burnham, e Mattos ( 2010) asseveram :
Na atualidade entende-se por competente a pessoa que possui um conjunto
de habilidades conhecimentos destrezas e tem a capacidade de aplicá-loem
uma variedade de contextos e situações laborais. Supõe conhecimentos
razoáveis, já que não há competência completa se os conhecimentos
teóricos não são acompanhados pelas qualidades e capacidades que
permitam executar as decisões que aquelas competências sugerem.
(BURNHAM, e MATTOS, 2010, p.337).
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Por outro lado, diante das exigências mercadológicas também estão ocorrendo
reconversões profissionais, ou seja, pessoas que se formaram há algum tempo e
estão insatisfeitas com a sua vida profissional buscam novos horizontes e
oportunidades,o que vem acarretando o aumento da demanda de adultos, de
trabalhadores, estudantes às universidades. Lastre, Cassiolato e Arroio( 2005)
corroboram essa assertiva, quando afirmam:
O advento da “Economia intensiva em conhecimento” foi acompanhado da
crescente precarização e insegurança do emprego, principalmente para as
categorias de mão-de-obra mais vulneráveis. Criaram-se formas de controle
e intensificação do trabalho que têm correspondência na maior precariedade
e nos baixos salários levando á exclusão. (LASTRE; CASSIOLATO;
ARROIO, 2005, p. 223).

Não restam dúvidas de que uma das mais perversas formas de exclusão é a
exclusão pelo desconhecimento, pela falta de estudo e pela inabilidade de lidar
com as novas tecnologias,

pois isso causa: desemprego, instabilidade do

emprego, privações sociais e ofusca a cidadania. A apropriação do conhecimento
e da cultura é, pois, o

único caminho para uma sociedade justa, solidária,

produtiva e para o desenvolvimento econômico e social; portanto,
mudanças que este princípio pode proporcionar é o grande

acreditar nas
desafio da

universidade moderna,considerando que, segundo Guevara e Dib (2007),
As universidades de acordo com a UNESCO, precisam sair do estágio de
“fábricas’ e “torres de marfim” para se transformarem em um lugar de
desenvolvimento de recursos e um centro continuado de difusão de
educação e cultura, adotando novos métodos educacionais e novos
relacionamentos com o conhecimento. Para exercer sua função na
extensão e no desenvolvimento da democracia a longo prazo, ela precisa
estar socialmente engajada, de modo que professores pesquisadores e
alunos não fiquem ali confinados. (GUEVARA; DIB; 2007, p.183).

Compreende-se que a universidade existe para produzir conhecimento, desenvolver
o pensamento critico, organizar e articular os saberes, preparar para o mundo do
trabalho e formar cidadãos profissionais. Nesta perspectiva, ela precisa estar
socialmente comprometida, de maneira que os corpos docente e discente não
fiquem nela confinados e,sim, busquem, recriem e disseminem o conhecimento,em
articulação com a sociedade. A nova universidade deve ter uma proposta
educacional em consonância com as recomendações da UNESCO, para a
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educação para o século XXI, as quais se configuram em quatro pilares, segundo os
Parâmetros Curriculares Nacionais:
Aprender a conhecer, constitui-se na aprendizagem de métodos que
proporcionem o aumento do saber, que permitam compreender o mundo,
desenvolver a curiosidade intelectual, estimular o senso critico e permite
compreender o real. Aprender a Fazer, tem por finalidade desenvolver habilidade
e estimular novas aptidões; privilegiar a aplicação da teoria a prática, enriquecer a
vivência da ciência da tecnologia e destas no social, envolve a escolha da
profissão, aprendizagem de técnicas e conhecimentos. Aprender a conviver,
perceber a importância das normas de relações humanas, às quais devem ser
aceitas e não obedecidas, aprender a respeitar as diferenças assim como etnia,
crenças, opiniões, independente de fatores culturais e sociais, trata-se de aprender
a viver juntos interagindo com o conhecimento do outro. Aprender a ser
compreende o desenvolvimento total da pessoa, seu domínio leva a aprender a
agir de forma autônoma , ter pensamento crítico de modo a poder decidir por si
mesmo, frente as diferentes circunstâncias da vida, além de Exercitar a liberdade
pensamento, discernimento, sentimento e imaginação. (BRASIL, MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO E CULTURA, 1999, p. 29 e 30)

Com o domínio desses pilares, o conhecimento ganha um sentido forte de
construção social, pois o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender
conviver, o aprender a ser levarão o sujeito a desenvolver, com autonomia,
habilidades, atitudes e competências individuais para o trabalho, o estudo e a vida
em grupos e comunidades. Além da importância desses pilares no contexto
educacional, outro teórico que defende uma visão educacional multidisciplinar é
Morin (2002), onde em sua obra “Os Sete Saberes Necessários à Educação do
Futuro” ele sistematiza uma serie de reflexões, que podem ser o ponto de partida da
educação para os próximos anos. Nesse trabalho o autor adverte que a educação
deveria dar prioridade e respeitar as realidades locais, de cada sociedade, assim
como as regras e culturas. Faz críticas e recomendações para uma nova educação,
a seguir destacadas:
A educação está cega quanto ao que é conhecimento humano e não se
preocupa em fazer conhecer o conhecer;
A educação é incapaz de aprender problemas globais e neles inserir os
conhecimentos parciais e locais;
A educação não consegue integrar o ser humano, a um só tempo, como
um ser físico,, biológico, psíquico, cultural, social e histórico;
A educação precisa urgentemente ser alertada para a problemática
individual e social provocada pelo fato de ela ignorar o destino planetário do
gênero humano;
A educação deveria ensinar princípios a e estratégias que permitam
enfrentar os imprevistos, o inesperado e a incerteza e modificar o curso do
desenvolvimento individual e coletivo em virtude das informações adquiridas
ao longo do tempo;
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A educação está ausente no ensino da compreensão, o planeta precisa dos
sentidos de compreensão mútua para o estabelecimento da paz;
A educação deveria conduzir a uma ética que considere o caráter ternário
da
condição
humana,
que
é
ser
ao
mesmo
tempo
individuo/sociedade/espécie. (MORIN, 2002, p.67).

Outro autor que também oferece uma grande contribuição à educação é

Chalita,

(2001. p.68).Para o autor, “não é possível combater a insensibilidade, o desrespeito,
a falta de solidariedade, a apatia, a não ser pelo afeto”, pontuando mais três pilares
para a educação, no campo das habilidades: Habilidade Cognitiva, Habilidade Social
e Habilidade Emocional.
A Habilidade cognitiva é a habilidade de absorver o conhecimento e de
trabalhá-lo de forma eficiente e significativa, ou seja significa falar em
seleção de conteúdos adequados.
Habilidade Social é a preparação para a convivência em uma sociedade
plural na qual as diferenças sejam respeitadas. Não é possível viver em um
mundo de incluídos e excluídos, os novos lideres surgiram com a
sensibilidade de resgatar a dignidade humana em todas as suas dimensões.
Habilidade Emocional não é possível desenvolver a habilidade cognitiva e
social sem que a emoção seja trabalhada, a habilidade emocional determina
a capacidade de dar e receber afeto, de sorrir, de chorar, de abraçar, de
vibrar, de lembrar. O aluno precisa do humano , precisa da atenção e de
afeto. (CHALITA, 2001, p.191)

Assim, o sucesso das organizações de aprendizagem, das instituições educacionais
e, em especial das universidades, para superação das mazelas socioambientais e
humanas tem que levar em conta o desenvolvimento de uma nova educação, que
trabalhe com e em função do gênero humano, pois segundo GUEVARA; DIB; (2007,
p.214).
[...] as organizações em geral, fontes geradoras, disseminadoras e
organizadoras de informações e conhecimentos que agem na sociedade,
para cumprirem um real papel social, precisarão estar preparadas para saber,
aprender e ensinar, conhecendo, fazendo e convivendo e sendo em todos os
níveis de realidade, incluindo a espiritualidade e transcendência. Essa
mudança de mentalidade na educação não será alcançada a menos que
mudemos nossos modos de pensar, combinando o sistema de conhecimento
mediato com o imediato, o conhecimento racional com o intuitivo, o discursivo
com o afetivo-emocional, a visão e o olhar, a ética com a estética, a moral
com o amor. (GUEVARA; DIB; 2007, p.214).

Como se depreende da citação acima, o novo modelo de gestão organizacional,
baseado na GC, exigido pelas transformações da sociedade contemporânea, aliado
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à missão institucional da nova universidade, como formadora e disseminadora de
cultura e de conhecimento, assim como para o mundo do trabalho, colocam como
desafios precípuos a melhoria da qualidade do serviço oferecido à comunidade
acadêmica universitária e a aplicação de práticas de gestão do conhecimento,
combinando a harmonia do conhecimento mediato com o imediato, do racional com
o intuitivo, ético, afetivo-emocional e tendo como um princípio basilar o da aceitação
das diferenças.
Muitas universidades já vêm aplicando o paradigma de GC, a exemplo da UNEB,
objeto de discussão adiante, através do Observatório de Vida Estudantil , assim
como das práticas executadas nas esferas administrativa e docente. A instituição
apresenta liderança entre as universidades estaduais do nordeste brasileiro, graças
a um modelo inovador de gestão compartilhada, envolvendo os seus múltiplos
campi, além de tratar-se de uma universidade preocupada com o seu capital
humano, tanto em termos de qualificação como de aprimoramento tecnológico. Tal
situação decorre da prioridade do capital imaterial, o qual concorre para a boa
qualidade dos serviços oferecidos.



UNEB

A Universidade do Estado da Bahia, (UNEB) é uma instituição que tem as suas
atividades voltadas a assistência educacional pública, criada pelas Lei Delegada nº
66/83 de 1º de junho de 1983, e sua autorização de funcionamento deu-se através
do Decreto Presidencial n.º 92.937 de 17 de julho 1983. A mesma lei que a criou a
UNEB extinguiu a Superintendência de Ensino Superior da Bahia (SESEB), que,por
sua vez, viera substituir o DESAP (Departamento de Ensino Superior e
Aperfeiçoamento de Pessoal).O SESEB compreendia o Centro de Educação Técnica
da Bahia (CETEBA), a Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco (FAMESF),
a Faculdade de Formação de Professores de Alagoinhas ( FFPA), a Faculdade de
Formação de Professores de Jacobina (FFPJ), a Faculdade de Formação de
Professores de Santo Antonio de Jesus (FFPSA), a Faculdade de
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Filosofia, Ciências e Letras de Caetité (FFCLC) e a Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Juazeiro (FFCLJ) www.uneb.com.br, acessado em l2/04/2011.
A UNEB é mantida pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia e tem como
objetivo desenvolver a graduação e pós-graduação no ensino superior, abrangendo
várias regiões da Bahia, através do sistema de multicamp, que atinge vinte e quatro
centros regionais de médio e grande porte. É constituida de vinte e oito
departamentos, oferecendo uma diversidade de cursos e habilitações, além de
capacitar e graduar professores de cento e trinta e sete municípios, pertencentes às
redes municipais de ensino.
Para uma melhor amostragem, no anexo constam uma seqüência de quadros, que
sintetizam de forma clara o vestibular 2011 da UNEB, no quadro três constam os
cursos oferecidos e as respectivas cidades, e no quadro quatro constam o
quantitativo de vagas disponíveis em cada cursos presencial, assim como o
quantitativo de vagas disponíveis em cada curso, o quantitativo de cotistas, negros e
cotistas indígenas.
Segundo o site HTTP://www.vestibular2011.uneb.br no vestibular de 2011 houve o
quantitativo de cinquenta mil inscritos, sendo selecionados e aprovados quatorze mil
quinhentos e setenta e oito candidatos. No vestibular de 2012, foram oferecidos os
cursos de medicina, no Campus I, em Salvador, e mais dois cursos de ciências
sociais; em Brumado, Campus XX, o curso de direito; em Xique-xique, campus XXIV,
o curso de engenharia de pesca.
Na modalidade EaD, o único curso oferecido foi o de Administração Pública, que
será realizado nos municípios de Ibotirama, Itambé, Jequié, Senhor do Bonfim e
Lauro de Freitas. Para essa modalidade foram selecionados cento e cinquenta
vestibulandos, sendo beneficiados, também pela política de cotas, noventa e quatro
candidatos de origem negra e quatro de origem indígena.
Vale acrescentar que o Estado da Bahia, através da UNEB, foi o segundo Estado
a aderir o sistema de cotas, em 18/07/2002, através da Resolução Nº 196, do
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Conselho Universitário (CONSU), o qual estabeleceu e aprovou o percentual de até
40% (quarenta por cento) das vagas para afro-descendentes que pleiteiam os cursos
de graduação e pós-graduação, assim como para outros processos seletivos da
universidade. Entretanto, para que os afro-descendentes sejam detentores de tais
direitos, é preciso que comprovem frequência a escola pública em sua totalidade
curricular.
No ano de 2007, a UNEB ampliou o numero de cotas através da Resolução do
CONSU Nº 468, que estabeleceu a cota de 5% para candidatos de origem
indígenas, usando o mesmo critério de acesso dos afro-descendentes, além de
exigir uma carta/documento emitida pela tribo de origem, atestando a etnia indígena
do indivíduo. Nessa mesma resolução, a denominação de afro-descendente foi
alterada para a de negro.
Enquanto a primeira Resolução tem como maior feito a incorporação, ao escopo
legal da UNEB, como fato inédito, a ampliação do acesso a uma instituição de
educação superior de pessoas que estavam historicamente fora desse contexto
acadêmico, e, por isso, alargando o espectro de discussões sobre a temática, a
segunda Resolução, ao tratar do assunto de cotas na UNEB, teve como principal
mérito ampliar as possibilidades de inserção dos cotistas, pela incorporação da
população indígena.
Atualmente a configuração administrativa da UNEB vem tendo transformações
substanciais: as antigas posturas centralizadas de tomadas de decisões estão sendo
substituídas por práticas democráticas e participativas, com transparências nos atos
e nas decisões, tornando, assim, um compromisso de todos o sucesso
organizacional. Por outro lado, a universidade vem reforçando o seu objetivo de
oferecer uma generalizada qualificação educacional e profissional ao universitário,
para que este, ao final do curso, possa entrar no mercado de trabalho preparado
para lidar com as exigências do avanço científico e tecnológico. Neste sentido, os
processos de aprendizado da universidade devem ser permeados pelo acúmulo de
conhecimentos teóricos, técnicos, científicos e organizacionais, estimulando a
criatividade e inovações contínuas no sistema econômico, uma vez que na nova
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economia a produtividade e a competitividade baseiam-se na geração e
administração do conhecimento.

Segundo site da UNEB / PROPLAN,

com vistas à melhoria da qualidade das

atividades oferecidas à sua clientela, a UNEB elaborou, para o

último quadriênio

(2010-2013),

racionalidade na

instrumentos que garantem a consistência e

aplicação dos recursos públicos em toda a instituição, como: o

Plano Estratégico,

que, em consonância com o Princípio da Economicidade, tem a sua proposta
afinada com o Plano Plurianual – PPA; a Lei de Diretrizes Orçamentárias –LDO; e a
Lei Orçamentária Anual – LOA, os quais regulam o trabalho da administração
pública. Tal

Plano Estratégico

institucionais coletivas,

norteia

serve de suporte às reflexões

e decisões

as tomadas de decisões, dá maior

autonomia à

universidade, incentiva a produção e socialização do conhecimento, equaciona uma
diversidade de problemas de nível institucional, dentro dos princípios da ética,
democracia, justiça social, solidariedade, pluralidade étnico-cultural, ancorando-se
em duas estratégias: Gestão Institucional Eficiente e Produção Continuada de
Conhecimento.
A Estratégia de Gestão Institucional Eficiente norteia as ações planejadas,
viabilizando a

“geração de conhecimento”, através de práticas

Conhecimento, potencializando

a estrutura organizacional,

de Gestão do
administrativa e

financeira, conforme dois objetivos: o primeiro é alcançar uma estrutura coesa
qualificada e descentralizada; o segundo, manter o pessoal sempre estimulado,
através de capacitação continuada e de melhorias de processos institucionais e de
ambiente de trabalho.
A Produção Continuada do Conhecimento é composta de dois objetivos: o primeiro é
alcançar a excelência em Pesquisa, em várias regiões da Bahia, através do estímulo
pessoal e foco em temas prioritários para a instituição, com suporte financeiro e de
infra-estrutura e em articulação com o ensino e a extensão; o segundo objetivo é
reforçar a acessibilidade às informações nas várias regiões da Bahia, tornando
constante as discussões sobre inovações nas diretrizes pedagógicas e construindo
canais de comunicação para a circulação de informações
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e conhecimento dentro da rede da UNEB e entre essa e as outras redes de
informações.
Segundo o mesmo site, para tal propósito foi elaborado um plano de metas para
2010-2013,

de

forma

coletiva,

participativa,

englobando

quatro

eixos:

Desenvolvimento Regional, Modernização da Gestão e Infraestrutura, Articulação da
Universidade com o Ensino Básico e Excelência Acadêmica. Desse cruzamento,
surgiram dois grupos de metas: Metas estruturante e Metas Especiais.
As metas estruturantes são: criar um curso de Mestrado ou Doutorando em cada
Rede de Gestão Departamental (RGD); duplicar o número e a qualidade das
pesquisas até 2013 e descentralizando-as para outros Campi; criar sistema de
Difusão e Popularização da Produção Científica da UNEB; fortalecer os
instrumentos, ferramentas de comunicação / rede de relações acadêmicas entre as
RGDs , a administração central e organizações externas.
As metas especiais constituem-se em criar uma revista de Ciência e Tecnologia,
C&T da UNEB para divulgar todas as ações na área do conhecimento; realizar
publicação anual por programa de pós-graduação, através do anuário; realizar
cursos de educação à distância e de inclusão social na UNEB; implantar a
universidade dos Campi de Cajazeira e Subúrbio Ferroviário; qualificar todas as
pessoas em processo continuado de capacitação e qualificação; implantar sistema
de avaliação de desempenho; implantar sistema integrado de ingresso e
movimentação de pessoal; desenvolver esforços para captação de recursos, de
financiamentos, de emendas no orçamento dos ministérios, Fundação de Apoio a
Pesquisa (FAPESB) e demais organismos nacionais e internacionais, através de
convênios e contratos de repasses; implantar, em parceria com a Unidade de
Desenvolvimento Organizacional (UDO), o sistema de acompanhamento e
avaliação; completar a instalação do modelo de gestão descentralizada em todas as
RGDs; desenvolver ações integradas de assistência ao estudante universitário; dotar
as RGDs de equipes multidisciplinares para atendimento psicossocial aos
estudantes; regulamentar o funcionamento da Pós-graduação; qualificar o corpo
docente da UNEB ainda não titulado; criar os marcos regulatórios da educação à

49
distância; implantar o sistema de acompanhamento e avaliação da gestão da
extensão da UNEB; ofertar cursos de extensão na modalidade à distância.

Vale registrar um setor da UNEB, de capital importância na consecução desta
pesquisa, pois foi através dela que tivemos acesso aos dados dos alunos do curso
de pedagogia campus I, que foram fundamentais para análises desta pesquisa,
ressalta-se que segundo o seu próprio site, a Pro Reitoria de Ensino de Graduação
PROGRAD é um órgão de assessoramento técnico e pedagógico, responsável pela
supervisão, coordenação, acompanhamento e avaliação das atividades de ensino de
graduação. Acompanha e orienta o aluno desde o vestibular até a conclusão do
curso, tendo ainda como missão a de empreender ações nas frentes acadêmicas e
administrativas, visando a consolidação da qualidade do ensino.
Importante constar que o mestrando é pesquisador vinculado ao Grupo de Pesquisa
Educação, Etnicidade e Desenvolvimento Regional associado ao Centro de
Pesquisa em Educação e Desenvolvimento Regional (CPEDR) da UNEB. Assim,
torna-se necessário discorrer algumas linhas sobre o CPEDR, face à sua
importância no âmbito da pesquisa universitária.
Trata-se de um órgão de caráter científico aglutinador da pesquisa, conforme
diretrizes institucionais, cuja função é aglutinar dados resultantes de pesquisa,
oriundos dos campi da UNEB; preservar as informações cientificas e tecnológicas,
disseminando conhecimento à comunidade acadêmica cientifica interna e externa,
local e regional de modo a informar, comunicar e contribuir para a expansão da
pesquisa na UNEB. Assim como estimular e fomentar a operacionalização de redes
integradas de informações científicas em ciência e tecnologia.
O CPEDR é composto de mais de sete grupos de pesquisas dentre eles, destacamse: Grupo de pesquisa Autobiografia, Formação e História oral (GRAFHO); Grupo de
Pesquisa em gestão Educacional e Formação de Gestores; Grupo Educação,
Universidade e Região (Ed-Reg); Grupo de Pesquisa Educação Etnicidade e
Desenvolvimento

Regional;

Grupo

de

Estudo

Psicanálise

Educação

Representação Social GEPE-RS; Grupo de Estudo Africano e afro-brasileiro em

e
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Línguas e Culturas GERALC; Pesquisa Acompanhamento e Avaliação de Políticas
Publicas.

Como o campo deste trabalho ancora-se na população do curso de pedagogia do
Campus I da UNEB, e levando-se em consideração que um substrato dessa
população é composta de alunos cotistas de origens afro-descendentes e indígenas,
seria impossível falar sobre os cotistas e ações afirmativas sem discutir, ainda que
brevemente, a situação do negro e do índio, no contexto da história do Brasil, povos
que fazem parte da origem da nação brasileira.

2.3 OS COTISTAS
Cotistas são todos aqueles se encaixam na política de ações afirmativas,
especificamente “sistema de cotas” para tal acesso na UNEB, são exigíveis que
sejam negros ou indígenas, que cursaram o ensino médio em escolas públicas ou
que tenham cursado em escola privada na condição de bolsista e que tenha renda
familiar de até dez salários mínimos, conforme resolução do conselho universitário nº
468/07.
Historicamente, a escravidão colaborou para a discriminação racial e o agravamento
da exclusão social, tanto dos negros como dos indígenas. Atualmente em plena
sociedade da informação ainda é possível perceber uma nítida discriminação social
com base na cor de pele na etnia, e nesta situação estão inseridos os negros e os
índios, pois foram as etnias que mais

tiveram os seus direitos sociais violentados,

como a falta de cidadania, discriminação e
agressiva que, ao longo de décadas,
margens da sociedade, só lhes

exclusão. A discriminação

a maioria dessas duas populações viveu às

restando

trabalhos e serviços em locais

inadequados, sob condições de vulnerabilidade, a que nem
submetiam. Tal situação, conforme

foi tão

os brancos pobres se

Perdigão (1991), ampara-se em dois planos:

“Plano das mentalidades”, ou seja das idéias ordenadas, que buscam
justificar ações ou
atitudes racistas.
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“Plano da Prática”, perceptível através das manifestações: emocionais
(ódio, desprezo, desconfiança); comportamentais (gesto atitudes); literárias
( poemas , romances); culturais (pintura, música , folclore, teatro, dança);
Institucionais (leis, decretos, circulares, portarias). (PERDIGÃO, 1991, p.72)

Conforme Praxedes, o qual justifica a maior aceitação do termo etnia em lugar do
de raça,
Há uma tendência de vários pesquisadores de, gradualmente, substituir a
categoria raça em favor da categoria etnia, visto que, comprovadamente,
não existe mais legitimidade científica para o entendimento de raça como
uma categoria biológica, na medida em que “as desigualdades atuais entre
os chamados grupos raciais não são conseqüências de sua herança
biológica, mas produtos de circunstâncias sociais históricas e
contemporâneas e de conjunturas econômicas, educacionais e políticas.”
(Declaração sobre Raça da Associação Norte Americana de Antropologia de
1998. (PRAXEDES, 2005, p. 110).

2.3.3 Os Indígenas brasileiros
A escolha do texto sobre a etnia indígena, em primeiro lugar, justifica-se por referirse aos primeiros habitantes aqui encontrados, há 511 anos. Estes, os verdadeiros
donos da terra, foram enganados, massacrados e expulsos de suas terras pelo
homem branco, de forma violenta e cruel, situação que, até hoje, em pleno Século
XXI, estamos constatando, nas mais diversas regiões do Brasil, a exemplo de
conflitos entre latifundiários e tribos indígenas, as quais buscam a reintegração de
suas terras.
Tal situação

colaborou, nesses

cinco séculos,

populacional, segundo Perdigão informa (1991, p.60)
com 5 milhões

para

uma

grande queda

“Em 1500 o Brasil contava

de índios , que se expressavam através de 34 línguas diferentes”;

estima-se que, hoje, existam apenas

400 mil índios em todo território brasileiro, a

maioria em reservas indígenas demarcadas e protegidas pela Fundação Nacional do
Índio (FUNAI), órgão encarregado de defesa e proteção das tribos, criada pela Lei nº
05.371 de 05/2/67,como se constata no Art. 1º. a seguir: “ Art.

1º

Fica o Governo

Federal autorizado a instituir uma fundação, com patrimônio próprio e personalidade
jurídica de direito privado, nos termos da lei civil, denominada "Fundação Nacional
do Índio".
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Cabe ressaltar que a FUNAI, diante dos dispositivos da mesma lei que a criou,
exerce os poderes de representação e assistência jurídica inerentes ao regime
tutelar do índio, com as seguintes atribuições: garantir o respeito às instituições e
comunidades tribais; garantir a posse permanente das terras que habitam e ao
usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nela existentes;
preservar o equilíbrio biológico e cultural do índio, no seu contato com a sociedade
nacional; resguardar a aculturação do índio, de forma a que sua evolução
socioeconômica se processe a salvo de mudanças bruscas; gerir o patrimônio
indígena, no sentido de sua conservação, ampliação e valorização; promover
levantamentos, análises, estudos e pesquisas científicas sobre o índio e os grupos
sociais indígenas; prestar assistência médico-sanitária aos índios; promover a
sociedade nacional; realizar o poder de polícia nas áreas reservadas nas matérias
atinentes à proteção do índio.
Vale salientar que a maioria dos indígenas não vive mais como antes; muitos
perderam a sua identidade cultural após o contato com os brancos, pois estes,
desde o descobrimento do Brasil, com base numa visão europocêntrica a respeito
dos índios, achavam-se (e ainda se acham) superiores e, portanto, que deveriam
dominá-los e colocá-los ao seu serviço, além de considerarem a cultura indígena
inferior, forçando essa população a seguir a cultura européia e a se converter ao
cristianismo.
Ainda se apela para Perdigão a respeito disso:
Embora defendendo uma idéia de uma colonização pacífica e cristã, tratou
os indígenas como povos bárbaros, escravizando-os e tomando-lhes as
terras, alegando que eram preguiçosos. Sustentou durante séculos o mito
do índio indolente, conceito que até hoje está presente na cabeça do
brasileiro. (PERDIGÃO, 1961, p.6)

A educação ligada à catequese contribuiu para a alienação dos índios, os quais
foram manipulados, apaziguados, tornaram-se dóceis e submissos, e os que não
aceitavam tal submissão foram expulsos de suas terras e massacrados; outros,
encantandos, com as comodidades da vida fora da aldeia, passaram a viver mais
como brancos do que como índios propriamente.
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Quanto aos aspectos sociais, as características são a seguir destacadas:
Todos têm os mesmos direitos; não existe classe social, porém duas categorias se
destacam pela sua importância :o “pajé” (curandeiro) e o “cacique”. O “pajé” é
aquele que realiza todos os rituais sagrados e de cura, recebe as mensagens dos
deuses, conhece todos os chás e ervas para curar doenças; o “cacique” faz o papel
de líder, organiza e orienta os índios.
Para os indígenas à terra pertence a todos e, quando um índio caça, costuma dividir
o que conseguiu com os habitantes de sua tribo. O trabalho é realizado por todos,
porém existe uma divisão por sexo e idade: as mulheres são responsáveis pela
comida, crianças e colheita; os homens ficam encarregados dos trabalhos pesados:
caça, pesca, guerra e derrubada das árvores.
Cada nação indígena possui suas crenças e rituais religiosos diferenciados. Todas
as tribos acreditam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados,
manifestando suas crenças através de rituais, cerimônias e festas.
Quanto às garantias sociais dos índios, todas as Constituições Brasileiras, com
exceção da promulgada em 1891, reconheceram o direito ao território habitado, e a
Constituição de 1988 aprofunda e amplia os direitos indígenas, conforme a seguir:
Art. 5º- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade [...]
Artigo 231- São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer
respeitar todos os seus bens.

Portando, como vimos, a nossa Carta Magna reconhece a organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições desse povo, além dos direitos originários
sobre as terras que ocupam. Neste sentido, para assegurar tais garantias, em
consonância com a Constituição de 1988, foi criado o Estatuto do Indio, ou seja, a
Lei nº 6.001 de 19/12/1973.
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É bom salientar que o maior avanço na regularização de terras indígenas traduz-se
no Parque Indígena do Xingu, no norte do Estado de Mato Grosso, criado em 1961,
o qual abriga uma diversidade de etnias indígenas, com quatro mil índios de 14
etnias convivendo pacificamente; mesmo assim, pesquisadores que vêm, há algum
tempo, realizando pesquisas com comunidades indígenas, afirmam que,

[...] o indígena ainda é visto de forma isolada, à maneira positivista: um
instrumento a serviço da dominação. Assim, negligencia-se pensar o
conhecimento indígena, sua sabedoria a ancestralidade, seus saberes e
práticas enquanto ciência, enquanto espistéme. Isto é, negligencia-se quase
sempre reconhecer o efeito da ação do conhecimento propriamente
indígena na política de educação, no modus vivendi, do espírito, do lado de
dentro da coordenação, a coerência e a gênese conceitual[...] (SOUSA;
SMITH; LIANE, 2010, p.159)

Assim, persiste a materialização da violência social, física e espiritual contra essa
população, que, entretanto, deixou um legado inquestionável na

nossa cultura,

manifestada através do vocabulário, da culinária, do artesanato, e da fitoterapia. Na
culinária temos as mais variadas
artesanato, a fabricação de

comidas

à base de mandioca

variados utensílios, adornos e

e milho; no

enfeites à base da

madeira, palhas, cerâmicas, penas de aves, escamas de peixe,

instrumentos

musicais flautas, chocalhos; na fitoterapia, o emprego de elementos vegetais, como
raízes de folhas , flores, cascas, sementes, tudo isso usado no tratamento de
diferentes doenças. Um conhecimento milenar que, por não ter sido patenteado, se
tornou alvo de pesquisadores estrangeiros, que realizam os mais diversos tipos de
contrabando, até mesmo o biológico; na arte, os mais variados ritmos de danças,
com representações simbólicas sobre a natureza o sol, a lua, o trovão.
Sobre a educação indígena, esta é um direito assegurado a esse povo pela
Constituição Brasileira, de 1988. O caput do artigo 210 estabelece: "Serão fixados
conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação
básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais."
Ainda no parágrafo segundo do mesmo artigo a Lei institui: “O ensino fundamental
regular será ministrado em lingua portuguesa, assegurada às comunidades
indígenas também a utilização de suas linguas maternas e processos próprios de
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aprendizagem”. Nesse contexto, para dar maior direcionamento à educação
indígena na escola, o MEC estabeleceu temas transversais ligados à etica e à
questão índigena, difundidos através dos Parametros Curriculares Nacionais. Vejase a seguir:
O grande desafio da escola é investir na superação da discriminação e dar a
conhecer a riqueza representada pela diversidade etnocultural que compõe o
patrimônio sócio-cultural brasileiro, valorizando a trajetória particular dos grupos
que compõem a sociedade. Nesse sentido a escola deve ser local de diálogos, de
aprender , de conviver, vivenciado a própria cultura e respeitando as diferentes
formas de expressão cultural. BRASIL. PCN: Apresentação de temas transversais
Brasília: MEC/SEF/SEESP, 1999.

Dessa forma, a educação escolar deve ser um instrumento de afirmação da cultura
indígena, uma vez que um dos objetivos da escola para essa etnia é preservar seus
costumes, ensinar a sua língua materna, junto com as demais disciplinas, com
currículo diferenciado, composto de conteúdos que respondam às necessidades e
interesses da própria comunidade. Assim, a escola indígena deve ser um
instrumento de preparação de alunos índios para que possam fazer cursos
universitários, terem domínio sobre saberes da sociedade do entorno, podendo e
devendo transmitir os conhecimentos adquiridos.

2.3.2 Os negros no Brasil
Inicialmente vale lembrar que, muito antes do descobrimento do Brasil, os
portugueses já praticavam o tráfico de escravos africanos nas ilhas do Atlântico
(Madeira, Açores, Cabo Verde, São Tomé. Essa mão-de-obra foi implantada na
colônia Brasileira a partir de 1532, quando, o trabalho escravo foi introduzida na
lavoura canavieira, depois no ciclo do ouro, a seguir no ciclo do café, nas plantações
de algodão e fumo, além de nos engenhos, pecuária, como peões, boiadeiros,
tropeiros e capatazes.
No Brasil a escravidão perdurou por quase quatro séculos porque o lucro com o
tráfico de escravo negro era muito alto, o que não aconteceu com os índios, haja
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vista que estes não aceitavam ser submetidos a tal violência, gerando guerras
constantes dos brancos com as tribos, fugas, alcoolismo e homicídios, chegando os
índios até mesmo a se suicidarem. A reação indígena foi tanta, que se tornou uma
ameaça para as capitanias do Espírito Santo e Maranhão. Sentindo que tais reações
indígenas ameaçavam o processo de colonização e comprometiam os interesses
mercantilistas da metrópole, os colonizadores abandonaram a prática de escravizar
os índios.
Moura (1989, p.33) nos alerta, entretanto, para a resistência também entre os
negros: “Houve inúmeros casos de resistência dos escravos, que tentavam
conseguir a sua liberdade a qualquer custo; muitos se suicidavam, pois não
aguentavam os maus tratos e optavam pela morte”. Uma das formas de
manifestação contra a escravidão foi a dos quilombos (aldeias constituídas por
escravos fugitivos), os quais podiam viver conforme a sua cultura e em liberdade.
Podemos dizer que a quilombagem foi a principal forma de exteriorização contra a
escravização, Na definição de Moura (1989, p.22):
Entendemos por quilombagem o movimento de rebeldia permanente
organizado e dirigido pelos próprios escravos que se verificou durante o
escravismo brasileiro em todo o território nacional. Movimento de mudança
social provocado, ele foi uma força de desgaste significativa ao sistema
escravista, solapou as suas bases em diversos níveis – econômico, social e
militar – e influiu poderosamente para que esse tipo de trabalho entrasse em
crise e fosse substituído pelo trabalho livre.(MOURA, 1989, p.22)

Foram inúmeros os quilombos espalhados por todo o território brasileiro,
destacando-se, dentre eles, o quilombo de Palmares, no interior de Alagoas, que
chegou a ter mais ou menos 20.000 negros. Seus integrantes resistiram durante
sessenta anos ao cerco colonialista, mas,em 1695, esse quilombo foi massacrado
pelas forças de Domingos Jorge Velho, mais tarde com a abolição da escravatura
esses quilombos deixaram de ser perseguidos.
Quanto a abolição da escravatura, vale ressaltar que a Princesa Isabel não assinou
um ato de bondade aos povos escravizados e, sim, legitimou o que já se fazia
presente no cenário da época, pois grande parte dos escravos já se encontrava
liberta ou haviam fugido para comunidades quilombolas.Assim, a consolidação da
respectiva lei foi apenas um ato burocrático; além do mais, o Brasil vinha sofrendo
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pressões externas, principalmente da Inglaterra, que repudiava a escravatura, sendo
este o último país da América Latina a abolir a escravidão.Convém destacar, por
outro lado, que o Brasil não promoveu qualquer política de inserção do negro no
mercado de trabalho, o que contribuiu para a exclusão social dessa camada
populacional.
A contribuição do legado cultural do negro para a nossa cultura tem que ser levada
em conta, pois esse legado está no modo de viver, pensar, falar e trabalhar do povo
brasileiro, através do nosso vocabulário, da nossa culinária, da cultura corporal
manifestada através das danças de ruas, danças afros, de rituais religiosos até
carnavalescos; pensamos nos ritmos, nas músicas, nos instrumentos que são
produzidos, nos toques dos tambores e dos atabaques, bem como seus significados.
Enfim, os negros disseminaram uma cultura forte, que, sem dúvida, contribuiu em
muito para o enriquecimento da cultura brasileira.

2.3.3

Política de Ações Afirmativas

Diante do disposto na parte anterior, o débito da nossa sociedade com os negros e
os indígenas brasileiros é imensurável,
detalhadamente as políticas de
cotas”,

ações

implantadas no intuito de

proporcionando meios para que

portanto é importante discutirmos mais
afirmativas, especialmente a “política de

inserir o negro e o índio

na sociedade,

exerçam a sua cidadania plena,

preservem a

sua cultura e tenham os seus direitos sociais garantidos e respeitados.
Esta parte é iniciada com o preâmbulo da Constituição da Republica Federativa do
Brasil, de 1988, face à discriminação, exclusão e violência que esses dois povos
passaram no decorrer do processo histórico brasileiro.
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bemestar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a
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solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus,
a seguinte. BRASIL. Constituição da República Federativa, DF:1988, p.1)

Graças aos movimentos sociais, especialmente aos movimentos negros, aliados a
outras instituições nacionais e internacionais e aos estabelecidos na nossa Carta
Magna, a qual assegura a todos “direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça”, o governo
brasileiro vem implantando uma Política de Ações Afirmativas, com vistas a eliminar
e reparar o quadro de desigualdade e injustiças sociais que atingem as duas etnias
enfocadas neste trabalho.
Essa política surgiu pela primeira vez nos Estados Unidos da América, em 1961, com
o Presidente John F. Kennedy, como forma de promover a igualdade entre negros e
brancos norte-americanos, através da Ordem Executiva nº10.925/61, na qual se
empregou pela primeira vez a expressão ação afirmativa.

Cruz (2005) sobre isso assevera que
[...] a política de ações afirmativas possui o viés de sanar dívidas sociais
adquiridas com a sociedade, evidenciando que não precisam ser vistas
como um “favor”, e sim como um direito adquirido. Já que, as ações
afirmativas têm guarida no texto constitucional vigente, como se depreende
do artigo 3°, inciso IV. É um objetivo/princípio fundamental do Brasil a
promoção do bem geral, que deve passar necessariamente pela superação
de preconceitos discriminatórios. (CRUZ, 2005, p. 143).

O objetivo das políticas de ação afirmativa é assegurar a cidadania plena aos que
estão em situação de desigualdade étnica, racial, aos portadores de deficiência
física, além de não se poder discriminar gênero e idade, garantindo a todos a
inclusão e ascensão social e profissional, a valorização da identidade, a aceitação
das diferenças e a ampliação da participação plena dessas populações no contexto
social.
Vale lembrar que ações afirmativas e o sistema de cotas não são sinônimos:este
último é um instrumento que justifica a implantação do primeiro, pois o sistema de
cotas é uma ação que reserva um percentual de vagas, em instituições,
educacionais, trabalhistas e outras instituições, às populações socialmente
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discriminadas, qual visa garantir igualdade nas oportunidades de acesso de quem
busca tais instituições.
SILVA (2004) afirma que,
Ações afirmativas não é só políticas de cotas raciais, ações afirmativas vai
muito mais além, ela é um conjunto de políticas que tem como objetivo
combater a prática discriminatória e tentar equacionar as suas
conseqüências [...] é uma iniciativa essencial de promoção da igualdade
cujos objetivos são promover mudanças na convivência entre pessoas
diferentes e combater o racismo e seus efeitos duradouros de ordem
psicológica. (SILVA, 2004, p.20)

Embora o sistema de cotas, seja uma medida temporária , foi e é o maior avanço de
reparação social do País, pois trata-se de uma medida governamental que cria a
reserva de vagas em instituições públicas voltada aos afro-descendentes e aos
indígenas, procurando superar as desigualdades socioeconômicas que permearam
todo o processo histórico depreciativo, preconceituoso, discriminatório e excludente
vivido pelo negro e pelo índio.
Ainda observa este autor:
As ações afirmativas ainda possuem o critério da temporalidade, ou seja,
não são ações permanentes ou definitivas, mas com um determinado prazo
de vida. Podem-se definir estas ações como medidas temporárias e
especiais, tomadas ou determinadas pelo Estado, de forma compulsória ou
espontânea, com o propósito específico de eliminar as desigualdades que
foram acumuladas no decorrer da história da sociedade. Estas medidas têm
como principais beneficiários os membros dos grupos que enfrentam
preconceito. (SILVA, 2004, p. 12).

Diante dos conceitos de Políticas de Ações Afirmativas, torna-se fundamental
conhecer os processos percorridos até sua implantação no Brasil, assim como a
influência

exercida

por

outras

sociedades

e

pelos

movimentos

sociais,

especialmente os movimentos negros, sobre o Brasil.
Sobre os organismos internacionais, destacam-se as posições do Banco Mundial, da
ONU e da UNESCO, pois, nas análises de documentos desses organismos, nota-se
sua concordância com as políticas afirmativas no Estado Brasileiro, inclusive no que
tange às relações raciais. A UNESCO tem sido muito atuante, influenciando as
pesquisas e debates sobre a temática no país, através de seu
“Setor de Combate ao Racismo e à Discriminação”.
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Desde a sua criação, a UNESCO vem empenhando esforços no sentido de elaborar
instrumentos internacionais de apoio à luta contra o Racismo e a Discriminação”, e,
dentre eles, citamos: a Convenção contra a Discriminação na Educação, de 1960; a
Declaração sobre Raça e Preconceito Racial, de 1978; a Declaração sobre
Princípios de Tolerância, de 1975 e a Declaração Universal sobre a Diversidade
Cultural, de 2001.
Outra iniciativa foi o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Em seu relatório de Desenvolvimento Humano Brasil 2005 – Racismo, Pobreza e
Violência, apresentado à sociedade Brasileira, recomenda a instituição de políticas
focalizadas na população negra, acompanhadas de políticas universalistas:
A ação afirmativa reduziu as desigualdades entre grupos nos locais onde
tem sido eficazmente executada. Todavia, apesar do êxito dessa política, as
desigualdades de rendimento entre indivíduos continuaram a aumentar. O
que indica que, para reduzir as desigualdades individuais e construir
sociedades inclusivas e eqüitativas, são necessárias outras políticas, além
das focalizadas, que sejam capazes de promover o desenvolvimento
econômico eqüitativo. (PNUD, 2005, p. 201)

Constata-se que o documento do PNDU recomenda que, embora estejamos tendo
sucesso substancial na política de inclusão educacional, a desigualdade étnica
persiste e está crescendo, e, para combater esse viés, o Brasil precisa, implementar
políticas inclusivas universais, a exemplo de política trabalhistas inclusivas, e
políticas sociais mais equitativas.

Quanto aos movimentos sociais negros, tentaremos trazer à luz algumas ações e
mobilizações sociais importantes, haja vista a necessidade de compreender os
processos de implantação das Políticas de Ações Afirmativas, pois trata-se de
movimentos que, em cada momento histórico, assumiram determinados contornos,
se renovaram, cresceram e se tornam mais e mais consistentes na busca dos
direitos daquele povo.
A história dos negros no Brasil é repleta das ações de rebeldia, de luta e de
reclamações por uma equidade social, e um exemplo claro disso são os quilombos,
dos quais já falamos na abordagem sobre os negros brasileiros. Outro
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movimento foi o “movimento bandolerismo”, em que os escravos fugidos se
organizavam para atacar povoados e viajantes nas estradas, sendo esses os
primeiros sinais vivos de organização de resistência. Atualmente os movimento
sociais negros e indígenas são compostos por várias organizações e entidades, de
diferentes orientações políticas, com atuação em diversas áreas da sociedade; a
maioria é detentora de capital social, pois estão ligadas por laços cujo objetivo
comum é a luta contra o racismo e a discriminação racial.
Para maior compreensão sobre Capital Social (CS), reiteramos que as conquistas
sociais concernentes às ações afirmativas, na sua maioria, foram frutos de amplas
mobilizações sociais de grupos específicos. Tais grupos lutavam pelos interesses da
coletividade, sendo até identificados como detentores de CS, levando-se em
consideração a busca de seus propósitos comuns, como no caso dos movimentos
sociais negros, os quais lutam por seus direitos, a exemplo do projeto axé e
Olodum; grupo de mulheres negras e outros. Francis Fukuiama ( 2001)), a

grupo
este

respeito, traz significativa contribuição. Para ele Capital Social é:
[...] um conjunto de valores ou normas informais partilhados por membros
de um grupo que lhes permite cooperar entre si. Se espera que os outros se
comportem confiável e honestamente, os membros do grupo acabarão
confiando uns nos outros. A confiança é o lubrificante, levando qualquer
grupo ou organização a funcionar com maior eficiência. (FUKUYAMA, 2001,
p.155).

Portanto o CS caracteriza-se por apresentar: maior facilidade de compartilhamento
de informações e conhecimento; melhor coordenação das ações; transações
comerciais realizadas com custos mais baixos, devido à

relação de confiança

entre as partes; espírito cooperativo; maior estabilidade

organizacional devido

a processos

de tomadas de decisões coletivos e objetivos comuns. Assim,

Guevara e Dib (2007) reiteram que
Apesar do capital social ser um conjunto de relações de reciprocidade,
confiança e cooperação, não necessariamente produz altos níveis de
participação, nem sociedades civis altamente democráticas ou aumento de
produtividade. Uma visão antropológica dos sistemas socioculturais das
organizações humanas permite que elas sejam percebidas como sistemas
totais que operam em diversos planos simultânea e complementarmente
“plano material, plano organizacional e plano de idéias e simbólico”.
(GUEVARA; DIB, 2007 p.242).
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Na esteira das posições dos autores, destacamos que, muitas vezes, jogos de
interesse levam a mudanças de comportamento que geram transformações nos
valores do CS. Nesse contexto estão: as relações com o meio ambiente; as relações
com as tecnologias; a relação organizacional; aspectos jurídicos, políticos,
organização comunitária e estatal, além dos valores, crenças e mitos que cada um
possui.
Uma das maiores contribuições sobre CS é a de Putnam (1988). Este autor aponta
um papel determinista ao CS no desenvolvimento das sociedades, pois a sua
concepção de CS baseia-se no nível organizacional da sociedade, especificamente
naquelas derivadas das associações de caráter civil. Ele pontua que
O capital social se constrói sobre a base de insumos, matéria–prima ou
precursores sócio-culturais existentes em quase todas as sociedades
humanas; a confiança e o afeto que se associam com a familiaridade
(amizade e vizinhança) e com a extensão das normas de solidariedade do
lugar nuclear à rede de parentesco mais ampla. Outras matérias primas
sobre as quais se constrói o capital social através de uma inversão de
tempo, esforço e bens são a identidade compartilhada (étnica, social,
generacional, sexual, ocupacional, religiosa. local, nacional, etc.). Quando
estes recursos básicos são aproveitados voluntariamente para construir
relações de intercâmbio recíprocas ou cooperativas se tem capital social.
(PUTNAM, 1988, p.15-16)

O autor aponta, ainda, o componente cívico como um dos mais influenciadores de
CS, no qual a comunidade cívica são os elementos socioculturais dos cidadãos de
determinado território, os quais buscam a construção de uma sociedade melhor a
partir de compromissos baseados em: Participação Cívica (reconhecimento e busca
do bem público); Igualdade Política e Solidariedade (confiança e tolerância); o nível
de participação dos cidadãos nas associações que incentivam o compromisso
mutuo. Portanto, conforme a sua visão sobre comunidades cívicas, ele assevera
que,
as tradições cívicas são também mais importantes no nível de desempenho
institucional do que o potencial econômico preexistente. As tradições cívicas
influenciam mais a economia e desempenho institucional do que são
influenciadas por eles. (PUTNAM, 1988, p.167).
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Retomando os movimentos sociais, a intervenção e resistência do negro brasileiro
na busca de maior equidade social se deu gradativamente graças à organização de
diversas associações e clubes recreativos e culturais, preocupados com a
solidariedade e cooperação mútua. Desses organismos surgem reivindicações para
maior acessibilidade no trabalho, na educação, contra a desigualdade racial, sendo
a Frente Negra Brasileira o primeiro movimento negro institucionalizado.

O marco de conquista desse evento foram as recomendações oriundas da III
Conferencia Mundial contra o Racismo, a Discriminação, a Xenofobia e a outras
formas

correlata de intolerância, realizada no período entre 30 de agosto a 7 de

setembro de 2001, em Durban, África do Sul, em cuja Declaração para o Plano de
Ação os países participantes

se comprometeram a realizar ações afirmativas para

promover a inclusão e valorização da população negra, inclusive
qual,depois da África do Sul,

o

Brasil, o

é o país de maior população negra do globo, sendo

um dos primeiros a implantar uma política de reparação social

voltada aos

integrantes dessa etnia.
Após Durban, em 13 de maio de 2002, o Presidente da República assinou o Decreto
4.228, instituindo o Programa Nacional de Ações Afirmativas. O programa,
coordenado pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da
Justiça, tinha como objetivo desenvolver um conjunto de ações através do
envolvimento de várias áreas do governo federal.
Uma das maiores conquistas brasileiras foi a instituição do Programa Nacional de
Ações Afirmativas, sob a coordenação da Secretaria de Estado dos Direitos
Humanos do Ministério da Justiça, instituído pelo Decreto nº 4.228/02, no qual,
através do seu artigo 2º, estabelece a gestão estratégica com as seguintes ações:
observância, pelos órgãos da Administração Pública Federal, de requisito que
garanta a realização de metas percentuais de participação de afro- descendentes,
mulheres e pessoas portadoras de deficiência no preenchimento de cargos em
comissão do Grupo - Direção e Assessoramento Superiores - (DAS); inclusão, nos
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termos de transferências negociadas de recursos,celebradas pela Administração
Pública Federal, de cláusulas de adesão ao Programa; observância, nas licitações
promovidas por órgãos da Administração Pública Federal, de critério adicional de
pontuação, a ser utilizado para beneficiar fornecedores que comprovem a adoção de
políticas compatíveis com os objetivos do Programa; e inclusão de dispositivo
estabelecendo metas percentuais de participação de afro- descendentes, mulheres e
pessoas portadoras de deficiência, nas contratações de empresas prestadoras de
serviços, bem como de técnicos e consultores, no âmbito de projetos desenvolvidos
em parceria com organismos internacionais.
O movimento social de maior destaque foi o “Movimento Negro Unificado” pois
influenciou a efetivação e elaboração de diversos projetos de lei. Dentre eles, a lei
10.639/03, de 09/01/2003, a qual veio suprir a ausência de especificidade nas
orientações didáticas sobre a cultura negra, orientando o ensino de história e cultura
da África e dos afro-brasileiros nos currículos escolares, regulamentada por
diretrizes curriculares dirigidas ao tema. Essa lei altera à Lei de Diretrizes e Bases da
educação Lei nº 9.394/96, de 20/12/96, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino
sobre História e Cultura Afro-brasileira, nos estabelecimentos de ensino fundamental
e médio, oficiais e particulares, sendo que o conteúdo programático incluirá, na
História do Brasil, o estudo da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a
cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a
contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes.
A lei representou uma grande conquista, que assegura o reconhecimento cultural da
comunidade negra, dando oportunidade de valorização e difusão dos seus saberes,
de forma coerente com o que afirma Morim (2002) :
[...] A dimensão de religação de saberes no fazer educacional na atualidade
parte do reconhecimento da diversidade humana e cultural, enunciado pelos
esforços de diferentes movimentos sociais e de algumas instituições
acadêmicas espalhadas no mundo [...] (MORIM, 2002, p.199).

Nessa mesma linha de pensamento, cabe apontar que essa conquista significa um
avanço social de extrema relevância, porém só será alcançado com a
conscientização da sociedade, pois, só através dessa conscientização, teremos
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uma sociedade verdadeiramente inclusiva, baseada no princípio da igualdade de
direitos e deveres (cidadania).
Ainda no contexto anterior, a escola deve estar preparada, para materializar práticas
educativas, conscientes de sua função social, realizando um ensino voltado para a
diversidade e aceitação de todos, de modo que a tolerância o respeito e a
humanização prevaleçam, conforme Cunha (1997) :
[...] o ensino da História Africana está no fato da impossibilidade de uma boa
compreensão da história brasileira sem o conhecimento das histórias dos atores
africanos, indígenas e europeus. As relações trabalho-capital realizadas no
escravismo brasileiro são antes de tudo, relações entre africanos e europeus. A
exclusão da História Africana é uma dentre as várias demonstrações do racismo
brasileiro. (CUNHA 1997, p.67)

Outra medida governamental foi a Lei Federal, nº 10.558, de 13 de novembro de
2002, conhecida como lei de cotas, que instituiu o Programa Diversidade na
Universidade (PDU), uma ação do Ministério da Educação financiada pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Teve como objetivo facilitar ou promover
o acesso de negros e indígenas aos cursos de educação superior do país. O PDU
começou a ser construído no final do governo Fernando Henrique Cardoso, e
executado na sua maior parte no governo de Luis Inácio da Silva, basicamente como
resposta às pressões oriundas do plano internacional e dos diversos movimentos
sociais organizados no interior da sociedade civil (o movimento negro e
posteriormente o movimento indígena), bem como originários de intelectuais e
organizações não-governamentais (ONGs), em prol da adoção de políticas
compensatórias.
Tal programa é executado mediante a transferência de recursos da União a
entidades de direito público ou de direito privado, que atuem na área de educação e
que venham a desenvolver projetos inovadores. As Instituições Operadoras
destinarão quarenta a cinquenta por cento do total dos recursos destinados ao
Projeto Inovador de Curso para pagamento de bolsa de manutenção aos alunos e
prêmios.
O Programa Diversidade na Universidade, vem passando por alguns contornos ao
longo de seus cinco anos de existência principalmente a partir da instituição da
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Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) e do
surgimento de outros programas voltados para a promoção do acesso diferenciado à
universidade, como o Programa Universidade para Todos (PROUNI), o Programa de
Formação Superior e Licenciaturas Indígenas (PROLIND) e o Programa de Ações
Afirmativas para a População Negra nas Instituições Públicas de Educação Superior
(UNIAFRO) e o Programa Reestruturação e Expansão das Universidades (REUNI).
Programas estes que estimulam a permanência da população negra no ensino
superior, contribuindo para a implementação de políticas de ações afirmativas para
este seguimento populacional.
Quanto à reserva de vagas, a primeira universidade a implantá-la foi a Universidade
Estadual do Rio de Janeiro, através da lei estadual nº 3.524/00 de 28 de dezembro
de 2000, a qual garantia a reserva de 50% das vagas para estudantes
autoidentificados como negros ou pardos, oriundos das redes pública municipal e
estadual de ensino. Um ano depois outra lei Lei Estadual, no. 3.708/01, mudou para
40% as vagas disponíveis. Essa lei passou a ser aplicada no vestibular de 2004, da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade Estadual do
Norte Fluminense (UENF); já o Estado da Bahia foi o segundo a implantar a Lei
através da UNEB, conforme já relatado.
No Brasil muitas universidades já aderiram ao Programa de Ações Afirmativas,
dentre elas estão: Universidade Estadual o Oeste do Paraná, Universidade Estadual
de Montes Claros, Universidade Estadual de Londrina, Universidade do Estado da
Bahia, Universidade de Brasília, Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
Universidade Estadual do Norte Fluminense, Universidade Federal do Acre,
Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal de Sergipe, Universidade
Estadual da Paraíba, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de
Goiás, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade do Estado de Minas
Gerais, Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal do Pará,
Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Paraná, Universidade
Federal de Pernambuco, Universidade Federal do Piauí, Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Centro Federal de Educação Tecnológica da
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Bahia, Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal do Vale do São
Francisco.
Os movimentos negros gradativamente vêm alcançando conquistas substanciais
na busca de seus direitos, contudo, no que diz respeito a

Políticas Afirmativas,

seria vago nos concentrarmos, exclusivamente, nas conquistas
considerando

que políticas afirmativas

se referem

governamentais que visam a mitigar as situações
exclusão em que se encontram vários
necessário se faz ressaltar

étnicas e raciais,
a

diversas ações

de injustiça, vulnerabilidade e de

grupos populacionais. Nessa perspectiva,

algumas medidas governamentais que podem ser

enquadradas como ações afirmativas.
A primeira medida a ser

implantada no Brasil

visou a oferecer

tratamento

diferenciado foi a Lei do Boi, embora esta lei tenha na sua essência um aspecto
cotista, não possui conotação, como ações afirmativas. A Lei do Boi, Lei nº 5.465 de
03/07/1968, estabelecia reserva de vagas a filhos de agricultores em escolas
superiores de agricultura e veterinária, com o fim de povoar e explorar a terra. Na
realidade essa prática acabava favorecendo apenas os membros da elite rural
brasileira, fugindo, assim, ao verdadeiro objetivo da sua criação, sendo revogada em
17 de dezembro de 1985, pela lei nº 7.423.

As pessoas portadoras de deficiência também são amparadas por quatro leis
federais que visam a eliminar o quadro de exclusão na educação, no trabalho e no
âmbito social. A primeira delas é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN), Lei nº 9394, que, no capitulo V - a Educação Especial, define que a
educação

do

aluno

com

necessidades

especiais

deve

ser

realizada,

preferencialmente, na rede regular de ensino, respeitando a sua diversidade.
Outra Lei é a de nº 8.112, de 11/12/1990, Lei dos servidores públicos federais, que
prescreve reserva de até 20% para os portadores de deficiências no serviço público:
Art. 5o São requisitos básicos para investidura em cargo público:
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§ 2o Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever
em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam
compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão
reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.

A terceira é a Lei nº 8.213, de 1991, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social, assegurando vagas no setor privado:
Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher
de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte
proporção: até 200 empregados 2%; de 201 a 500 empregados 3%; de 501 a
1.000 empregados 4%; de 1.001 empregados em diante 5%.

Ainda se destaca a Lei 8742, de 17/12/93, o artigo 2º estabelece que, tanto o idoso
como o portador de deficiência física incapaz têm o direito de receber mensalmente
um salário mínimo do INSS.
Podem, ainda, ser discutidas algumas outras leis no contexto das políticas de ação
afirmativa: a lei do Plano de Benefício da Previdência Social, que incentiva as
repartições públicas e privadas, a inclusão no emprego; a lei de inclusão educacional
e social, sendo ambas representantes de duas grandes conquistas de integração
social alcançadas pela sociedade brasileira.
Outra lei a pontuar é a de nº 9504/97 de 30/12/97, que, no seu artigo dez, parágrafo
terceiro, estabelece um percentual para mulheres como candidatas a partidos
políticos, assegurando que cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo de
30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo.
Retomando o sistema de cotas nas Universidade públicas, embora existam muitos
pontos de vista contra, como imprecisão da cor, mérito, desrespeito aos brancos
pobres, a política de cotas ou sistema de cotas como é também chamado, foi e é
uma das maiores conquistas dentro do âmbito das ações afirmativas no Brasil, pois,
como vimos trata-se de uma medida de reparação social necessária, até porque são
medidas temporárias.
Enfim, sintetizamos a importância das “Políticas de Ações Afirmativas”, e
especialmente a política de cotas na universidade, mediante os seguintes aspectos:
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trata-se de uma medida de reparação social como forma de amortizar os
prejuízos decorrentes da exclusão discriminação e da violência a que os negros
e os índios foram submetidos;



as políticas possuem duas dimensões estruturantes: sociais e étnico-raciais:
sociais, porque são voltadas para alunos de baixa renda, e cujo critério é a
realização de parte ou totalidade dos estudos em escolas públicas; “étnicoraciais”, porque contemplam os negros e indígenas;



a entrada na universidade é um dos maiores passos na busca de oportunidades
e melhoria da qualidade de vida, considerando-se que, até antes da implantação
da política de cotas, o acesso a um bom curso para a classe pobre
especialmente para o negro e para o índio era extremamente difícil;



o

Brasil possui um alto déficit na relação candidato/vaga em algumas

instituições, especialmente nas públicas, e um grande espaço de vagas nas
instituições privadas, provavelmente devido ao custo da mensalidade e da
manutenção do aluno no curso (livros didáticos, alimentação, dentre outros
aspectos), já que, pela renda reduzida de grande parte das famílias brasileiras,
não há possibilidade de custear um bom curso;


os negros já são a maioria da população brasileira, sendo que, até há poucos
anos, essa maioria era vinculada apenas ao nordeste Brasileiro; contudo, o
ultimo censo revelou que a supremacia populacional dos afro-descendentes em
relação ao branco já abrange outras regiões;

Com base no que foi exposto, parece justo pensar que os atores da luta política
contra o racismo e contra as desigualdades raciais devem reivindicar os seus
direitos, ao mesmo tempo em que se torna importante que todos os setores sociais
comprometidos com o modelo de organização social emergente, neste sentido
discorremos no próximo tópico sobre a Política Nacional de Assistência Social,
voltada para os negros e indígenas, no âmbito do Estado da Bahia, sob a
responsabilidade da SEDES.
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2.3.4 A Política Nacional de Assistência Social – PNAS
Como esta pesquisa trata de estudar os cotistas da UNEB, cujo estrato populacional
(negros-quilombolas e indígenas estão inter-correlacionados) vale observar a política
governamental

voltada

para

estes,

especialmente

às

do

Ministério

de

Desenvolvimento Social (MDS).
Chamamos geralmente pelo nome de política o conjunto de processos pelos quais
se operam a agregação e o consentimento das coletividades, a organização dos
poderes a distribuição dos lugares e funções e os sistemas de legitimação dessa
distribuição. (RANCIERI,1996, p.41)

Complementando a citação de Ranciere, política pública é um conjunto de processos
pelos quais os Estado procura garantir a equidade de direitos e o exercício de uma
cidadania digna independente do fator econômico, cultural, credo e etnia, assim
neste segmento a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), materializa suas
ações preventivas e protétivas e a todos os cidadãos e grupos que se encontram em
situações de vulnerabilidade e riscos sociais, inclusive os negros e os indígenas
brasileiros.
Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou,
especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem.
Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos,
ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básica e especial em
áreas urbana e rural.
Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na
família, e que garantam a convivência familiar e comunitária. (Ministério de
Desenvolvimento Social. (NOB/SUAS, 2005, p.33)

Conforme citação, podemos afirmar que a Assistência Social é política pública de
direção universal e direito de cidadania capaz de alargar a agenda dos direitos
sociais a serem assegurados a todos os brasileiros de acordo com suas
necessidades e independentemente de sua renda, a partir de sua condição inerente
de ser de direitos.
Assim, torna-se necessário realizar uma abordagem dos principais programas,
projetos e benefícios de proteção e ações na área da assistência social, e em
especial os desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a
Pobreza (SEDES), materializada nas ações voltada a esse grupo
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populacional, através das Superintendências: Superintendência de Assistência
Social (SAS) e da Superintendência de Inclusão e Assistência Alimentar (SIAA),
Ambas superintendências, em consonância com as diretrizes do MDS, da PNAS, da
LOAS e da NOB/SUAS, vem implementando ações, programa e projetos na busca
de assegurar a todos 417 municípios Baianos a assistência social e proteção social
em todos os níveis, inclusive aos negros e indígenas. Assim ela vem focando sua
atenção em estratégias que contemplem ações adequadas às peculiaridades e
expectativas desses segmentos populacionais no âmbito do SUAS, em consonância
com as Secretarias Municipais de Assistência Social, através de dois tipos de
unidades estatais atuante a nível municipal, conforme o nível de vulnerabilidade
social: Centros de Referencias de Assistência Social (CRAS) e dos Centro de
Referências Especiais de Assistência Social (CREAS).
Importante constar que as Comunidades Tradicionais (quilombolas e indígenas), são
assistidas tanto pelos CRAS como pelos e CREAS, porém os que atendem esse
grupo populacional possuem especificidade própria em que são levada em conta a
preservação da cultura, suas expectativas, o sentido que tem o trabalho com famílias
e o respeito dos elementos identitários do grupo. Deste modo a metodologia deve
ser referenciada nos valores, na culturas e nas tradições dos quilombolas e
indigenas, para tanto recomenda-se o auxílio de um profissional de antropologia que
conheça o público a ser atendido. Até 2011 contabilizamos a existência de 5.127
CRAS em funcionamento em 3.831 municípios de todo o território nacional, sendo
277 destes voltados a atender comunidades quilombolas.
Na esteira dos programas sociais voltados a este grupo populacional, destacam-se:
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); o Bolsa Família; o Beneficio
Prestação Continuada (BPC); Serviço de Convivência para Crianças; Serviços de
Convivência para Idosos; Serviço de Acolhimento para Criança e Adolescente;
Serviço de Atendimento à Pessoa em Situação de Rua; Serviço de Habilitação e
Reabilitação; o projeto

Empreendimentos de Economia Solidária (EES); O

Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAA.
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Art. 24-C. Fica instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), de
caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, no
âmbito do SUAS, compreende transferência de renda, trabalho social com famílias
e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se
encontrem em situação de trabalho. (LOAS,1993, p.19).

O Bolsa Família, programa de transferência de renda do MDS, criado no ano de
2003 pelo Governo Federal, beneficia famílias em situação de pobreza e extrema
pobreza por meio da transferência de renda, atende a 23.392 famílias
remanescentes de quilombos, em 24 Estados, de acordo com os dados de setembro
de 2009.
O BPC é assegurado CF de 1988, garante um salário mínimo mensal a pessoas
idosas, com 65 anos de idade ou mais, e a pessoas com algum tipo de deficiência
que as incapacita para a vida independente e para o trabalho. Em ambas as
situações, cuja renda familiar mensal por pessoa não ultrapasse ¼ do salário
mínimo, elas devem comprovar que não possuem meios para prover a própria
manutenção e nem tê-la provida por sua família.
Outro programa é o Serviço de Convivência Voltado às Crianças, tem a finalidade de
complementar a proteção à criança e à família, por meio do fortalecimento de
vínculos e prevenção da ocorrência de violação de direitos, em especial a violência
doméstica e o trabalho infantil, Este tipo de serviço de convivência deve ser
adaptado para o atendimento das comunidades indígenas e quilombolas, cujo grupo
pode ser exclusivos (composto somente por quilombolas) ou grupos integradores
(compostos tanto por quilombolas, quanto pela população geral). As metodologias
devem fazer referência aos valores, culturas e tradições das Comunidades
Quilombolas atendidas.
Quanto aos Serviços de Convivência para Idosos, tem a finalidade de complementar
a proteção do idoso por meio do desenvolvimento de atividades que contribuam no
processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de
sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e
na prevenção de situações de risco social. Esse serviço é composto de
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experimentações artísticas, culturais, esportivas, de lazer e a valorização das
experiências vividas constituem formas privilegiadas de interação e proteção social,
vale constar que estes serviço de convivência deve ser adaptado para o atendimento
das comunidades tradicionais com metodologias referenciadas nos: valores, culturas
e tradições das Comunidades Tradicionais.
Vale observar que embora a Proteção Social Especial não desenvolva ações
exclusivas para a população das Comunidades Quilombolas, são desenvolvidas
várias ações onde estas comunidades estão presentes como: Serviço de
Acolhimento para Criança e Adolescente; Serviço de Atendimento à Pessoa em
Situação de Rua e Serviço de Habilitação e Reabilitação.
O projeto EES, atua em diversos setores, como agricultura familiar, prestação de
serviços, artesanato e vestuário, localizados em comunidades rurais e urbanas por
todo o país. Especificamente na ação com comunidades quilombolas o projeto é
desenvolvido na parceria com a Fundação Palmares.
O PAA é um programa que prevê a compra de alimentos da agricultura familiar e os
doa a entidades socioassistenciais que atendam pessoas em situação de
insegurança alimentar e nutricional. Este programa tem como objetivo estimular a
produção agropecuária proveniente dos agricultores familiares, melhorar renda das
famílias, incentivar a permanência no campo, incentivar a produção de alimentos
agroecológicos ampliando a oferta de refeições nutricionalmente adequadas além de
dar apoio a atividades produtivas voltada para as comunidades tradicionais, cuja
Importância consiste em incentivar a permanência nos territórios tradicionais.
Na próxima parte discorremos os percurso metodológico usado, a tipologia da
pesquisa, o enquadramento da característica epistemológica, assim como a teoria
aplicada e os procedimentos utilizados na aplicação do programa Modalisa para
cruzamento e análise dos resultados.

74
3

METODOLOGIA

Segundo o dicionário Michaelis (2011,v.2,p.1368) “metodologia é a arte de guiar o
espírito na investigação da verdade”. É um dos instrumentos utilizados para se
conhecer a verdade e se chegar ao conhecimento”. Assim, segundo Henriques e
Medeiros (2001,p.23, para obtenção de um conhecimento por meio de uma pesquisa
cientifica, é necessário um conjunto de métodos e técnicas.
Método, para esses autores, é
[...] uma forma de proceder ao longo do caminho. Na ciência, os métodos
constituem os instrumentos básicos que ordenam de início o pensamento
em sistemas, traçam de modo ordenado a forma de proceder do cientista ao
longo de um percurso para alcançar um objetivo pré-estabelecido.
(HENRIQUE; MEDEIROS, 2001, p.23)

Como o estudo visa a investigar o contexto do estudante/cotista, sobre as mais
variadas perspectivas, na tentativa de descobrir indicadores que identifiquem as
correlações entre diferentes respostas, que as hipóteses sugerem, o objeto estudado
não pode ser tratado na sua especificidade sem um recorte de forma isolada dentro
do rigor de um método. Morim,(1986) afirma que “É preciso situar as informações e
os dados em seu contexto para que adquiram sentido. Para ter sentido, a palavra
necessita do texto, que é o próprio contexto para que adquira sentido, e o texto
necessita do contexto no qual se enuncia”.
Delimitar o problema não significa que abandonemos as diversas relações que o
constituíram e determinaram seu comportamento. Significa que o objeto está
delimitado, mas tentaremos mantê-lo inserido na totalidade, o que o torna
indissociável do seu contexto. Se estamos tratando um problema que envolve alunos
cotistas, sua situação socioeconômica, na busca de contribuir para a concretização
de igualdade e oportunidades a estes, assim como também contribuir para a
melhoria da qualidade de serviços da universidade, isso quer dizer flexibilizar o rigor
de um método e abrir caminhos para a ciência emancipatória; entretanto, flexibilizar
não significa abandonar, mas respeitar os critérios estabelecidos, considerar a
complexidade do fenômeno, de acordo com MORIM (1986):
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O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. Complexus
significa o que foi tecido junto; de fato há complexidade quando elementos
diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o
político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido
interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto do conhecimento
e o seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si.
Por isso, a complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade.
(MORIM, 1986, p.38).

Em consonância com a colocação de Morim, a investigação tem como foco a
equidade social, dando espaço e respeito às diversidades contribuindo para
entender a trajetória acadêmica do cotista. Optamos, então, para uma abordagem de
pesquisa mista, baseada nas comparações dos diversos perfis que contextualizam a
trajetória de vida de alunos cotistas e não cotistas, do curso de pedagogia da UNEB,
campus I.
Para tanto aplicamos os

questionários envolvendo

uma amostra

de 144

estudantes, 67 cotistas e 77 não cotistas, embora o ideal seria que fosse aplicado a
mais estudantes cotistas do que não cotistas, tal quadro só foi constatado após a
tabulação dos dados, uma vez que os alunos não foram escolhidos e sim
convidados a participar da pesquisa.
De forma que utilizamos

uma combinação atípica de métodos qualitativos e

quantitativos. Quantitativa

devido não só as comparações mais também ao

predomínio do uso da matemática, tabelas
estudo consiste de cruzamento de dados

e operações gráficas, uma vez que o
estatísticos; qualitativa, porque descreve

e se aprofunda nos significados comportamentais dos alunos cotistas e não cotistas.

Quanto à Tipologia da Pesquisa, esta é do tipo teórica baseado em análise, a partir
de pesquisa bibliográfica e documental, conforme orienta Gil (2009)

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos
os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas
desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. (GIL. 2009, p.44).
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O “levantamento bibliográfico” consiste, conforme Gil (2007, p.44), na “análise das
diversas posições acerca de um problema”, e, para tal fundamentação analítica,
recorremos ao suporte dos materiais teóricos, no intuito de nos apropriarmos de
subsídios para ampliar o conhecimento necessário acerca de assuntos, como: GC,
ações afirmativas, cotistas e universidade. Tivemos, como embasamento teórico,
materiais consultivos diversos, como: livros, artigo, revistas, publicações tanto em
meio impresso como por meio eletrônico, documentos internos, informativos
externos, principalmente aqueles associados às ações afirmativas na Educação
Superior e nas políticas educacionais.
Quanto ao levantamento documental, a maioria foi oriunda do banco de dados da
UNEB/PROGRAD (alunos matriculados na UNEB de 2007 a 2011), normatizações,
atas, ofícios, jornais, revistas acadêmicas. Gil (2009, p.44) considera que “As
vantagens da pesquisa documental são que o documento é a fonte mais importante
de dados, exige menor custo e tempo do pesquisador”.
Ainda para Gil (2009, p. 45):
a pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A única
diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa
bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos
autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de
materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda
podem ser elaborados de acordo com os objetos da pesquisa.

A característica epistemológica da pesquisa será o enfoque empírico analítico, pois
os pressupostos apontam para uma relação causal, já quanto aos elementos
pressupostos do enfoque empírico-analítico, estes serão aplicados em nível técnico
e em nível epistemológico, segundo TEIXEIRA, (2011. p.129).
Nível técnico, utilização de técnicas de coletas, tratamento e análise
de dados marcadamente quantitativos com uso de medidas e
procedimentos estatísticos. Os dados serão coletados através de
testes padronizados e questionários fechados, apresentados em
gráficos ou tabelas. Nível epistemológico A validação se fundamenta
no teste dos instrumentos de coleta e tratamentos dos dados com
ênfase no grau de significância estatística e racionalidade técnicoinstrumental. (TEIXEIRA, 2011, p.129).
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Outro elemento de enfoque empírico analítico é o de concepção de realidade e visão
de mundo, cuja característica é uma visão fixista, funcional, pré-definida e prédeterminada do fenômeno estudado. Ainda em nível epistemológico, a concepção de
ciência tem por finalidade a procura da causa dos fenômenos e a aplicação dos fatos
pelos condicionantes e antecedentes que os geram, assim foi escolhida a teoria
determinista, que, em epistemologia, é a teoria segundo a qual tudo esta
determinado, ou seja, uma relação é determinada quando existe uma ligação
necessária entre uma causa e seus efeitos, pois o determinismo nada mais é do que
uma generalização do princípio de causalidade, cujo pressuposto estipula que todo o
efeito tem uma causa e que, nas mesmas circunstâncias, a mesma causa conduz
sempre aos mesmos efeitos.
A escolha desta teoria justifica-se pelo fato de que ela é a que melhor se identifica
com o problema e os pressupostos levantados, pois a pesquisa visa ao estudo da
trajetória estudantil, cujas variáveis, na sua maioria, são de níveis comportamentais,
levando-se

em

consideração

que

a

teoria

determinista

pressupõe

que

comportamentos, vontades, escolhas nada mais são do que consequências de
acontecimentos anteriores, em que o homem é fruto direto do meio no qual está
envolvido, ou seja submetido, a uma relação de causalidade.
Após um minucioso planejamento, utilizamos como técnica de levantamento de
dados dois questionários.
Sobre o questionário KOTLER(2000) afirma que:
O questionário consiste de um conjunto de questões para serem
respondidas pelos entrevistados. Em função de sua flexibilidade, é o
instrumento mais comum para coletar dados primários, precisam ser
cuidadosamente desenvolvidos, testados e corrigidos antes de serem
administrados em larga escala [...] (KOTLER,1998,p.121).
O estudo utilizou dois questionários: um já estava pronto nos dados cadastrais da
PROGRAD, ou seja, os dados foram oriundos dos questionários aplicados no ato da
inscrição do vestibular, os quais ficam no banco de dados da UNEB; o outro questionário
foi aplicado pelo pesquisador, sendo composto de 25 questões com
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respostas fechadas. Buscamos

obedecer aos critérios recomendados por aquele

autor na elaboração do instrumento:
O questionário deve apresentar uma linguagem simples , direta e imparcial,
e deve ser pré-testado por uma amostragem de entrevistados antes de ser
utilizado. A pergunta inicial deve tentar
criar interesse por parte do
entrevistado. As perguntas mais difíceis e pessoais devem ser feitas
por
último, para que os entrevistadosnão
se tornem antecipadamente
defensivos. Finalmente, as perguntas devem seguir uma ordem lógica.
(KOTLER, 2000, p.133)

O questionário

foi aplicado nas salas de aula do curso

de pedagogia Campus I,

entre os dias 10 e 20 de dezembro 2011, nos três turnos, conforme disponibilidade
de horário dos

estudantes, envolvendo uma amostra de 144 estudantes, sendo 67

cotistas e 77 não cotistas, para levantar parâmetros de comparações.
Vale salientar que, respeitando os princípios, solicitamos autorização para a
pesquisa ao comitê de ética da UNEB, assim como da mesma forma, tivemos a
preocupação de esclarecer a cada entrevistado, o porquê da pesquisa e o para quê
estávamos pesquisando, buscando dissipar qualquer desconfiança quanto ao uso
dos dados, de forma que os questionários só foram aplicados após
assinado o termo de concordância

de participar da pesquisa, ou seja, de livre

consentimento, o qual deixava bem clara a livre participação,
anonimato e a garantia de qualquer

todos terem
a garantia de

respondente desligar-se da pesquisa, se

assim o desejasse em qualquer momento.
Após a garimpagem dos dados, construímos, uma “síntese dos dados”, conforme os
objetivos do estudo. De acordo com Victora; Knauth; e Hassen (2000)
Síntese de dados corresponde a uma primeira escrita na qual se busca uma
sistematização inicial dos dados e não deve ser confundida com o relatório
final da pesquisa. Trata-se de uma composição de dados de diferentes
origens, consistindo em uma parte intermediária entre a coleta dos dados e
a análise final dos mesmos. (VICTORA; KNAUTH,;HASSEN, 2000, p. 73 e
74)

Mediante a síntese de dados, elaboramos o dicionários específico do Soft Modalisa,
composto de múltiplas variáveis numéricas e textuais. Para Creswell (2007. p.106).
“Uma variável refere-se a uma característica ou a um atributo de uma pessoa ou
organização, pode ser mensurada ou observada e varia entre as
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pessoas ou as organizações que estão sendo estudadas”. O mesmo autor aponta
que são dois os tipos de variáveis: dependentes e independentes.
Variáveis independentes são aquelas que provavelmente causam
influencia ou afetam os resultados. Elas também são chamadas de
variáveis de tratamento, manipuladas, antecedentes ou previsoras.
Variáveis dependentes são aquela que dependem das variáveis
independentes; elas são os resultados da influência das variáveis
independentes. Outros nomes para variáveis dependentes são variáveis
de critérios, de resultado e de efeito. (CRESWELL, 2007, p.106).

Vale colocar, por outro lado, que “modalisa” é um programa especifico para
cruzamento e análise de dados quantitativos, em que, através de suas inúmeras
interfaces, facilita e proporciona o cruzamento e a análise dos dados.
Para maior compreensão dos leitores, torna-se necessário descrever os processos
do Modalisa, que envolve desde o momento do cadastramento dos dados extraídos
dos questionários aplicados até a análise final.
Assim, primeiro, cadastramos todas as variáveis referentes aos perfis pesquisados
nos questionários no modalisa; denominamos esta etapa de dicionário modalisa,
uma vez este consiste numa relação por ordem alfabética das variáveis. No segundo
momento, como as respostas variáveis dos questionários são numéricas textuais,
tornou -se necessário, codificar numericamente todas elas ou vice versa.
Nas estratégias concomitantes, o pesquisador pode quantificar os dados
qualitativos. Isso envolve criar códigos e temas qualitativamente; depois
contar o numero de vezes
que neles ocorrem nos dados de texto. Essa
quantificação de dados qualitativos permite ao pesquisador comparar
resultados quantitativos
com dados qualitativos. Alternativamente, o
investigador pode transformar dados quantitativos
em qualitativos.
(CRESWELL, 2007, p.223).

No terceiro momento, estando as variáveis

concomitantemente

pudemos cruzá-las, valendo salientar que,

como resposta ao cruzamento, o

programa Modalisa

codificadas,

fornece o resultado desse cruzamento em forma de tabela,

gráfico e estatística, conforme a solicitação do pesquisador.
Dentre os Perfis que foram estudados temos: Perfil Individual, Trajetória Escolar até
a Universidade, Expectativas do universitário, Perfil Cultural, o Desempenho
Acadêmico, Percurso até a Graduação, e, através da exploração, cruzamentos e
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análise das correspondentes variáveis conhecemos o perfil do estudante cotista.
Segundo BABBIE (1999, p.98), o mundo estudado num Survey são as unidades de
análise.[...] “As unidades de análise são tipicamente pessoas, mas podem também
ser famílias, cidades, estados nações, companhias, indústrias, clubes agências
governamentais, etc”.
Para as análises foram sistematizados os resultados obtidos, representados por
gráficos, tabelas estatísticas, associando-se os métodos qualitativos e quantitativos
com analises comparativas e estatísticos.
Aqui ressaltamos que o pesquisador, quando assume um determinado tema para
estudo, necessita de algum conhecimento sobre o assunto, assim como um bom
lastro de fundamentação teórica, pois a construção do pensamento envolve
pensamentos próprios, argumentos originais, movimento que vai do texto ao
contexto, do inconsciente ao consciente. Nesse sentido escreve Moraes (1997):
[...] a produção escrita concretizada a partir das análises e interpretações de
uma investigação não constitui expressão objetiva dos conteúdos de um
“corpus” de análise, mas representa construções e interpretações pessoais
do pesquisador, tendo sempre como referência uma fidelidade às
informações obtidas junto aos sujeitos da pesquisa (MORAES, 1997, p.13)

Essas considerações antecipam a compreensão da nossa conduta frente à análise
interpretativa, apresentada no próxima parte apoiada nos resultados alcançados, na
fundamentação teórica, no cruzamento dos dados colhidos e na experiência
profissional deste pesquisador, na tentativa de responder ao objeto de estudo.
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4

ANÁLISE DE RESULTADO DOS DADOS

As análises que seguem tem como principal proposta verificar o desempenho dos
estudantes cotistas e não cotistas antes e depois do ingresso na instituição, bem
como o seu perfil sociocultural e sua avaliação a respeito da sua formação
acadêmica dentro da instituição.
O processo tem como fator relevante a avaliação e o desempenho dos mesmos
através das notas, presença em sala de aula, trabalhos realizados e da visão deles a
respeito da formação acadêmica, do mercado de trabalho e da atuação na
sociedade para o desenvolvimento da mesma, para tanto vale ressaltar o papel da
estatística, uma vez que esta é uma grande aliada dos pesquisadores, pois é através
do tratamento dos dados coletados que é possível verificar tendências e
características de determinada população, fazendo com que de posse delas seja
possível tomar medidas políticas administrativas.
A amostra deste trabalho foi definida com base no cruzamento dos candidatos que
responderam ao questionário da vida do estudante universitário aplicado nas turmas
de Pedagogia Campi entre 10 e 20 de dezembro de 2011, com os estudantes que
participaram do processo seletivo vestibular dos anos de 2008, 2009 e 2010. Após o
cruzamento dos dados chegamos a uma amostra de tamanho n=144, onde 67
destes estudantes são cotistas (negros e indígenas) e 77 não cotistas.
A análise foi dividida em duas partes: Na primeira parte consta da análise descritiva
e exploratória, ou seja, da criação de tabelas e gráficos a fim de melhor visualizar os
dados coletados e organizados, do cálculo de médias e de sucintos comentários a
respeito dos resultados, já os dados estudados nesta parte da análise são os
coletados no ato da inscrição do até então, candidato ao curso assim como algumas
informações extraídas do formulário de inscrição e das respostas as perguntas do
questionário sociocultural aplicado na segunda parte da análise descritiva e
exploratória dos dados, o que nos leva a realidade do perfil acadêmico do aluno do
curso de pedagogia e em especial o universitário cotista.
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4.1 PRIMEIRA ETAPA
A primeira etapa da análise estatística consiste em expor através de tabelas e
gráficos as informações dos entrevistados no ato da inscrição, tais como:
dados pessoais e respostas do questionário sociocultural. Além destes, foi
verificado o desempenho dos mesmos no exame (Processo Seletivo Vestibular)
a que foram sujeitos a prestar para ingressarem na instituição UNEB nos anos
de 2008, 2009 e 2010.
TABELA 1
GÊNERO
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

FEMININO

98,51%

92,21%

95,14%

MASCULINO

1,49%

7,79%

4,86%

100,00%

100,00%

100,00%

Total geral

Fonte: Elaboração própria.
GRÁFICO 1

Fonte: Elaboração própria.
Segundo a tabela e gráfico 1 acima, podemos observar que o percentual de
entrevistados que são do gênero feminino ultrapassa os 95%.Este percentual é
ainda maior quando consideramos apenas os cotistas. A presença dos homens
é um pouco maior no grupo dos não cotistas.

83

TABELA 2
OPÇÃO DE LÍNGUA
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

ESPANHOL

85,07%

71,43%

77,78%

INGLÊS

14,93%

28,57%

22,22%

Total geral

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 2

Fonte: Elaboração própria.

De acordo com as informações acima, pouco mais de ¾ dos entrevistados optaram
pela língua espanhola ao invés da língua inglesa para a realização da prova de
língua estrangeira. Os não cotistas tiveram um percentual maior na escolha da
língua inglesa quando comparados aos cotistas.
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TABELA 3
MÉDIA DE IDADE POR ANO DE INGRESSO
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

2008

29,78

28,92

29,29

2009
2010

31,04
25,65

26,65
25,30

28,71
25,47

Total geral

28,61

26,88

27,69

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 3

Fonte: Elaboração própria.
Segundo a tabela e o gráfico 3, a média de idade dos entrevistados no final do
ano de ingresso é de aproximadamente 28 anos. No grupo dos não cotistas
esta média vem diminuindo com o passar dos anos. De acordo com os dados
coletados cerca de 25 alunos tinham idade superior a 40 anos no ano de
ingresso, o que certamente fez com que a média total se apresentasse um
pouco elevada.
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TABELA 4
VOCÊ RESIDE ATUALMENTE NO:
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

MUNICÍPIO SEDE DA UNIDADE UNIVERSITÁRIA

80,60%

89,61%

85,42%

OUTRO MUNICÍPIO
OUTROS

8,96%
5,97%

1,30%
0,00%

4,86%
2,78%

MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DA UNIDADE UNIVERSITÁRIA
Total geral

4,48%

9,09%

6,94%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 4

Fonte: Elaboração própria.
Aproximadamente 20% dos entrevistados cotistas não residem no município
sede da unidade universitária, Salvador. Mais de 90% dos não cotistas
entrevistados residem em Salvador.
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TABELA 5
EM QUE PERÍODO VOCÊ CURSOU O ENSINO MÉDIO?
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

TODO DIURNO

74,63%

83,12%

79,17%

MAIOR PARTE DIURNO
TODO NOTURNO

11,94%
10,45%

6,49%
7,79%

9,03%
9,03%

MAIOR PARTE NOTURNO
Total geral

2,99%

2,60%

2,78%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 5

Fonte: Elaboração própria.
De acordo com o gráfico e tabela 5 aproximadamente 80% dos
entrevistados cursaram o Ensino Médio no período diurno.
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TABELA 6
VOCÊ FOI REPROVADO EM ALGUMA SÉRIE DO ENSINO MÉDIO?
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

NÃO

92,54%

81,82%

86,81%

SIM, UMA VEZ
SIM, DUAS VEZES

5,97%
1,49%

16,88%
0,00%

11,81%
0,69%

SIM, MAIS DE TRÊS VEZES
Total geral

0,00%

1,30%

0,69%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRAFICO 6

Fonte: Elaboração própria.
De acordo com a tabela e gráfico 6, 92,54% dos entrevistados cotistas não
foram reprovados em nenhuma série do Ensino Médio.
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TABELA 7
DA RELAÇÃO ABAIXO, QUAL A MATÉRIA QUE VOCÊ TEM MAIOR
AFINIDADE E GOSTARIA DE CONTINUAR ESTUDANDO?
COTISTAS

NÃO
COTISTAS
41,56%

Total
geral
44,44%

HISTÓRIA

47,76%

LÍNGUA PORTUGUESA
BIOLOGIA

29,85%
7,46%

35,06%
5,19%

32,64%
6,25%

MATEMÁTICA
GEOGRAFIA

5,97%
4,48%

5,19%
3,90%

5,56%
4,17%

LÍNGUA ESPANHOLA
FÍSICA

2,99%
1,49%

0,00%
3,90%

1,39%
2,78%

LÍNGUA INGLESA
QUÍMICA

0,00%
0,00%

2,60%
2,60%

1,39%
1,39%

100,00%

100,00%

100,00%

Total geral

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 7

Fonte: Elaboração própria.
As matérias de maior afinidade para os cotistas e não cotistas segundo o gráfico e
tabela 7, são as de História e Língua Portuguesa. O interesse por Língua Inglesa e
Química é baixo em ambos os grupos.
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TABELA 8
QUAL O PRINCIPAL MOTIVO QUE O LEVOU A OPTAR PELO CURSO EM
QUE ESTÁ SE INSCREVENDO?

Possuo afinidade pessoal, vocação, realização pessoal

53,73%

NÃO
COTISTAS
54,55%

É importante para o desenvolvimento do país
Tem mercado de trabalho garantido

20,90%
8,96%

9,09%
12,99%

14,58%
11,11%

Permite conciliar o exercício da profissão com os outros afazeres
Inexistência de curso preferido

5,97%
4,48%

5,19%
5,19%

5,56%
4,86%

Outro motivo
Permite conciliar aula-trabalho

2,99%
2,99%

9,09%
3,90%

6,25%
3,47%

100,00%

100,00%

100,00%

COTISTAS

Total geral

Total
geral
54,17%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 8

Fonte: Elaboração própria.
Segundo a tabela e gráfico 8 podemos observar que a maior parte dos
entrevistados optou pelo curso de Pedagogia por afinidade pessoal, vocação,
realização pessoal. Cerca de 21% dos cotistas acreditam que o curso é
importante para o desenvolvimento do país, enquanto para os não cotistas 13%
acreditam que tem mercado de trabalho garantido.
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TABELA 9
O QUE VOCÊ ESPERA OBTER NUM CURSO SUPERIOR?
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Aumento de conhecimento e cultura geral

31,34%

Formação profissional teórica voltada para o futuro emprego
Consciência critica que possibilite intervir na sociedade

23,88%
17,91%

27,27%
9,09%

25,69%
13,19%

Formação teórica voltada para o ensino e a pesquisa
Outro motivo

14,93%
8,96%

6,49%
2,60%

10,42%
5,56%

2,99%
0,00%

11,69%
3,90%

7,64%
2,08%

100,00%

100,00%

100,00%

Nível superior para melhorar a atividade que já desenvolvo
Diploma de nível superior
Total geral

38,96%

Total geral
35,42%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 9

Fonte: Elaboração própria.
A maior parte dos não cotistas esperam obter maior conhecimento e formação
preparada para o futuro emprego.
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TABELA 10
EXCETUANDO OS ESCOLARES, QUANTOS LIVROS EM MÉDIA VOCÊ LÊ POR ANO?
COTISTAS
NÃO COTISTAS
NENHUM

Total geral

2,99%

1,30%

2,08%

1 A2
3 A5

28,36%
38,81%

19,48%
46,75%

23,61%
43,06%

6 A 10
11 A 20

16,42%
10,45%

20,78%
5,19%

18,75%
7,64%

MAIS DE 20

2,99%

6,49%

4,86%

Total geral

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 10

Fonte: Elaboração própria.
De acordo com a tabela e gráfico 10 aproximadamente 43% dos entrevistados
lêem de 3 a 5 livros por ano, sendo os não cotistas o grupo que tem uma média
maior de livros lidos por ano.
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TABELA 11
QUE MEIO VOCÊ MAIS UTILIZA PARA SE MANTER INFORMADO?
COTISTAS
NÃO COTISTAS

Total geral

RÁDIO

70,15%

49,35%

59,03%

CONVERSAS
REVISTAS

13,43%
13,43%

19,48%
14,29%

16,67%
13,89%

JORNAL
TELEVISÃO

1,49%
1,49%

1,30%
15,58%

1,39%
9,03%

Total geral

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 11

Fonte: Elaboração própria.

Segundo as informações presentes no gráfico e tabela 11, o rádio é o meio de
comunicação mais utilizado pelos entrevistados para se manterem informados.
Os cotistas utilizam mais o rádio para se manterem informado, cerca de 70%
dos seus entrevistados.
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TABELA 12
ALÉM DOS ESTUDOS, COM QUAIS ATIVIDADES VOCÊ MAIS OCUPA O SEU TEMPO?
COTISTAS
NÃO COTISTAS

Total geral

MÚSICA

26,87%

23,38%

25,00%

RELIGIÃO
OUTRAS

22,39%
16,42%

19,48%
9,09%

20,83%
12,50%

CINEMA, VÍDEO
TRABALHO

13,43%
8,96%

20,78%
9,09%

17,36%
9,03%

ARTESANATO, PINTURA
ESPORTES

5,97%
4,48%

5,19%
6,49%

5,56%
5,56%

TEATRO, DANÇA
Total geral

1,49%

6,49%

4,17%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 12

Fonte: Elaboração própria.
A música e a religião são as atividades mais apreciadas pelos cotistas, quase
50% dos seus entrevistados ocupam o tempo com essas atividades. Para os
não cotistas, a música e o cinema são as suas principais ocupações seguidos
também pela religião.
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TABELA 13
QUAL NÍVEL DE INSTRUÇÃO DE SEU PAI?
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

50,75%

25,97%

37,50%

ENSINO MÉDIO COMPLETO
ENSINO FUNADAMENTAL COMPLETO

22,39%
11,94%

41,56%
12,99%

32,64%
12,50%

ANALFABETO
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO

8,96%
2,99%

1,30%
6,49%

4,86%
4,86%

ENSINO MÉDIO INCOMPLETO
ENSINO SUPERIOR COMPLETO

2,99%
0,00%

10,39%
1,30%

6,94%
0,69%

100,00%

100,00%

100,00%

Total geral

Fonte: Elaboração própria.
GRÁFICO 13

Fonte: Elaboração própria.
O ensino fundamental incompleto é o grau de escolaridade modal da figura paterna
no grupo dos cotistas, chegando a ultrapassar os 50%. Esta mesma figura tem um
nível de escolaridade melhor quando migramos para o grupo dos não cotistas.
Menos de 1% dos entrevistados tem pai com ensino superior completo.
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TABELA 14
QUAL O NÍVEL DE INSTRUÇÃO DE SUA MÃE?
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

41,79%

19,48%

29,86%

ENSINO MÉDIO COMPLETO
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

16,42%
11,94%

42,86%
10,39%

30,56%
11,11%

ANALFABETA
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO

10,45%
7,46%

3,90%
10,39%

6,94%
9,03%

ENSINO MÉDIO INCOMPLETO
ENSINO SUPERIOR COMPLETO

7,46%
4,48%

7,79%
5,19%

7,64%
4,86%

100,00%

100,00%

100,00%

Total geral

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 14

Fonte: Elaboração própria.
A exemplo do nível de instrução do pai, as mães dos entrevistados cotistas
possuem na sua maioria o ensino fundamental incompleto. Já a figura materna
dos não cotistas passa de 40% quando falamos da conclusão do ensino médio.
O percentual de mães com nível superior é melhor do que o dos pais,
aproximadamente 4%.
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TABELA 15
QUAL A RENDA TOTAL MENSAL DA SUA FAMÍLIA?
ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO
MAIS DE 1 ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS
MAIS DE 3 ATÉ 5 SALÁRIOS MÍNIMOS
MAIS DE 5 ATÉ 10 SALÁRIOS MÍNIMOS
MAIS DE 10 ATÉ 20 SALÁRIOS MÍNIMOS
Total geral

COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

26,87%

6,49%

15,97%

50,75 %
17,91%

46,75 %
38,96%

48,61 %
29,17%

4,48%
0,00%

6,49%
1,30%

5,56%
0,69%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 15

Fonte: Elaboração própria.
De acordo com o gráfico e tabela 15 a renda familiar mensal dos entrevistados
é em quase 50% dos casos entre 1 e 3 salários mínimos. Cerca de 40% dos
não cotistas possuem renda total mensal familiar entre 3 e 5 salários mínimos,
este percentual fica menor que 18% quando tomamos como base os cotistas.
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TABELA 16
QUAL A SUA PARTICIPAÇÃO NA RENDA DA FAMÍLIA?
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

NÃO TRABALHO, RECEBO AJUDA FINANCEIRA DA FAMÍLIA

46,27%

58,44%

52,78%

TRABALHO E CONTRIBUO PARCIALMENTE
TRABALHO E RECEBO AJUDA FINANCEIRA DA FAMÍLIA

29,85%
10,45%

20,78%
2,60%

25,00%
6,25%

TRABALHO E SOU O RESPONSÁVEL PELO SUSTENTO DA FAMÍLIA
TRABALHO E NÃO RECEBO AJUDA FINANCEIRA DA FAMÍLIA

10,45%
2,99%

10,39%
7,79%

10,42%
5,56%

Total geral

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 16

Fonte: Elaboração própria.
A maior parte dos entrevistados no ato da inscrição no concurso vestibular não
trabalhava. O percentual de não cotistas que não trabalhava é maior do que o
dos cotistas. Quase 30% dos cotistas trabalhavam e contribuíam parcialmente
na renda familiar.
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TABELA 17
PRETENDE TRABALHAR ENQUANTO FAZ O CURSO SUPERIOR?
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

SIM, DESDE O PRIMEIRO ANO, EM TEMPO PARCIAL

64,18%

58,44%

61,11%

SIM, APENAS EM ESTÁGIOS PARA TREINAMENTO
SIM, DESDE O PRIMEIRO ANO, EM TEMPO INTEGRAL

29,85%
2,99%

31,17%
0,00%

30,56%
1,39%

SIM, APENAS NOS DOIS ÚLTIMOS ANOS DE ESTUDOS
NÃO

2,99%
0,00%

6,49%
3,90%

4,86%
2,08%

100,00%

100,00%

100,00%

Total geral

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 17

Fonte: Elaboração própria.
Podemos observar que mais de 60% dos entrevistados tinham interesse em
trabalhar desde o primeiro ano do curso em tempo parcial. O percentual de
cotistas interessados em trabalhar desde o primeiro ano é maior do que o dos
não cotistas.
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TABELA 18
QUAL A CONDIÇÃO DO IMÓVEL ONDE SUA FAMÍLIA RESIDE?
COTISTAS
NÃO COTISTAS

Total geral

PRÓPRIO

79,10%

67,53%

72,92%

ALUGADO
OUTRA

17,91%
2,99%

19,48%
12,99%

18,75%
8,33%

Total geral

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 18

Fonte: Elaboração própria.
Segundo a tabela 18 aproximadamente 80% dos entrevistados cotistas residem em
casa própria.
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TABELA 19
COM QUANTAS PESSOAS VOCÊ RESIDE?
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

2,99%

1,30%

2,08%

1 PESSOA
2 PESSOAS

4,48%
26,87%

10,39%
24,68%

7,64%
25,69%

3 A 6 PESSOAS
7 OU MAIS PESSOAS

55,22%
10,45%

61,04%
2,60%

58,33%
6,25%

Total geral

100,00%

100,00%

100,00%

MORO SOZINHO

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 19

Fonte: Elaboração própria.
De acordo com a tabela e gráfico 19 podemos observar que a maioria dos
entrevistados residem com 3 a 6 pessoas. O percentual ultrapassa a casa dos
60%, nesta categoria, quando consideramos apenas os não cotistas. 10,45%
dos cotistas moram com 7 ou mais pessoas.
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TABELA 20
QUAL O MEIO DE TRANSPORTE QUE VOCÊ MAIS UTILIZA?
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

ÔNIBUS

97,01%

87,01%

91,67%

CARRO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA
NENHUM

1,49%
1,49%

7,79%
3,90%

4,86%
2,78%

MOTO
Total geral

0,00%

1,30%

0,69%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 20

Fonte: Elaboração própria.
Mais de 97% dos cotistas utilizam o ônibus como principal meio de transporte e
87,01% dos não cotistas utilizam ônibus. O percentual de não cotistas que
utilizam carro próprio ou da família é maior do que o dos cotistas.
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TABELA 21
VOCÊ TEM ACESSO A COMPUTADOR?
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

SIM, EM CASA

50,75%

75,32%

63,89%

SIM, EM OUTROS LOCAIS
NÃO

35,82%
13,43%

20,78%
3,90%

27,78%
8,33%

Total geral

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 21

Fonte: Elaboração própria.
De acordo com o gráfico 21 verificamos que o percentual de não cotistas que
acessam o computador na própria casa é maior do que o de cotistas. Mais de
13% dos entrevistados cotistas não tem acesso ao computador em casa.
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TABELA 22
VOCÊ TEM ACESSO À INTERNET?
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

SIM, EM CASA

52,24%

70,13%

61,81%

SIM, EM OUTROS LOCAIS
NÃO

35,82%
11,94%

25,97%
3,90%

30,56%
7,64%

Total geral

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 22

Fonte: Elaboração própria.
Segundo a tabela e gráfico 22, mais de 60% dos entrevistados tem acesso à
internet em casa. Quase 12% dos cotistas não tem acesso à internet.
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TABELA 23
MÉDIA DE REDAÇÃO
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

2008

8,00

8,88

8,50

2009
2010

7,17
7,10

8,48
7,61

7,87
7,36

Total geral

7,37

8,30

7,86

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 23

Fonte: Elaboração própria.
A nota média da Redação diminuiu ao longo do período 2008-2010 em cerca
de 14%. O desempenho dos não cotistas neste período é maior do que o
dos cotistas.
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TABELA 24
ESCORE MÉDIO PADRONIZADO – PORTUGUÊS
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

2008

6,02

5,77

5,88

2009
2010

5,40
5,38

5,56
5,43

5,49
5,41

Total geral

5,56

5,58

5,57

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 24

Fonte: Elaboração própria.
O escore médio padronizado dos cotistas na prova de Português foi superior ao
dos não cotistas no ano de 2008, porém nos outros dois anos o escore dos não
cotistas foi levemente maior.
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TABELA 25
ESCORE MÉDIO PADRONIZADO - LÍNGUA ESTRANGEIRA
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

2008

5,71

5,35

5,50

2009
2010

5,24
5,18

5,33
5,03

5,29
5,10

Total geral

5,34

5,23

5,28

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 25

Fonte: Elaboração própria.
De acordo com as informações presentes na tabela e gráfico 25, os
entrevistados cotistas tiveram um desempenho médio um pouco maior nos
anos de 2008 e 2010.
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TABELA 26
ESCORE MÉDIO PADRONIZADO – MATEMÁTICA
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

2008

5,15

5,28

5,22

2009
2010

5,00
5,44

5,05
4,72

5,03
5,07

Total geral

5,21

5,00

5,10

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 26

Fonte: Elaboração própria.
O escore médio padronizado dos cotistas aumentou para 5,44 em 2010, 15%
maior do que o desempenho dos não cotistas no mesmo período.
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TABELA 27
ESCORE MÉDIO PADRONIZADO - CIÊNCIAS HUMANAS
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

2008

5,59

5,24

5,39

2009
2010

5,73
5,65

5,64
5,40

5,68
5,53

Total geral

5,66

5,43

5,54

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 27

Fonte: Elaboração própria.
Os cotistas tiveram desempenho levemente maior em todos os períodos
analisados acima na prova de ciências humanas.
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TABELA 28
ESCORE MÉDIO PADRONIZADO - CIÊNCIAS NATURAIS
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

2008

5,31

5,11

5,20

2009
2010

5,13
5,41

5,12
4,88

5,13
5,14

Total geral

5,29

5,03

5,15

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 28

Fonte: Elaboração própria.
Segundo a tabela 28 e o gráfico 28 o escore médio padronizado dos
cotistas também é superior ao dos não cotistas no período 2008-2010.
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TABELA 29
MÉDIA DA NOTA FINAL
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

2008

78,77

75,51

76,91

2009
2010

75,27
76,20

75,81
72,59

75,56
74,36

Total geral

76,57

74,59

75,51

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 29

Fonte: Elaboração própria.
Com base na tabela e gráfico 29, podemos observar que a nota final média dos
cotistas da amostra no processo seletivo Vestibular UNEB, foi maior em 2008 e
2010. Já no ano de 2009 o desempenho dos não cotistas foi um pouco melhor.
Seria necessário fazer um teste estatístico de comparação de médias para
verificar se existe diferença significativa entre as notas finais dos cotistas e não
cotistas.
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4.2 SEGUNDA ETAPA
A segunda etapa da análise estatística consiste na análise do questionário do
observatório da vida estudantil, avaliando algumas características dos
estudantes do ponto de vista pessoal, acadêmico e profissional. Por fim, foi
verificado o desempenho dos entrevistados através das médias gerais até o fim
do segundo semestre de 2010.
TABELA 30
RELIGIÃO/DOUTRINA A QUE QUE PERTENCE
COTISTAS

NÃO COTISTAS

EVANGÉLICA

37,31%

28,57%

Total Geral
32,64%

CATÓLICA

31,34%

31,17%

31,25%

NENHUMA

11,94%

20,78%

16,67%

ESPÍRITA

10,42%

10,45%

10,39%

OUTRA

5,97%

5,19%

5,56%

CANDOMBLÉ

2,99%

3,90%

3,47%

100,00%

100,00%

100,00%

Total Geral

Fonte: Elaboração própria.
GRÁFICO 30

Fonte: Elaboração própria.
De acordo com a tabela e o gráfico 30 podemos observar que a prevalência de
evangélicos é maior no grupo dos Cotistas, cerca de 37%. Já no grupo dos Não
Cotistas a presença dos católicos é maior. Os evangélicos e os católicos
representam cerca de 64% dos entrevistados. Podemos verificar também que o
número de entrevistados que não tem nenhuma religião vem logo após as duas
religiões mencionadas anteriormente.
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TABELA 31
QUANTAS VEZES PRESTOU VESTIBULAR?
UMA
DUAS
TRÊS OU MAIS
Total Geral

COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total Geral

38,81%

24,68%

31,25%

42,86%

38,89%

34,33%
26,87%

32,47%

29,86%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 31

Fonte: Elaboração própria.
Segundo as informações da tabela 31 e gráfico 31, a maior parte dos Cotistas
prestou vestibular até duas vezes, enquanto no grupo dos Não Cotistas
aproximadamente 75% dos entrevistados prestaram vestibular duas ou mais vezes.
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TABELA 32
REQUEREU ISENÇÃO?
COTISTAS

NÃO COTISTAS

SIM E FOI DEFERIDO

50,75%

12,99%

NÃO REQUERI

34,33%

81,82%

59,72%

SIM E FOI INDEFERIDO

14,93%

5,19%

9,72%

100,00%

100,00%

100,00%

Total Geral

Total Geral
30,56%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 32

Fonte: Elaboração própria.
A tabela 32 e o gráfico 32 mostram que pouco mais de 50% dos Cotistas
entrevistados tiveram a isenção da taxa de inscrição concedida, em
contrapartida o percentual de Não Cotistas que não requereu a isenção é
menor que 20%.
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TABELA 33
QUAL A IMAGEM QUE VOCÊ TEM DA UNEB?
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total Geral

Uma Universidade reconhecida com prestígio e qualidade

68,66%

68,83%

68,75%

Uma Universidade seletiva com difícil acesso aos menos favorecidos

12,50%

13,43%

11,69%

Uma universidade com elevado nível de exigência no vestibular

7,46%

3,90%

5,56%

Uma Universidade como as demais

7,46%

10,39%

9,03%

Sem resposta

2,99%

5,19%

4,17%

100,00%

100,00%

100,00%

Total Geral

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 33

Fonte: Elaboração própria.

De acordo com a tabela e o gráfico 33 podemos observar que em ambos os
grupos aproximadamente 70% dos entrevistados consideram a UNEB uma
universidade reconhecida com prestígio e qualidade.

115

TABELA 34
O CURSO OFERECIDO PELA UNEB
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

SATISFAZ EM PARTE

74,63%

77,92%

76,39%

SATISFAZ PLENAMENTE
NÃO SATISFAZ

23,88%
1,49%

15,58%
2,60%

19,44%
2,08%

AINDA CONHEÇO POUCO SOBRE O CURSO
Total geral

0,00%

3,90%

2,08%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte:Elaboração própria.

GRÁFICO 34

Fonte:Elaboração própria.
A tabela e o gráfico 34 mostram que ambos os grupos (Cotistas e Não Cotistas)
consideram que o curso de Pedagogia oferecido pela UNEB satisfaz em parte
os seus interesses de formação acadêmica.
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TABELA 35
VOCÊ JÁ FEZ OU ESTÁ FAZENDO ALGUM ARTIGO?
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total Geral

SIM

67,16%

63,64%

65,28%

NÃO, MAS PRETENDO
SEM RESPOSTA

29,85%
1,49%

31,17%
0,00%

30,56%
0,69%

NÃO E NÃO PRETENDO
Total Geral

1,49%

5,19%

3,47%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 35

Fonte: Elaboração própria.
Segundo a tabela e gráfico 35 acima, o percentual de Cotistas entrevistados
que já fizeram ou estão fazendo um artigo é levemente maior que o do grupo
dos Não Cotistas. Aproximadamente 31% dos entrevistados nunca fizeram um
artigo, porém, pretendem.
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TABELA 36
QUANTO AO RECURSO DIDÁTICO EMPREGADO EM AULA
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total Geral

BOM

59,70%

59,74%

59,72%

REGULAR
MUITO BOM

23,88%
14,93%

25,97%
10,39%

25,00%
12,50%

FRACO
Total Geral

1,49%

3,90%

2,78%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 36
Quanto ao recurso didático empregado em aula

100
%
80
COTISTAS

%

NÃO
COTISTAS

60

FRACO

MUITO
BOM

%

BOM

40

REGULAR

%

20
%
0%

Fonte:Elaboração própria.
O gráfico e a tabela 36 mostram que aproximadamente 60% dos entrevistados,
de ambos os grupos, consideram BOM os recursos didáticos empregados em
sala de aula.
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TABELA 37
QUANTO A METODOLOGIA DE ENSINO DOS PROFESSORES
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total Geral

BOA

56,72%

44,16%

50,00%

REGULAR
MUITO BOA

41,79%
1,49%

45,45%
6,49%

43,75%
4,17%

FRACA
Total Geral

0,00%

3,90%

2,08%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte:Elaboração própria.

GRÁFICO 37

Fonte:Elaboração própria.

Segundo a tabela e gráfico 37, os não cotistas se mostram um pouco mais
exigentes quanto a metodologia de ensino dos professores. A maior parte dos
entrevistados deste grupo acham que a metodologia de ensino dos professores
é regular. Já 56,72% dos cotistas acham a metodologia boa.
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TABELA 38
QUAL O SEU NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS,
SEMINÁRIOS, PALESTRAS REALIZADAS NA UNEB E EM OUTRAS
INSTITUIÇÕES

SEMPRE PROCURO PARTICIPAR

52,24%

NÃO
COTISTAS
63,64%

PARTICIPO POUCO
NUNCA PARTICIPEI

46,27%
1,49%

35,06%
1,30%

40,28%
1,39%

Total Geral

100,00%

100,00%

100,00%

COTISTAS

Total Geral
58,33%

Fonte:Elaboração própria.

GRÁFICO 38

Fonte: Elaboração própria.
De acordo com a tabela e gráfico acima os entrevistados não cotistas
participam mais do que os cotistas de congressos, seminários e palestras
realizadas na instituição ou fora dela.
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TABELA 39
QUAL O SEU NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS QUE A UNEB OFERECE (DANÇA, TEATRO...)
COTISTAS
NÃO COTISTAS
Total Geral
NUNCA PARTICIPEI

65,67%

38,96%

51,39%

PARTICIPO POUCO
SEMPRE PROCURO PARTICIPAR

23,88%
5,97%

40,26%
11,69%

32,64%
9,03%

2,99%
1,49%

9,09%
0,00%

6,25%
0,69%

100,00%

100,00%

100,00%

DESCONHEÇO AS ATIVIDADES
SEM RESPOSTA
Total Geral

Fonte:Elaboração própria
.
GRÁFICO 39

Fonte: Elaboração própria
Quando falamos do nível de participação nas atividades artísticas culturais que
a UNEB oferece, mais de 65% dos cotistas entrevistados nunca participaram.
Entretanto, a maior parte dos não cotistas entrevistados participam de alguma
forma. É o que mostra a tabela 39 e gráfico 39.
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TABELA 40

QUAL O SEU NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE LAZER OFERECIDA PELA UNEB (JOGOS DESPORTIVOS, GINÁSTICA...

COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total Geral

NUNCA PARTICIPEI

85,07%

66,23%

75,00%

DESCONHEÇO AS ATIVIDADES
PARTICIPO POUCO
SEMPRE PROCURO PARTICIPAR

7,46%
7,46%
0,00%

9,09%
22,08%
2,60%

8,33%
15,28%
1,39%

100,00%

100,00%

100,00%

Total Geral

Fonte: Elaboração própria

GRÁFICO 40

Fonte: Elaboração própria
Segundo as informações presentes na tabela e gráfico 40, mais de 90% dos
entrevistados cotistas nunca participaram ou desconhecem das atividades
relacionadas ao lazer que são oferecidas pela UNEB.
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TABELA 41
QUAL SEU NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NA UNEB
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total Geral

PARTICIPO POUCO

62,69%

51,95%

56,94%

NUNCA PARTICIPEI
SEMPRE PROCURO PARTICIPAR

29,85%
7,46%

32,47%
15,58%

31,25%
11,81%

Total Geral

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte:Elaboração própria

GRÁFICO 41

Fonte:Elaboração própria
Quando se diz respeito à política na UNEB, os estudantes participam pouco ou
nunca participaram segundo a amostra aqui representada. A tabela 41 mostra
que apenas cerca 12% dos entrevistados sempre procuram participar.
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TABELA 42
COMO VOCÊ CONSIDERA SEU NÍVEL DE SOCIALIZAÇÃO COM OS SEUS COLEGAS
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total Geral

BOM

56,72%

50,65%

53,47%

ÓTIMO
REGULAR

29,85%
13,43%

41,56%
6,49%

36,11%
9,72%

RUIM
Total Geral

0,00%

1,30%

0,69%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria

GRÁFICO 42

Fonte: Elaboração própria
De acordo com o gráfico e a tabela 42, a maioria dos estudantes considera o
nível de socialização entre os colegas, bom. O percentual de entrevistados que
consideram o relacionamento entre os colegas ótimo é maior no grupo dos não
cotistas.
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TABELA 43
COMO VOCÊ CONSIDERA SEU NÍVEL DE SOCIALIZAÇÃO COM SEUS PROFESSORES
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total Geral

BOM

55,22%

62,34%

59,03%

REGULAR
ÓTIMO

28,36%
16,42%

24,68%
11,69%

26,39%
13,89%

RUIM
Total Geral

0,00%

1,30%

0,69%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria

GRÁFICO 43

Fonte: Elaboração própria
A tabela e gráfico 43 apresentam que o nível de socialização professor-aluno é
bom em ambos os grupos, sendo que entre os não cotistas este valor
ultrapassa a casa dos 60%. Pouco mais de ¼ dos entrevistados aparentam ter
um nível de socialização regular.
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TABELA 44
VOCÊ PARTICIPA DE MOVIMENTOS ESTUDANTIS?
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total Geral

NÃO

89,55%

76,62%

82,64%

SIM
SEM RESPOSTA

10,45%
0,00%

19,48%
3,90%

15,28%
2,08%

Total Geral

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria

GRÁFICO 44

Fonte: Elaboração própria
Segundo a tabela 44, aproximadamente 90% dos entrevistados cotistas não
participam de movimentos estudantis. O percentual no grupo dos não cotistas
apesar de menor do que o dos cotistas, também é significativo, cerca de 77%.
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TABELA 45
VOCÊ É FUMANTE?
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total Geral

NÃO

100,00%

98,70%

99,31%

SIM

0,00%

1,30%

0,69%

100,00%

100,00%

100,00%

Total Geral

Fonte: Elaboração própria
A tabela mostra que segundo a amostra anlisada os estudantes do curso
de pedagogia não são fumantes.

TABELA 46
QUANTO À BEBIDAS ALCOOLICAS
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total Geral

NÃO BEBO

59,70%

50,65%

54,86%

BEBO RARAMENTE
BEBO FREQUENTEMENTE

29,85%
10,45%

38,96%
10,39%

34,72%
10,42%

Total Geral

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte:Elaboração própria
GRÁFICO 46

Fonte: Elaboração própria
De acordo com a tabela 46 e o gráfico acima observamos que mais da
metade dos entrevistados não consomem bebidas alcoólicas, sendo este
percentual com maior predominância dos cotistas. Dentre os que bebem
raramente o percentual de não cotistas é maior do que o dos cotistas.
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TABELA 47
QUAL A SUA OPINIÃO SOBRE O DIRETÓRIO ESTUDANTIL?
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total Geral

ATENDE POUCO

71,64%

63,64%

67,36%

ATENDE AOS INTERESSES DA CLASSE DE FORMA SATISFATÓRIA
NÃO ATENDE AOS INTERESSES DA CLASSE

16,42%
11,94%

22,08%
11,69%

19,44%
11,81%

SEM RESPOSTA
Total Geral

0,00%

2,60%

1,39%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria

GRÁFICO 47

Fonte: Elaboração própria.
Segundo a tabela e gráfico 47 pouco mais de 67% acreditam que o diretório
estudantil atende pouco aos interesses da classe.
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TABELA 48
VOCÊ UTILIZA O DEPARTAMENTO MÉDICO DA UNEB?
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total Geral

RARAMENTE

43,28%

50,65%

47,22%

NÃO
FREQUENTEMENTE

34,33%
22,39%

35,06%
12,99%

34,72%
17,36%

SEM RESPOSTA
Total Geral

0,00%

1,30%

0,69%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 48

Fonte: Elaboração própria.
Apenas 17,36% dos entrevistados utilizam frequentemente o departamento
médico. O percentual é maior no grupo dos cotistas. Mais de 50% dos não
cotistas utilizam raramente o departamento.
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TABELA 49
VOCÊ TRABALHA?
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total Geral

SIM, EM OUTRA ÁREA

34,33%

16,88%

25,00%

SIM, EM CONSONÂNCIA COM O CURSO DE GRADUAÇÃO
NÃO

32,84%
31,34%

45,45%
36,36%

39,58%
34,03%

SEM RESPOSTA
Total Geral

1,49%

1,30%

1,39%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 49

Fonte: Elaboração própria.
De acordo com o gráfico e tabela 49 podemos observar que aproximadamente
65% dos entrevistados estão trabalhando, porém a maior parte dos cotistas
está trabalhando em outra área. Cerca de 36% dos não cotistas não estão
trabalhando.
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TABELA 50
JÁ ESTÁ ESTAGIANDO?
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total Geral

NÃO

59,70%

40,26%

49,31%

SIM, NA ÁREA
SIM, EM ÁREA DIFERENTE

37,31%
2,99%

55,84%
3,90%

47,22%
3,47%

Total Geral

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 50

Fonte: Elaboração própria.
A maioria dos cotistas não está estagiando e a maioria dos cotista está
estagiando em áreas diferentes do curso.
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TABELA 51
QUANTO A INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total Geral

SATISFAZ PARCIALMENTE

59,70%

63,64%

61,81%

SATISFAZ TOTALMENTE
NÃO SATISFAZ

34,33%
5,97%

33,77%
2,60%

34,03%
4,17%

Total Geral

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 51

Fonte: Elaboração própria.

Quanto a infraestrutura do departamento, pouco mais de 60% acreditam que
satisfaz parcialmente. Apenas 4% dos entrevistados consideram a infra
estrutura inadequada.
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TABELA 52
SEU DEPARTAMENTO DE ENSINO ESTÁ ADEQUADO PARA ATENDER DEFICIENTES VISUAIS?
COTISTAS
NÃO COTISTAS
Total Geral
NÃO

59,70%

80,52%

70,83%

EM PARTE
SIM

34,33%
4,48%

19,48%
0,00%

26,39%
2,08%

SEM RESPOSTA
Total Geral

1,49%

0,00%

0,69%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 52

Fonte: Elaboração própria.
A maioria dos não cotistas consideram que o departamento de ensino está
inadequado para atender deficientes visuais.
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TABELA 53

SEU DEPARTAMENTO ESTÁ ADEQUADO PARA ATENDER DEFICIENTES AUDITIVOS?
COTISTAS
NÃO COTISTAS

Total Geral

NÃO

67,16%

84,42%

76,39%

EM PARTE
SIM

26,87%
2,99%

12,99%
2,60%

19,44%
2,78%

SEM RESPOSTA
Total Geral

2,99%

0,00%

1,39%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRAFICO 53

Fonte: Elaboração própria.
De acordo com as tabelas e gráficos 53 mais de 70% dos entrevistados
responderam que o departamento não está adequado para atender as
necessidades de deficientes visuais e/ou auditivos. Os não cotistas se
mostraram mais exigentes nesta análise.
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TABELA 54
SEU DEPARTAMENTO ESTÁ AEDQUADO PARA ATENDER PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MOTORA?
COTISTAS
NÃO COTISTAS
Total Geral
NÃO

55,22%

45,45%

50,00%

EM PARTE
SIM

35,82%
7,46%

51,95%
2,60%

44,44%
4,86%

SEM RESPOSTA
Total Geral

1,49%

0,00%

0,69%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 54

Fonte: Elaboração própria.
Já quando se diz respeito a estrutura do departamento (tabela e gráfico 54)
para atender possíveis portadores de deficiência motora, os cotistas se tornam
um pouco mais exigentes do que os não cotistas. Cerca de 55% dos cotistas
não consideram o departamento adequado para atender as necessidades
destes portadores. Já a maior parte dos não cotistas consideram que o
departamento atende em parte estas necessidades.
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TABELA 55
VOCÊ É A FAVOR OU CONTRA O SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E INDÍGENAS?
COTISTAS
NÃO COTISTAS
Total Geral
A FAVOR

86,57%

61,04%

72,92%

CONTRA
TANTO FAZ

8,96%
2,99%

27,27%
9,09%

18,75%
6,25%

SEM RESPOSTA
Total Geral

1,49%

2,60%

2,08%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 55

Fonte: Elaboração própria.
Aproximadamente 61% dos não cotistas são a favor da reserva de vagas para
negros e indígenas.
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TABELA 56
VOCÊ ACHA NECESSÁRIO UM REFEITÓRIO ESTUDANTIL NA UNEB?
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total Geral
97,92%

100,00%

96,10%

EM PARTE

0,00%

3,90%

2,08%

Total Geral

100,00%

100,00%

100,00%

SIM

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 56

Fonte: Elaboração própria.
Observa-se que 100% cotistas acham necessário um refeitório estudantil,
assim como também 96% dos não cotista, conforme gráfico e tabela 56.
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TABELA 57
O ACERVO BIBLIOGRÁFICO ATENDE AS NECESSIDADES DO SEU CURSO?
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total Geral

EM PARTE

68,66%

61,04%

64,58%

SIM
NÃO

23,88%
7,46%

23,38%
15,58%

23,61%
11,81%

Total Geral

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 57

Fonte: Elaboração própria.
De acordo com a tabela e gráfico 57 pouco menos de 70% dos cotistas
acreditam que o acervo bibliográfico atende parcialmente as necessidades do
curso. Cerca de 15% dos não cotistas acreditam que o acervo bibliográfico é
limitado.
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TABELA 58
JÁ PARTICIPOU DE ALGUMA EQUIPE DE PESQUISA ACADÊMICA?
COTISTAS
NÃO COTISTAS

Total Geral

NÃO

79,10%

75,32%

77,08%

SIM

20,90%

24,68%

22,92%

Total Geral

100,00%

100,00%

100,00%

GRÁFICO 58

Fonte: Elaboração própria.
Nota-se que 79% dos cotistas 75% dos não cotista, nunca participaram de
uma equipe de pesquisa acadêmica até o sexto semestre.
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TABELA 59
RECEBE ALGUM BENEFÍCIO FINANCEIRO RELATIVO AO CURSO?
COTISTAS
NÃO COTISTAS

Total Geral

NÃO

80,60%

81,82%

81,25%

SIM

19,40%

18,18%

18,75%

Total Geral

100,00%

100,00%

100,00%

GRÁFICO 59

Fonte: Elaboração própria.
Segundo as informações contidas no gráfico e tabela, menos de 20% dos
entrevistados recebem benefício financeiro. Sendo que entre os que
recebem algum benefício, os cotistas se fazem levemente mais presentes.
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TABELA 60
MÉDIA POR ANO DE INGRESSO
COTISTAS

NÃO COTISTAS

Total geral

2008

8,19

8,40

8,31

2009
2010

8,05
8,29

8,08
8,28

8,07
8,28

Total geral

8,18

8,25

8,22

Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 60

Fonte: Elaboração própria
De acordo com a tabela 60 e o gráfico 60 podemos observar que para os
entrevistados com ano de ingresso 2008, a média geral dos não cotistas foi de
8,40 enquanto a dos cotistas foi de 8,19. Para os que ingressaram em 2009 e
2010 a diferença entre os dois grupos foi ainda menor. Como o tamanho da
amostra foi igual a 144 entrevistados (suficientemente grande para a população
em questão), sendo 77 não cotistas e 67 cotistas, e os resultados foram
bastante próximos, é possível que não exista diferença significativa entre as
médias gerais dos dois grupos. Para confirmar tal suspeita seria necessário
fazer um teste estatístico de comparação de médias para verificar se há fortes
evidências de que as médias gerais entre os cotistas e não cotistas não
diferem estatisticamente para os estudantes do curso de pedagogia.
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5 CONCLUSÃO
Diante do estudo realizado e especialmente por conta da análise dos dados
levantados e resultados obtidos de mostrar a trajetória dos alunos cotistas no curso
de licenciatura em pedagogia da UNEB, campus I, em consonância com os cinco
objetivos específicos explorados constatamos que achados atenderam ao objeto
deste estudo os quais evidenciam aspectos relevantes nos alunos cotistas do curso
de pedagogia Campus I, de forma que na abordagem teórica constatamos a
importância dos movimentos sociais na busca dos seus direitos sociais, assim como
o alcance da PNAS negros e indígenas. Quanto aos perfis dos cotistas estudados
detectamos os seguintes aspectos: o “Perfil Individual” do aluno cotista apresenta-se
na sua maioria sendo: do sexo feminino; média de idade 28 anos; residentes em
salvador, de religião evangélica; afinidade ocupacional musica e religião; 97% dos
entrevistados utilizam ônibus e mais da metade de ambos os grupos não consomem
bebida alcoólica.
Quanto ao Perfil familiar dos cotistas pesquisados apresenta-se como: renda familiar
entre um a três salários mínimos; 80% residem em casa própria, com uma
composição entre três a seis pessoas; 80% dos pais só tem a formação no ensino
fundamental é incompleto.
No que se refere ao

Perfil cultural, a maioria prestou vestibular duas vezes, 80%

cursaram o ensino médio
pedagogia por afinidade,

no período
vocação

diurno; a maior parte optou pelo curso de
e realização pessoal; entretanto só 50%

requereu isenção; 21,90,10 % dos cotistas já participaram de pesquisa acadêmica;
50,75% tem acesso a computador em casa; e 60% acessam internet em casa; no
rendimento estudantil a média em redação apresenta-se de 7,37% enquanto os não
cotistas é de 8,30%; o escore médio padronizado em português de cotista e de
5,56% e o de não cotista 5,58%; em matemática o escore médio padronizado
aumentou no ano de 2010 em 15% em ralação aos não cotista; o desempenho em
língua estrangeira nos anos de 2008 e 2010 foi superior aos não cotistas; ressalta-se
que a media geral nos anos de 2008 e 2010 foi superior aos não cotistas ( 8,18
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para cotistas e de 8, 25 para não cotista), embora seja considerada uma diferença
muito pouca torna-se um fator relevante. Em relação à participações em congressos
seminários e afins a maioria dos não cotistas apresentaram uma maior participação;
já nas atividades artísticas culturais e nas atividades de lazer oferecida pela UNEB, a
predominância é de cotistas.
No que tange a expectativas em relação ao curso detectamos que a maior parte dos
não cotistas esperam obter maiores conhecimentos e formação preparada para o
emprego; 70% reconhecem a UNEB, como uma universidade reconhecida com
prestigio e qualidade; ambos os grupos consideram que o curso de pedagogia da
UNEB, satisfaz em parte os seus interesses de formação acadêmica; 67,16% dos
cotista já fizeram artigo; a matéria de maior afinidade é língua portuguesa. Ainda
quanto ao nível de satisfação 60% ambos os grupos consideram bons os recursos
didáticos; 56,72 dos cotistas acham a metodologia dos professores boa; no que se
refere a infra estrutura do departamento pouco mais de 60% acreditam que satisfaz
parcialmente e só apenas 4% acham inadequada; dos cotistas pesquisados 90%
não participam dos movimentos estudantis, 61% é a favor do sistema de cotas;
100% acham necessário um refeitório estudantil, e 70% acham que o acervo
bibliográfico atende parcialmente.
Vale constar que durante o construto deste estudo, uma grande parte do
conhecimento nela exposto, passou por varias formas de conversões conforme o
ponto de vista de Nonaka e Takeuchi, relacionado a prática de GC. Onde numa
seqüência de espirais, o conhecimento passou por varias conversões mediadas
pelos dois tipos de conhecimentos subjetivos e objetivos ou seja o conhecimento
tácito e o conhecimento explicito, de forma que: a socialização (troca de
conhecimento tácito, principalmente por experiências vivenciadas), aconteceu
durante a pesquisa

quando o

funcionários da UNEB/PROGRAD,

pesquisador interagiu com os pesquisandos,
orientadora Professora Dra. Leliana Sousa e

até mesmo com os colegas, construindo-se sugestões coletivas; a externalização
(conhecimento tácito para o explicito) materializou-se no momento da explicitação
das sugestões por meio do preenchimento dos questionários ou quando cadastrados
nos meios eletrônicos, assim como na elaboração textual, é o conhecimento tácito
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transformando-se em conhecimento conceitual; a combinação (união de diferentes
conhecimentos explícitos para formar um novo conhecimento explicito) ocorreu no
momento em que juntamente com a professora orientadora, numa relação de
interação, discute, analisa e complementa sugestões, contribuindo assim para a
combinação, por intermédio dos diferentes conjuntos de conhecimentos, este
momento é determinante para a implantação da idéia; a Internalização (conversão
do conhecimento explícito em tácito) aconteceu quando na implantação da idéia,
relaciona o “aprender fazendo”,realizando um procedimento padronizado nas
atividades.
Antes de partir para a conclusão final, deixo claro duas coisas: a primeira, é a
condição de professor vivenciada no campo educacional, à qual concorreu para que
este trabalho fosse realizado de maneira muito prazerosa, vencendo barreiras
aprofundando e superando dilemas e conflitos presentes na ação da pesquisa; a
segunda é que levando-se em consideração que o conhecimento nunca está
completo, face a sua volaticidade, torna-se necessário evidenciar que os estudos
realizados neste trabalho apresentam novas perspectivas, novos caminhos na
medida em que auxilia a ampliação dos horizontes relativo ao mesmo suscitando
novas possibilidades de estudos, uma vez que a política de ações afirmativas (o
sistema de cotas), o fenômeno do racismo e a questão racial são permeados por
uma série de determinações que necessitam serem exploradas, discutidas e
analisadas.
Conclui-se, que o estudo proposto responde às questões suscitadas, trazendo assim
mais uma contribuição para que a UNEB mantenha-se consolidada como uma das
líderes no segmento educacional, pautada na qualidade dos serviços oferecidos e
numa excelência de resultados tanto na graduação quanto de pós graduação, de
forma que, este seja mais um espaço de compartilhamento e de disseminação do
conhecimento. Finalizo com a sensação de ter apresentado algumas contribuições e
reflexões não só para o domínio do conhecimento institucional da UNEB, mas
também, para os cotistas pesquisados do curso de pedagogia do campos I, assim
como para os estudos relacionados à política educacional brasileira, principalmente
a superior.
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APÊNDICE A

Disponibilidade curso de Pedagogia ano 2010 na UNEB

QUADRO 01
SEMESTRE

Nº DE

COTAS

COTAS

NÃO

CIDADE

/ TURMA

VAGAS

NEGROS

ÍNDIGENAS

COTISTA

SALVADOR

1º

44

18

00

26

SALVADOR

2º

44

18

00

26

FREITAS

1º

44

18

01

25

JUAZEIRO

1º

32

18

00

19

JUAZEIRO

2º

32

13

02

18

1º

40

13

02

22

AFONSO

1º

50

16

03

28

BARREIRAS

1º

50

20

02

28

DE FREITAS

1º

50

20

01

29

SERRINHA

1º

50

20

00

30

SERRINHA

2º

50

30

00

30

GUANAMBI

1º

50

20

00

30

GUANAMBI

2º

50

20

00

30

ITABERABA

1º

50

20

02

28

VALENÇA

1º

50

20

01

29

IRECÊ

1º

34

14

00

20

1º

50

20

00

30

770

308

14

448

SSA/LAURO DE

SR DO
BONFIM
PAULO

TEIXEIRA

BOM JESUS
DA LAPA
TOTAL

FONTE: http://www.vestibular2011.uneb.br
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APÊNDICE B Indicadores econômicos e sociais dos municípios, distância de
Salvador, e áreas dos cursos oferecidos nos respectivos campi da UNEB, ano de
2009.
QUADRO 02
DIATÂNCIA
CAMPUS

CIDADE

ÁREAS

IDE

IDS

SALVADOR

01

02

00Km

CET / CH
I

SALVADOR

EDC/CV
CET EDC

II

ALAGOINHAS

TCS

33

14

116Km

III

JUAZEIRO

CH

26

53

510Km

IV

JACOBINA

CH

46

59

352Km

CH

25

32

162Km

SANTO ANTÔNIO DE JESUS
V
VI

CAETITÉ

CH

100

143

647Km

VII

SENHOR DO BONFIM

EDC

35

07

390Km

VIII

PAULO AFONSO

EDC

23

12

463Km

IX

BARREIRAS

EDC

19

30

898Km

X

TEIXEIRA DE FREITAS

EDC

29

15

826Km

XI

SERRINHA

EDC

89

67

191Km

XII

GUANAMBI

EDC

63

33

686Km

XIII

ITABERABA

EDC

67

69

285Km

XIV

CONCIEÇÃO DO COITÉ

EDC

74

116

234Km

XV

VALENÇA

EDC

54

34

274Km

XVI

IRECÊ

CHT

41

17

479Km

XVII

BOM JESUS DA LAPA

CHT

57

36

817Km

XVIII

EUNAPOLIS

CHT

14

09

667Km

XIX

CAMAÇARI

CHT

02

11

50Km

XX

BRUMADO

CHT

37

43

564Km

XXI

IPIAU

CHT

45

22

400Km

XXII

EUCLIDES DA CUNHA

EDC

365

172

332Km

XXIII

SEABRA

EDC

102

73

478Km

XXIV

XIQUE-XIQUE

EDC

173

113

590Km

Fonte: SEI. <htpp://www.sei.ba.gov.br>.
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APÊNDICE C

Cursos oferecidos nos respectivos campi da UNEB, ano de 2010.

QUADRO 03
CURSO

CIDADE
Salvador, Santo Antônio de Jesus, Serrinha, Guanambi, Bom

ADMINISTRAÇÃO

Jesus Lapa

ANÁLISE DE
SISTEMAS

Alagoinhas

CIÊNCIAS

Alagoinhas, Caetité, Senhor do Bonfim, Barreiras

BIOLÓGICAS

Paulo Afonso, e Teixeira de Freitas

CIÊNCIAS
CONTÁBEIS

Salvador, Senhor do Bonfim, Barreiras e Camaçari

CIÊNCIAS
SOCIAIS

Salvador

COMUNICAÇÃO

Salvador (Relações Públicas), Juazeiro (Jornalismo e

SOCIAL

Multimeios)
Conceição do Coité (Radialismo)

DESENHO
INDUSTRIAL

Salvador (Programação visual e Projeto de Produto)
Salvador, Juazeiro, Jacobina, Paulo Afonso

DIREITO

Valença, Camaçari e Brumado

DESIGN

Salvador

EDUCAÇÃO FÍSICA

Alagoinhas, Jacobina e Guanambi

ENFERMAGEM

Salvador, Senhor do Bonfim e Guanambi

ENGENHARIA
AGRONÔMA

Juazeiro e Barreiras

ENGENHARIA
DE PESCA

Paulo Afonso e Xique-Xique

ENGENHARIA DE

Salvador

PRODUÇÃO CÍVIL
FARMÁCIA

Salvador

FISIOTERAPIA

Salvador

FONOAUDIOLOGIA

Salvador

GEOGAFIA

Jacobina, Santo Antônio de Jesus, Caetité e Serrinha
Alagoinhas, Jacobina, Santo Antônio de Jesus, Caetite,

HISTÓRIA

Teixeira de Freitas, Itaberaba, Conceição do Coité e Eunápolis.

LETRAS

(Língua Espanhola e Literaturas) – Salvador

LETRAS

(Língua Francesa e Literaturas) – Alagoinhas
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Continuação do quadro: 03
CURSO

CIDADE
( Lingua Inglesa e Literaturas) - Salvador, Santo Antônio de

LETRAS

Jesus, Alagoinhas, Jacobina, Barreiras, Teixeira de Freitas,
Conceição do Coité e SEABRA
(Lingua Portuguesa e Literaturas) - Salvador, Santo Antônio de

LETRAS

Jesus, Alagoinhas, Jacobina, Barreiras, Caetité, Teixeira de
Freitas, Itaberaba, Conceição do Coité, Eunápolis, Irecê,
Brumado, Euclides da Cunha, Seabra e Xique-Xique.
Alagoinhas, Caetité, Senhor do Bonfim, Barreiras

MATEMÁTICA

Paulo Afonso, e Teixeira de Freitas

MEDICINA

Salvador

NUTRIÇÃO

Salvador
Salvador, Juazeiro, Senhor do Bonfim, Paulo Afonso,

PEDAGOGIA

Barreiras,
Teixeira de Freitas, Serrinha, Guanambi, Itaberaba, Valença,
Irecê,
Bom Jesus da Lapa

PSICOLOGIA

Salvador

QUIMICA

Salvador

SISTEMA DE
INFORMAÇÃO

Salvador e Alagoinhas

TURISMO

Eunápolis

TURISMO E

Salvador

HOTELARIA
URBANISMO
Fonte: http://www.uneb.br/vestibular2010/cursos

Salvador
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APÊNDICE D Quantitativo de vagas disponíveis, curso presencial
vestibular 2010
QUADRO 04

UNEB

Nº DE

COTAS

COTAS

CURSO

CIDADE

SEMESTRE

VAGAS

NEGROS

INDIGENAS

PSICOLOGIA

SALVADOR

1º

44

18

00

SALVADOR

1º

20

08

00

VISUAL

SALVADOR

1º

20

08

00

URBANISMO

SALVADOR

1º

40

16

02

SALVADOR

1º

40

16

02

SALVADOR

1º

50

20

01

DE PRODUÇÃO

SALVADOR

1º

40

16

02

NUTRIÇÃO

SALVADOR

1º

15

06

01

NUTRIÇÃO

SALVADOR

2º

15

06

00

ENFERMAGEM

SALVADOR

1º

15

06

01

ENFERMAGEM

SALVADOR

2º

15

06

01

FONOAUDIOLOGIA

SALVADOR

1º

15

06

01

FONOAUDIOLOGIA

SALVADOR

1º

15

06

01

SALVADOR

1º

40

16

00

SALVADOR

2º

40

16

02

SOCIAL

SALVADOR

1º

44

18

00

ADMINISTRAÇÃO

SALVADOR

1º

50

20

00

ADMINISTRAÇÃO

SALVADOR

2º

50

20

02

SALVADOR

1º

44

18

00

SALVADOR

1º

30

12

00

SALVADOR

1º

25

10

00

DESENHO
INDUSTRIAL
PROGRAMAÇÃO

SISTEMA DE
INFORMAÇÃO
LICENCIATURA
EM QUIMICA
ENGENHARIA

CIÊNCIAS
CONTÁBEIS
CIÊNCIAS
CONTÁBEIS
COMUNICAÇÃO

TURISMO E
HOTELARIA
LICENCIATURA
LETRAS
PORTUGUES
LICENCIATURA
LETRAS
INGLÊS
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Continuação quadro: 04.
CURSO

Nº DE

COTAS

COTAS

CIDADE

SEMESTRE

VAGAS

NEGROS

INDIGENAS

SALVADOR

1º

25

10

00

SALVADOR

2º

25

10

01

SALVADOR

2º

44

18

02

SALVADOR

1º

44

18

00

SALVADOR

2º

44

18

00

SALVADOR

2º

44

18

00

SALVADOR

1º

44

18

01

FISIOTERAPIA

SALVADOR

1º

15

06

01

FAMACIA

SALVADOR

2º

15

06

01

ALAGOINHAS

1º

20

08

00

ALAGOINHAS

1º

25

10

00

ALAGOINHAS

1º

20

08

01

ALAGOINHAS

1º

20

08

01

LICENCIATURA
LETRAS
INGLÊS
LICENCIATURA
LETRAS
ESPANHOL
DIREITO
LICENCIATURA
EM
PEDAGOGIA
LICENCIATURA
EM
PEDAGOGIA
LICENCIATURA
EM
PEDAGOGIA
LICENCIATURA
EM
PEDAGOGIA

LICENCIATURA
EM CIÊNCIAS
BIOLOGICAS
MATEMÁTICA
ANÁLISE DE
SISTEMAS
ANÁLISE DE
SISTEMAS
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Continuação quadro: 04.
SEMESTRE
CURSO

CIDADE

Nº DE

COTAS

COTAS

VAGAS

NEGROS

INDIGENAS

ANÁLISE DE
SISTEMAS

ALAGOINHAS

1º

20

08

01

ALAGOINHA

1º

40

16

01

ALAGOINHAS

1º

30

08

00

ALAGOINHAS

1º

40

16

00

EM ED. FÍSICA

ALAGOINHAS

2º

40

16

00

AGRONOMIA

JUAZEIRO

1º

29

12

00

AGRONOMIA

JUAZEIRO

2º

29

12

00

DIEITO

JUAZEIRO

1º

40

16

02

JUAZEIRO

1º

32

13

00

JUAZEIRO

2º

32

13

00

JUAZEIRO

2º

32

13

01

JACOBINA

1º

30

12

00

JACOBINA

1º

25

10

00

JACOBINA

1º

40

16

00

JACOBINA

1º

34

14

00

JACOBINA

1º

34

14

00

LICENCIATURA
EM LETRAS /
PORTUGUES
LICENCIATURA
EM LETRAS /
INGLÊS
LICENCIATURA
EM HSTÓRIA
LICENCIATURA

LICENCIATURA
EM
PEDAGOGIA
LICENCIATURA
EM PEDAGOGIA
COM. SOCIAL
JORN. MULT.
LICENCIATURA
LETRAS/PORT.
LICENCIATURA
LETRAS/INGLÊS
LICENCIATURA
HISTÓRIA
LICENCIATURA
GEOGRAFIA
LICENCIATURA
ED. FÍSICA
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Continuação quadro: 04.
CURSO

DIREITO

Nº DE

COTAS

COTAS

CIDADE

SEMESTRE

VAGAS

NEGROS

INDIGENAS

JACOBINA

2º

40

16

02

1º

30

12

00

1º

25

10

00

1º

25

10

01

1º

40

16

01

1º

40

16

00

1º

50

20

02

CAETITÉ

1º

24

10

00

CAETITÉ

1º

19

08

00

CAETITÉ

1º

32

13

00

CAETITÉ

1º

32

12

01

CAETITÉ

1º

32

13

00

CAETITÉ

1º

32

03

00

SANTO
LICENCIATURA

ANT.

LETRAS/PORT.

DE JESUS
SANTO

LICENCIATURA

ANT.

LETRAS/INGLÊS

DE JESUS
SANTO

LICENCIATURA

ANT.

LETRAS/ESPANHOL

DE JESUS
SANTO

LICENCIATURA

ANT.

HISTÓRIA

DE JESUS
SANTO

LICENCIATURA

ANT.

GEOGRAFIA

DE JESUS
SANTO

ADMNISTRAÇÃO

ANT.

MERCADOLOGICA

DE JESUS

LICENCIATURA
LETRAS/PORT.
LICENCIATURA
LETRAS/INGLÊS
LICENCIATURA
HISTÓRIA
LICENCIATURA
GEOGRAFIA
LICENCIATURA
CIÊNCIAS
BIOLÓGICA
LICENCIATURA
MATEMÁTICA
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Continuação quadro: 04.
Nº DE

COTAS

COTAS

SEMESTRE

VAGAS

NEGROS

INDIGENAS

CURSO

CIDADE

LICENCIATURA

SENHOR DO

MATEMÁTICA

BONFIM

1º

32

13

00

CIÊNCIAS

SENHOR DO

1º

24

10

00

BIOLÓGICAS

BONFIM

LICENCIATURA

SENHOR DO

PEDAGOGIA

BONFIM

1º

40

16

02

CIÊNCIAS

SENHOR DO

CONTABEIS

BONFIM

1º

40

16

01

1º

32

13

02

1º

50

20

03

1º

45

11

01

1º

40

16

02

1º

40

16

02

AFONSO

2º

40

16

02

BARREIRAS

1º

50

20

03

BARREIRAS

1º

50

20

02

BARREIRAS

1º

50

20

02

BARREIRAS

1º

50

20

02

BARREIRAS

1º

40

16

00

BARREIRAS

1º

50

20

00

LICENCIATURA

SENHOR DO
ENFERMAGEM

BONFIM

LICENCIATURA

PAULO

PEDAGOGIA

AFONSO

LICENCIATURA

PAULO

MATEMÁTICA

AFONSO

LICENCIATURA

PAULO

CIÊNCIAS

AFONSO

BIOLÓGICAS
ENG. DE

PAULO

PESCA

AFONSO
PAULO

DIREITO
ENGENHARIA
AGRONOMA
LICENCIATURA
PEDAGOGIA
CIÊNCIAS
CONTABEIS
LICENCIATURA
LETRAS /
PORTUGUES
CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS
LICENCIATURA
MATEMÁTICA
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Continuação quadro: 04
Nº DE

COTAS

COTAS

SEMESTRE

VAGAS

NEGROS

INDIGENAS

1º

50

20

00

CURSO

CIDADE

LICENCIATURA

TEIXEIRA

PEDAGOGIA

DE FREITAS

LICENCIATURA

TEIXEIRA

HISTÓRIA

DE FREITAS

1º

30

12

01

LETRAS

TEIXEIRA

1º

30

12

00

PORTUGUES

DE FREITAS

LICENCIATURA

TEIXEIRA

LETRAS/INGLÊS

DE FREITAS

1º

15

06

00

CIÊNCIAS

TEIXEIRA

2º

40

16

00

BIOLOGICAS

DE FREITAS

LICENCIATURA

TEIXEIRA

1º

30

12

01

MATEMÁTICA

DE FREITAS
SERRINHA

2º

50

20

00

PEDAGÓGIA

SERRINHA

1º

50

20

00

ADMINISTRAÇÃO

SERRINHA

1º

50

20

02

SERRINHA

02

40

16

01

GUANAMBI

1º

50

20

00

PEDAGOGIA

GUANAMBI

2º

50

20

00

ADMINISTRAÇÃO

GUANAMBI
1º

50

20

03

1º

30

12

02

1º

50

20

00

LICENCIATURA

LICENCIATURA

LICENCIATURA
PEDAGÓGIA
LICENCIATURA

LICENCIATURA
GEOGRAFIA
LICENCIATURA
PEDAGOGIA
LICENCIATURA

ENFERMAGEM
LICENCIATURA
EM ED. FÍSICA

GUANAMBI
GUANAMBI
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Continuação quadro: 04.
CURSO

Nº DE

COTAS

COTAS

CIDADE

SEMESTRE

VAGAS

NEGROS

INDIGENAS

ITABERABA

1º

50

20

02

ITABERABA

2º

40

16

00

2º

50

20

00

1º

25

10

00

1º

25

10

00

LICENCIATURA
PEDAGOGIA
LICENCIATURA
LETRAS
PORTUGUES
LICENCIATURA

ITABERABA

HISTÓRIA
COMUNICAÇÃO
SOCIAL

CONCEIÇÃO

RADIALISMO

DO COITÉ

LICENCIATURA

CONCEIÇÃO

LETRAS/PORT.

DO COITÉ

LICENCIATURA

CONCEIÇÃO

LETRAS/INGLÊS

DO COITÉ

1º

15

06

00

CONCEIÇÃO

2º

25

10

00

LICENCIATURA
HISTÓRIA

DO COITÉ
LICENCIATURA
PEDAGOGIA

VALENÇA

1º

50

20

00

DIREITO

VALENÇA

1º

50

20

00

IRECÊ

2º

50

20

00

IRECÊ

2º

34

14

00

1º

50

20

00

LICENCIATURA
LETRAS/PORT.
LICENCIATURA
PEDAGOGIA

BOM JESUS
LICENCIATURA

DA LAPA

PEDAGOGIA
BOM JESUS
ADMINISTRAÇÃO

DA LAPA

2º

50

20

03

DIREITO

VALENÇA

1º

50

20

00
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Continuação quadro 04
CURSO

Nº DE

COTAS

COTAS

CIDADE

SEMESTRE

VAGAS

NEGROS

INDIGENAS

IRECÊ

2º

50

20

00

IRECÊ

2º

34

14

00

1º

50

20

00

2º

50

20

03

LICENCIATURA
LETRAS/PORT.
LICENCIATURA
PEDAGOGIA

BOM
LICENCIATURA

JESUS DA

PEDAGOGIA

LAPA
BOM

ADMINISTRAÇÃO

JESUS
DA LAPA

LICENCIATURA
LETRAS/PORT.

EUNÁPOLIS

1º

20

08

01

TURISMO

EUNÁPOLIS

1º

30

12

00

CONTÁBEIS

CAMAÇARI

2º

50

20

00

CIÊNCIA

CAMAÇARI/

CONTÁBEIS

LAURO DE

1º

50

20

00

CAMAÇARI

2º

50

20

03

BRUMADO

1º

30

12

00

LETRAS/PORTUGUES

IPIAU

1º

40

16

00

LICENCIATURA

EUCLIDES

LETRAS/PORT.

DA CUNHA

1º

40

11

00

LETRAS/PORT.

SEABRA

1º

40

16

00

LICENCIATURA

XIQUE-

LETRAS/PORT.

XIQUE

1º

40

16

00

IBOTIRAMA

1º

50

02

00

ITANHEM

1º

50

14

01

JEQUIE

1º

50

20

01

CIÊNCIAS

FREITAS
DIREITO
LICENCIATURA
LETRAS/PORT.
LICENCIATURA

LICENCIATURA

ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
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Continuação quadro: 04
CURSO

CIDADE

ADMNISTRAÇÃO

LAURO DE

PÚBLICA

FREITAS

ADMNISTRAÇÃO

SENHOR

PÚBLICA

DO BONFIM

Nº DE

COTAS

COTAS

SEMESTRE

VAGAS

NEGROS

INDIGENAS

1º

50

01

00

1º

50

02

01

Fonte: http://www.uneb.br/vestibular2010/cursos
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APÊNDICE D - Comparativo entre as resoluções, nº 196/02 e nº 468/07
QUADRO Nº 05
ITENS
COMPARADOS

RESOLUÇÃO
Nº 196/2002

RESOLUÇÃO
Nº 468/2007

Reformula o sistema já existente,
indicando a reserva de vagas
Reserva 40% das vagas para populações histórica e socialmente
discriminadas, adotando para negros
candidatos pretos ou pardos,
OBJETIVO
oriundos de escolas públicas indígenas 5%, com o objetivo de
do ensino médio do Estado da promover a diversidade e a
igualdade étnico-racial no ensino
Bahia
superior baiano.
PROCESSOS
Prevê o percentual para
Prevê o
percentual para cursos
SELETIVOS
cursos de graduação e pós
graduação e pós Graduação
Graduação
Exige autodeclaração racial
Exige autodeclaração racial
TIPO DE
através do
formulário
através do formulário
CLASSIFICAÇÃO
preenchido e
assinado pelo preenchido e assinado pelo
candidato
candidato
Reserva vagas para alunos das
Reserva vagas para alunos escolas públicas do ensino
EXIGÊNCIAS
escolas públicas do ensino
médio do Estado da Bahia, com
médio do Estado da Bahia
renda familiar mensal inferior ou igual
a dez salários mínimos
REPERCUSSÃO JURÍDI Causou grande repercussão
Não se verificou repercussão
MIDIATICA
Jurídica na questão da
jurídica ou Jornalística
Igualdade formal
Provocou mudanças tênue
Provocou mudanças tênue
TIPOS DE MUDANÇAS no processo vestibular e
no processo vestibular
e
PROCESSO SELETIVO reformulou os
demais
reformulou os demais processos
processos seletivos para a
seletivos para a pós graduação
pós graduação
Prevê a instituição e implantação
de um Programa Permanente de
Prevê
a
implantação Ações Afirmativas com dotação
programas sociais de apoio orçamentária e
financeira,
acompanhamento acadêmico estratégias de financiamento, bem
os estudantes que ingressarem como coordenação própria e
nos seus cursos através do caráter institucional, organizado por
PROGRAMAS DE
sistema de quotas
meio de projetos e atividades que
APOIO
estabelecido no art. 1º
garantam a permanência e o sucesso
estudantes ingressos através do
sistema de reserva de vagas, e que
promovam a diversidade e a
igualdade étnica-racial em todas as
ações desenvolvidas pela universidade
Fonte: Artigo: Universidade e Política de Cotas: o acesso e permanência do cotista na UNEB.
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APÊNDICE E

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB)
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS (DCH), CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS,
GESTÃO DO CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL (PGDR)
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu,___________________________________________,declaro,
através do presente deste termo, que estou de acordo em participar , de forma
voluntária, da pesquisa intitulada “A TRAJETÓRIA DO ESTUDANTE COTISTA,
UM ESTUDO NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNEB, Fui informado quanto
ao objetivo da pesquisa, que concentra-se em investigar a diversidade da
trajetória estudantil do aluno cotista, no contexto da universidade, analisando
as dificuldades encontradas no seu percurso acadêmico e as possibilidades
que se abrem a partir do seu ingresso na universidade, de forma a identificar
fatores que interferem no percurso acadêmico.Como o estudo vincula-se a
linha de Gestão do Conhecimento, certamente ele apóia-se em práticas de GÇ,
que vão garantir a UNEB, um conhecimento mais de perto dos seus alunos,
favorecendo com que trace estratégias na execução das suas atividades
finalisticas. A justificativa para realização da presente pesquisa concentra-se
principalmente no reconhecimento da UNEB, como uma instituição
disseminadora de cultura, voltada a formação para o mundo do trabalho,
tornando o cidadão produtor para a economia do País. Além disso, este estudo
estabelecerá uma construção relevante, trazendo contributos para o saber
cientifico, para as discussões acerca da Gestão Social do Conhecimento e a
tradição oral. Quanto aos procedimentos de coleta de dados, serão utilizados
entrevista fechadas e abertas, coletadas nos cursos 4,5,6-Pedagogia, nos três
turnos, após concordância dos participantes, e de dados coletados no ato da
inscrição nos respectivos vestibulares.
Estou ciente que, aceitando a participar desta pesquisa, exporei minha
história de vida, e opiniões pessoais, e estou permitindo que a pesquisador
Jorge Figueiredo Vasconcelos, faça perguntas necessárias,assim como
também possa utilizar gravador, máquina fotográfica e/ou filmadora.
Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber
qualquer incentivo financeiro e com a finalidade exclusiva de colaborar para o
sucesso da pesquisa. Não há previsão que eu tenha algum gasto com esta
pesquisa, porém, se isso acontecer, e for devidamente comprovado, fui
informado (a) que terei o valor devolvido pelo pesquisador.
Estou ciente também que a participação nesta pesquisa não traz
nenhum tipo de risco para mim. Fui informado (a) também que se eu sofrer
algum dano decorrente da minha participação na pesquisa poderei concorrer a
uma compensação pelo dano causado.
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Fui informado (a) também que o uso das informações por mim
oferecidas está submetido às questões éticas relacionadas à pesquisa com
Seres Humanos, estabelecidas pela Resolução nº 196 de 10 de outubro de
1996, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), do Ministério da Saúde (MS).
Estou esclarecido (a) de que as filmagens, fotografias pessoais no
âmbito do meu cotidiano na universidade, bem como as informações por mim
concedidas poderão ser utilizadas, no todo ou em parte, na dissertação de
mestrado do pesquisador e que os resultados da pesquisa poderão ser
apresentados em eventos e publicações científicas, sendo-me garantido que
terei, no que couber, minha identidade preservada.
Fui esclarecido de que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer
momento, sem sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. Fui informado
(a) que acesso a qualquer etapa do estudo, bem como aos profissionais
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Os
responsáveis
pela
pesquisa
são:
Leliana
Santos
de
Sousa
(Orientadora/Pesquisadora responsável) e Jorge Figueiredo Vasconcelos
(aluno mestrando), que poderão ser encontrados na Universidade do Estado da
Bahia, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Gestão do
Conhecimento e Desenvolvimento Regional, Prédio de Pós-Graduação,
localizado na Rua Silveira Martins, nº 2555 Bairro Cabula, Cep: 41.150-000,
Salvador – BA. Ou através do tel: 71 3117-2432. E-mail:
sousaleliana@hotmail.com e jfigvas2009@bol.com.br Se o Sr (a) tiver alguma
consideração ou dúvida sobre a Ética da Pesquisa, entre em contato com o
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade do Estado da Bahia,
localizado na Rua Silveira Martins, nº 2555 Bairro Cabula, Cep: 41.150-000,
Salvador – BA, Tel.: Tel. 55 (71) 3117-2445. E-mail: cepuneb@uneb.br
Assino o presente documento em duas vias de igual conteúdo, ficando
uma via comigo.
Salvador, Bahia, ____/___/___
Assinatura do Participante
___________________________________________
Documento:
.
_______________________________
Assinatura do orientador da Pesquisa
________________________________
Assinatura do orientando (mestrando)

170

APÊNDICE F

Questionário Aplicado.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS - CAMPUS – I
MESTRADO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DO CONHECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

QUESTIONÁRIO DO OBSERVATÓRIO DA VIDA ESTUDANTIL
DO CURSO DE PEDAGOGIA
DADOS PESSOAIS
NOME:_________________________________________________________
_________
MATRÍCULA:____________________________________________________
________
ANO DE
INGRESSO:_____________________________________________________
_
EMAIL:___________________________________________________________
______
1) RELIGIÃO/DOUTRINA A QUE PERTENCE:
( ) NENHUMA
( ) CATÓLICA
( ) CANDOMBLÉ
( ) EVANGÉLICA
( ) ESPÍRITA
( ) OUTRA
2) VOCÊ JÁ INGRESSOU EM ALGUM CURSO DE ENSINO SUPERIOR?
( ) NÃO
( ) SIM, ESTOU CURSANDO
( ) SIM, JÁ CONCLUI
( ) SIM, MAS ABANDONEI
( ) SIM, MAS NÃO SEI SE VOU CONTINUAR
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3) QUANTAS VEZES PRESTOU VESTIBULAR?
( ) UMA
( ) DUAS
( ) TRÊS OU MAIS
4) REQUEREU ISENÇÃO?
( ) NÃO REQUEREU
( ) REQUERI E FOI INDEFERIDO
( ) REQUERI E FOI DEFERIDO
5) QUAL A IMAGEM QUE VOCÊ TEM DA UNEB?
( ) UMA UNIVERSIDADE RECONHECIDA COM PRESTÍGIO E QUALIDADE
( ) UMA UNIVERSIDADE SELETIVA COM DIFÍCIL ACESSO AOS MENOS
FAVORECIDOS
( ) UMA UNIVERSIDADE COM ELEVADO NÍVEL DE EXIGÊNCIA NO
VESTIBULAR
( ) UMA UNIVERSIDADE COMO AS DEMAIS

6) O CURSO OFERECIDO PELA UNEB:
( ) NÃO SATISFAZ
( ) SATISFAZ EM PARTE
( ) SATISFAZ PLENAMENTE
( ) AINDA CONHEÇO POUCO SOBRE O CURSO
7) VOCÊ JÁ FEZ OU ESTÁ FAZENDO ALGUM ARTIGO?
( ) SIM
( ) NÃO E NÃO PRETENDO
( ) NÃO, MAS PRETENDO
8) QUANTO AO RECURSO DIDÁTICO EMPREGADO EM AULA:
( ) FRACO
( ) REGULAR
( ) BOM
( ) MUITO BOM
9) QUANTO A METODOLOGIA DE ENSINO DOS SEUS PROFESSORES:
( ) FRACA
( ) REGULAR (
) BOA
( ) MUITO BOA
10) QUAL O SEU NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS,
SEMINÁRIOS, PALESTRAS REALIZADAS NA UNEB E EM OUTRAS
INSTITUIÇÕES?
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(
(
(
(

)
)
)
)

NUNCA PARTICIPEI
PARTICIPO POUCO
SEMPRE PROCURO PARTICIPAR
DESCONHEÇO AS ATIVIDADES

11) QUAL O SEU NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES
ARTÍSTICAS CULTURAIS QUE A UNEB OFERECE ( DANÇA, TEATRO E
ETC.).
( ) NUNCA PARTICIPEI
( ) PARTICIPO POUCO
( ) SEMPRE PROCURO PARTICIPAR
( ) DESCONHEÇO AS ATIVIDADES
12) QUAL O SEU NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE LAZER
OFERECIDA PELA UNEB (JOGOS DESPORTIVOS, GINÁSTICA E ETC.).
( ) NUNCA PARTICIPEI
( ) PARTICIPO POUCO
( ) SEMPRE PROCURO PARTICIPAR
( ) DESCONHEÇO AS ATIVIDADES
13) QUAL O SEU NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NA UNEB.
( ) NUNCA PARTICIPEI
( ) PARTICIPO POUCO
( ) SEMPRE PROCURO PARTICIPAR
( ) DESCONHEÇO AS ATIVIDADES

14) COMO VOCÊ CONSIDERA SEU NÍVEL DE SOCIALIZAÇÃO COM OS
SEUS COLEGAS?
( ) RUIM
( ) REGULAR (
) BOM
( ) ÓTIMO
15) COMO VOCÊ CONSIDERA SEU NÍVEL DE SOCIALIZAÇÃO COM
SEUS PROFESSORES?
( ) RUIM
( ) REGULAR (
) BOM
( ) ÓTIMO
16) VOCÊ PARTICIPA DE MOVIMENTOS ESTUDANTIS?
( ) SIM
( ) NÃO
17) VOCÊ É FUMANTE?
( ) SIM
( ) NÃO
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18) QUANTO A BEBIDAS ALCOOLICAS
( ) NÃO BEBO
( ) BEBO RARAMENTE
( ) BEBO FREQUENTEMENTE
( ) SOU DEPENDENTE
19) QUAL A SUA OPINIÃO SOBRE O DIRETÓRIO ESTUDANTIL?
( ) NÃO ATENDE AOS INTERESSES DA CLASSE
( ) ATENDE POUCO
( ) ATENDE AOS INTERESSES DA CLASSE DE FORMA SATISFATÓRIA
20)
( )
( )
( )

VOCÊ UTILIZA O DEPARTAMENTO MÉDICO DA UNEB?
NÃO
RARAMENTE
FREQUENTEMENTE

21)
( )
( )
( )

VOCE TRABALHA?
NÃO
SIM, EM CONSONÂNCIA COM O CURSO DE GRADUAÇÃO
SIM EM ÁREA DIFERENTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO

22)
( )
( )
( )

JÁ ESTÁ ESTAGIANDO?
NÃO.
SIM, EM CONSONANCIA COM O CURSO DE GRADUAÇÃO
SIM, EM ÀREA DIFERENTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO

23) QUANTO A INFRA-ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO
( ) NÃO SATISFAZ
( ) SATISFAZ PARCIALMENTE
( ) SATISFAZ TOTALMENTE
24) SEU DEPARTAMENTO DE ENSINO ESTÁ ADEQUADO PARA
ATENDER DEFICIENTES VISUAIS?
( ) NÃO
( ) EM PARTE
( ) SIM
25) SEU DEPARTAMENTO DE ENSINO ESTÁ ADEQUADO PARA
ATENDER DEFICIENTES AUDITIVOS?
( ) NÃO
( ) EM PARTE
( ) SIM
26) SEU DEPARTAMENTO DE ENSINO ESTÁ ADEQUADO PARA
ATENDER PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MOTORA?
( ) NÃO
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( ) EM PARTE
( ) SIM
27) VOCÊ É A FAVOR OU CONTRA O SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS
PARA NEGROS E INDÍGENAS?
( ) A FAVOR
( ) CONTRA
( ) TANTO FAZ
28) VOCÊ ACHA NECESSÁRIO UM REFEITÓRIO ESTUDANTIL NA UNEB?
( ) NÃO
( ) EM PARTE
( ) SIM
29) O ACERVO BIBLIOGRÁFICO ATENDE AS NECESSIDADES DO SEU
CURSO?
( ) NÃO
( ) EM PARTE
( ) SIM
30) JÁ PARTICIPOU DE ALGUMA EQUIPE DE PESQUISA ACADÊMICA?
( ) NÃO
( ) SIM
31) RECEBE ALGUM BENEFÍCIO FINANCEIRO RELATIVO AO CURSO
(BOLSA DE ESTUDOS OU SIMILAR)?
( ) NÃO
( ) SIM

