
 



C O PROGRAMA DE COTAS RACIAIS DA UFPR 

Durante a preparação para a Conferência Mundial Contra o Raciso, Discriminação Racial, 
Xenofobia e Intolerância correlata, realizada em Durban, na África do Sul, em setembro de 
2001, setores da sociedade brasileira, em especial o Movimento Negro, fortaleceram a 
discussão sobre a reserva de vagas para negros (as) no ensino superior. A partir desse 
momento se efetiva a Política de Ação Afirmativa que ficaria conhecida como sistema de 
COTAS RACIAIS. Em meio ao debate nacional que acontecia sobre as cotas, entra em vigor, no 
Rio de Janeiro, no dia 09 de outubro de 2001 a Lei 3708 reservando 40% das vagas nas 
universidades públicas estaduais para Negros - pretos e pardos. Anteriormente, em dezembro 
de 2000 o estado do Rio de Janeiro já tinha aprovado a Lei 3524 que reserva 50% das vagas 
para estudantes de escola pública.  
Na UFPR, o Sistema de cotas foi criado a partir do ano de 2004, pela Resolução Nº 37/04 – 
COUN, reservando, durante 10 anos, cerca de 20% das vagas totais para alunos oriundos de 
escolas públicas – as cotas sociais – e outras 20% de vagas para alunos negros – as cotas 
raciais, como forma de democratizar o acesso à Universidade pública. Existem também vagas 
suplementares para estudantes indígenas e para estudantes com deficiências comprovadas. 
Passados cerca de sete anos da implementação do Plano de metas de Inclusão Racial e Social 
na Universidade Federal do Paraná, ingressaram, pelas cotas raciais, quase 3000 estudantes 
negros e 64 estudantes indígenas, embora existam estudantes oriundos de escola pública e 
estudantes negros que entram na UFPR pela concorrência geral. Cerca de 2/3 dos cotistas 
raciais são auto declarados pardos e 1/3 é preto. O número de cotistas da escola pública é o 
dobro do número de cotistas raciais, que, atualmente consiste em apenas 7,5% dos estudantes 
aprovados no vestibular. No vestibular 2010/2011, de cerca de 940 candidatos que se 
declararam PRETOS apenas 656 se inscreveram pelas cotas raciais. Destes, cerca de 90 foram 
aprovados. A Universidade Federal do Paraná, através do Núcleo de estudos afro brasileiros, 
vem realizando esforços no sentido de conseguir que os 20% das cotas raciais possam ser 
realmente preenchidos e que todos os candidatos que possam concorrer pelo Programa, como 
no caso dos auto declarados pretos, possam usufruir do mesmo. Por isso, estamos distribuindo 
esta cartilha, para valorizar o Programa de cotas raciais e desfazer equívocos e preconceitos 
que envolvem as cotas raciais nas universidades públicas. Os candidatos negros, 
particularmente os pretos tem, realmente, mais chances de ingressar na UFPR através do 
sistema de cotas raciais.  
 

DADOS DO VESTIBULAR UFPR 2011/2012: 
 

Número de candidatos pretos = 927 

Número de candidatos pardos = 5351 

Numero de aprovados pretos na 1ª fase = 227 
Numero de aprovados pardos na 1ª fase = 1.490 

 

Candidatos pretos e pardo que passaram pela Banca de verificação étnico racial = 436 

335 foram presentes, resultando em 289 validados como negros ou pardos. 

10 transferidos para cota social e 36 para concorrência geral. 

 
Candidatos pretos e pardos aprovados pelo sistema de cotas raciais =  

277 [99 pretos e 178 pardos] 

 

 



QUEM PODE CONCORRER PELAS COTAS RACIAIS? 

 
No momento da inscrição para o vestibular, todo estudante declara Cor: Branco, Preto ou 
Pardo. Os candidatos que se declararem Pretos ou Pardos podem optar por concorrer às vagas 
reservadas para estudantes negros(as). Após terem sido aprovados na primeira fase do 
vestibular, os estudantes candidatos às vagas das cotas raciais devem passar pela banca de 
validação da auto declaração de identidade étnico racial, para que seja conferido o 
pertencimento do candidato ao grupo racial negro. Basicamente, o que é conferido é se o 
candidato tem fenótipo – aparência – negra, o que pode variar bastante de caso para caso. 
Desde o Preto Retinto até o Negro de pele clara, todos estão aptos para concorrer. A cor da 
pele é o que conta mais, mas traços importantes como cabelo crespo, nariz arredondado e 
lábios grossos, que marcam a ascendência negra, também são considerados.  
A identificação racial do candidato aprovado pelo sistema de cotas raciais é verificada através 
de uma banca organizada pela própria Universidade, através do Núcleo de estudos afro 
brasileiros (NEAB) da UFPR, com representantes do Movimento Negro paranaense. Como 
“Estudante negro” é uma categoria muito genérica, a banca existe para comprovar o 
pertencimento dos candidatos aprovados a este grupo étnico racial. Devido à grande 
mestiçagem existente no País, existem muitos negros e negras de pele clara, principalmente na 
região Sul. Tais pessoas, que podem se definir ou  serem consideradas “pardas”, “morenas”, 
ou “escuras”, também tem direito às cotas raciais. 
Nem toda pessoa classificada pelo Censo do IBGE – ou similares – como “parda”, por sua vez, 
tem direito ao programa de cotas raciais da UFPR. Pessoas de origem árabe, latina,indígena e 
mestiços que não tem ascendência negra não podem concorrer ao Programa de Cotas raciais 
da UFPR. A maioria dos casos em que surgem dúvidas para a identificação dos candidatos 
ocorre com aqueles que são filhos de casais nos quais somente o pai ou a mãe são negros ou 
de família negra. Nestas famílias, é comum que a cor e outros traços de negritude – cabelo, 
nariz, lábios, cor dos olhos – sejam muito variados entre os filhos e filhas. Uma pessoa negra 
pode ter um irmão ou irmã que não é percebida como negra ou negro pela família, pelos 
amigos, vizinhos e colegas. Nestes casos de dúvida, considera-se também a experiência de 
negritude do candidato.  
Entende-se por experiência de negritude a maneira como o pertencimento a uma família 
negra ou mestiça tem sido marcante para esta pessoa ao longo de sua trajetória social. Há 
casos de que ser filho de um pai ou mãe negra sempre foi muito destacado por parentes ou 
colegas. Em muitos destes casos, nos estados do sul - PR, SC, RS – pessoas mestiças são 
consideradas negras mesmo tendo olhos e cabelos claros, na medida em que não são de 
origem europeia. Essas pessoas podem ter sofrido experiências de discriminação ao longo da 
vida, no ambiente familiar e escolar. Nestes casos, a banca entende que esse pertencimento 
étnico do candidato o qualifica para concorrer pela cota racial.  
Os casos em que o candidato não é aprovado são os de membros de famílias mestiças que não 
tem fenótipo negro, nunca se perceberam ou foram classificadas como negras e, portanto, não 
tem experiência de negritude, mesmo que outras pessoas da família apresentem alguns traços 
fenotípicos negros e experiências de discriminação. Existem também pessoas mal 
intencionadas que se declaram “pardas” para tentar entrar na Universidade através do 
Programa, embora sejam, de fato, brancas. Isto costuma acontecer em cursos de alta procura, 
como Engenharia Civil. 
O candidato que não é aprovado na Banca de verificação pode optar por concorrer, na 
segunda etapa do vestibular, pela concorrência geral ou na cota de escola pública. 10%  das 
vagas da UFPR são destinadas ao SISU. No caso dos candidatos que se inscrevem pelo SISU, a 
banca de verificação acontece no ato do registro acadêmico. Quem não é aprovado pela banca 
de verificação não é matriculado, mas pode fazer recurso pedindo para rever a decisão. 
  



SUPERANDO PRECONCEITOS 

A entrada de Estudantes Negros da Universidade Federal do Paraná através do Sistema de 
Cotas Raciais é uma vitória que a mobilização do Movimento Negro organizado ofereceu à 
Universidade e à sociedade brasileira em geral. Vitória que se expressa pela possibilidade de se 
corrigir as graves distorções causadas pela marginalização dos negros do Brasil. Após o 
questionável processo de Abolição da Escravidão no século XIX, seguido não por medidas 
compensatórias que integrassem essa população na nova sociedade brasileira, mas pela 
Grande Imigração, trazendo europeus e asiáticos para substituírem os negros, índios, caboclos, 
sertanejos e mestiços como mão de obra, estas populações ficaram à margem do processo de 
modernização da República Brasileira. Esta situação nunca se resolveu completamente e é 
particularmente evidente nos estados do Sul do Brasil, nos quais cerca de 3/4 da população 
são brancos de origem europeia e o restante constitui-se numa população de cor, 
descendentes dos habitantes originais anteriores àquela grande imigração. 
 
 

"As cotas de escola pública resolveriam o problema dos negros, já que o problema é que 

a maioria dos negros são pobres." 

 Este argumento é repetido mesmo por pessoas sinceramente preocupadas com 

questões sociais no Brasil. As cotas para a escola pública beneficiam alunos que são 

oriundos de excelentes escolas, nas quais estudam alunos de famílias de classe média, 

tanto quanto estudantes pobres das escolas de periferia. Todas as estatísticas da UFPR 

apontam que é entre os estudantes de escola pública - cotistas ou não - que estão os 

menores índices de aprovação de pessoas de Cor. Estudantes negros tem mais chance 

de serem aprovados na concorrência geral do que na cota de escola pública. Além disso, 

somente podem concorrer por esta cota na UFPR aqueles que cursaram todo o ensino 

fundamental e médio na escola pública. Há candidatos negros que passaram, em algum 

momento, pela escola particular, pois a família faz um esforço para o filho(a) realizar 

pelo menos um "terceirão" numa escola particular, ou o candidato foi bolsista numa 

instituição de ensino privado. Existem famílias que optam por investir numa educação 

privada para o filho(a) e existem candidatos que trabalham, estudam e pagam seus 

estudos. O programa de cotas raciais foi feito para contemplar todas estas 

possibilidades, além do estudante negro da escola pública. 

 
 

O Programa de Cotas raciais é uma forma de discriminação, já que todos são iguais e 

merecem o mesmo tratamento nas Universidades. 

Este argumento também tem sido muito ouvido no debate das cotas raciais. Como no 

recente julgamento pelo STF, o principio em vigor é de "um tratamento desigual para os 

desiguais". Reconhecendo-se, com base em dados estatísticos, uma real desigualdade 

social no Brasil, das pessoas Negras diante das pessoas Brancas, pretende-se 

reequilibrar esta desigualdade. Trata-se de um processo de discriminação positiva que 

procura compensar os demais processos de discriminação negativa, aos quais as 

pessoas negras e de cor estão submetidas. Identificação Positiva da Negritude não é a 

mesma coisa que discriminação. Há um incômodo com o fato de Negros buscarem se 

afirmar como negros, contestando o ideal de Mestiçagem e da "Democracia racial". 

Existe identificação negativa, que consistem em práticas discriminatórias racistas. 

Identificação positiva não é apenas uma resposta ao Racismo, é um desejo legítimo de 

constituição de uma identidade étnica da qual as pessoas negras possam se orgulhar e 

que lhes garanta a devida auto estima diante de si mesmas e dos demais.  

 
  



OPTAR PELA COTA RACIAL SIGNIFICA VENCER 

ALGUMAS BARREIRAS CULTURAIS 

 
O programa de cotas só funciona na segunda etapa do vestibular e é uma reserva de 

vagas para os candidatos negros. Ninguém entra "pelas cotas", os candidatos entram nas cotas 
raciais, mas a concorrência é a mesma. O Objetivo do Programa é apenas o de garantir que 
haja acesso a estudantes negros dentro da UFPR, pois a presença destes estudantes, anterior 
ao estabelecimento do Programa, era irrisória. O candidato negro deve optar pela cota racial 
no ato da inscrição. Se não optar, mesmo tendo direito, irá para a concorrência geral. Muitos 
não optam pelas cotas raciais porque acreditam que se trata de “uma esmola”, ou de que 
estarão sendo “ injustamente privilegiados”. Existe uma estigmatização do cotista como um 
estudante inferior ou um “coitadinho que precisou de um empurrão”. Tudo isto é falso e 
apenas contribui para desestimular os estudantes que podem e devem se beneficiar pelo 
Programa. Nosso acompanhamento tem mostrado que os cotistas raciais têm o mesmo 
desempenho médio dos demais estudantes. O sucesso escolar depende de uma série de 
fatores, nem todos avaliados pelos resultados no vestibular. 

Os candidatos negros, que passam pela Banca de verificação, relatam que estudaram 
em turmas majoritariamente formadas por colegas brancos de origem europeia. Esses alunos e 
alunas negros podem ter tido dificuldades em se adaptar às suas turmas. Como são poucos em 
sala, podem ter se sentido desambientados. Surge a criança ou o adolescente muito tímido ou 
aquele que quer chamar a atenção a todo custo. Alguns terminam desenvolvendo 
comportamento agressivo, por não se conformarem em ser alvo de piadas e brincadeiras de 
conteúdo racista.Todos os estudantes negros de ensino médio, entrevistados nesse período, 
declararam ter sido alvo de piadas de cunho racista. A unanimidade desta experiência aponta 
para que estamos diante de um padrão cultural difícil de lidar e que precisa ser trabalhado 
desde a pré escola. Há uma diferença muito grande entre ser o alvo deste tipo de 
“brincadeira” – de mal gosto - e ser aquele que as promove. Acreditamos, que devido a esse 
tipo de discriminação negativa, muitos candidatos, constrangidos na sua condição de negro, 
sintam vergonha de concorrer pelas cotas raciais, apesar de ser um direito seu.  

Lidar com padrões culturais tão arraigados não é fácil. Não temos deparado com um 
quadro novo de relações étnico raciais, trabalhando no estado do Paraná. O sociólogo 
Florestan Fernandes, em pesquisadas realizadas em São Paulo durante a década de cinquenta, 
já percebera o problema do deslocamento dos negros no ambiente social do Brasil meridional, 
a onipresença das brincadeiras e piadinhas, e o grande problema da indiferença da população 
branca – e/ou não negra, no caso dos mestiços que não se consideram “de cor” – frente aos 
desafios enfrentados pelas pessoas negras “de cor”, com evidente ancestralidade indígena e 
africana. Há aqui uma diferença cultural notável. Diante de uma evidente Branquitude 
normativa – É normal ser Branco – resta, para as pessoas negras “de cor”, certo desconforto, 
difícil de ser formulado e percebido pelos “normais”, mas profundamente sentido e 
(re)ssentido pelos negros.  

Não é fácil trabalhar com este problema, que pode continuar presente no ambiente 
universitário, caso o estudante não lide bem com a sua condição de cotista racial e de cidadão 
negro brasileiro. Se optar por se manter isolado dos demais colegas cotistas e dos estudantes 
negros como um todo, irá se diluir num tipo de estudante "genérico" ou de pessoa " de cor" 
também genérica, como quando alguém se diz, simplesmente "moreno. Um dos objetivos do 
Programa de cotas raciais nas Universidades públicas é garantir, coletivamente, a toda uma 
geração de estudantes negros, o acesso ao ensino público de qualidade sem que tenham que 
se submeter a todo um enorme sacrifício da sua própria pessoa e dos seus valores sociais e 
culturais. Que possam "vencer" na vida sim, graças a seu esforço pessoal sim, mas sem 
sacrificar a sua identidade como Negro por causa disso. 
  



DEPOIMENTOS DE ESTUDANTES COTISTAS RACIAIS 

Alcione Batista Leite (Turma de 2005) 

“Há coisas bonitas pra contar: realizei um dos maiores sonhos da minha vida, que 
é ser uma profissional de Terapia Ocupacional; foi possível estabelecer vínculos e 
respeito com os professores, mesmo depois de tantos desacordos; no Programa 
Brasil Afroatitude entrei em contato com questões políticas e encontrei minha 
identidade como mulher e negra; através da universidade, fiz novos amigos de diversas áreas; 
viajei e conheci algumas belas cidades desse nosso país; e o mais importante foi levantar minha 
autoestima, a da minha família, dos meus amigos, e até da minha comunidade em Pinhais.”  

Priscila R. O. de Souza (Turma de 2005) 

“Optei em me inscrever pelo sistema de cotas raciais, não sabia ainda nessa época 
muito sobre as questões que levaram a universidade a implantar as ações 
afirmativas no seu processo de seleção. No cursinho alguns professores 
comentavam a respeito sempre defendendo essa implantação, dizendo que era um 

direito dos negros e até uma forma de reparação do preconceito com o que os negros 
passaram e continuavam passando no país. Fui até o prédio histórico da UFPR onde seriam 
feitas as matrículas e onde também uma banca avaliaria os alunos que concorreram pelo 
sistema de cotas. Fui avaliada e passei pela banca e estava então devidamente matriculada, 
pois preenchi os pré-requisitos necessários para ser aluna cotista.” 

JULES VENTURA SILVA (Turma de 2005)  

“Eu sempre encarei as cotas raciais como um direito. Mesmo não fazendo parte de nenhum 
movimento que tenha lutado por sua implantação, senti, enquanto cidadão, que esta seria 
uma oportunidade única a ser aproveitada sem receios. Digo sem receios pelo fato de ninguém 
próximo a mim, ao menos naquela época, concordar que um negro precisasse de cotas pra 
entrar na universidade. Meus argumentos de defesa não eram tão elaborados quanto agora, 

mas foram eficazes a ponto de eu manter a mesma opinião até hoje. Penso que é 
melhor ser discriminado com um canudo na mão do que com uma colher-de-
pedreiro. As pessoas diziam simplesmente: Não existe racismo, pare de se sentir 
inferior! E eu ficava “encucado” por não conseguir convencer ninguém de que o 
racismo existe e eu sou uma de suas vítimas.” 

 

JÚLIA CONCEIÇÃO DA SILVA (Turma de 2005)  

 “Na primeira tentativa de ser aprovada no vestibular, optei pelo curso de 
economia, pois acreditava que a ascensão econômica somente ocorreria através 
de um curso que me possibilitasse uma inserção imediata no mercado de 
trabalho. Na segunda tentativa, optei pelo curso de Ciências Sociais, porque no 
decorrer do ano fui influenciada pelas discussões sobre as ações afirmativas. O fato de não 
haver ninguém favorável à adoção das cotas criou em mim questionamentos que imaginei 
seriam solucionados com minha opção por este curso. Este fato foi decisivo para prestar o 
vestibular adotando-o como suporte para minha entrada na Universidade. Inicialmente tive 
dúvida, pois havia muitos argumentos contrários. No entanto, via como necessária, porque não 
me sentia suficientemente capaz de ocupar um espaço que acreditava como pertencente a um 
pequeno número de privilegiados.” 



 "Eu entrei na UFPR na primeira turma de cotistas raciais. Optei pelo 
sistema de cotas para negros, ainda que também pudesse concorrer 
na reserva de vagas para alunos de escolas públicas, pois acredito 
que, como negro, temos o direito de fazer parte do ensino superior. 
Fui o primeiro da minha família a ingressar no ensino superior, no 
curso de Psicologia, o que foi motivo de muita alegria. Hoje sou 
formado e terminei o mestrado." WELLINGTON OLIVEIRA DOS 
SANTOS-PSICOLOGIA  
  

 MESTRE EM EDUCAÇÃO UFPR 
 
 
“No ano de 2004 prestei vestibular na UFPR para Pedagogia. Nesse mesmo ano foram 
aprovadas as cotas nas Universidades públicas. Fui aprovada nas duas fases do teste 
seletivo. Cursei durante os quatro anos o curso  e durante esse tempo integrei-me ao NEAB - 
Núcleo de Estudos Afro brasileiros. Fui bolsista de Iniciação Cientifica pela Fundação 
Araúcaria. No último ano, soube do teste seletivo para o Mestrado. Foi um tempo um tanto 
difícil, pois precisava estudar para a prova e preparar um projeto para apresentar. Durante 
esse tempo, estava com uma viagem programada para a Alemanha. Levei todo o material 
para a viagem e estudava em todos os tempo livres que eu tinha. Fui aprovada no Mestrado 
no Curso de Política e Gestão da Educação, na Área de Políticas Educacionais. A aprovação 
foi resultado de muito esforço e apoio de amigos, 
dentro e fora da Universidade. Nessa etapa da vida, 
ter sido aprovada no mestrado foi uma conquista 
muito grande, pois na Pós graduação não existem 
cotas. Para me dedicar mais ao mestrado, no ano 
de 2010 pedi demissão da empresa em que 
trabalhava e consegui uma bolsa Reuni. Em 2011, 
defendi minha dissertação. Foi um momento de 
muita alegria para mim, pois nesse momento 
estava se formando como Mestre a primeira negra 
oriunda do sistema de cotas raciais da UFPR.” 

   VEREDIANE CINTIA DE SOUZA OLIVEIRA                 
PEGAGOGIA MESTRE EM EDUCAÇÃO UFPR 

 
 

 

“Passar no vestibular da UFPR que ‘divisor de 

águas’ em minha vida. Depois de três tentativas 

de vestibular conseguir ser aprovada. Não é fácil, 

nem simples, mas possibilita a mudança na vida 

tanto pessoal quanto profissional. Ser a primeira 

da família em terminar a universidade, não tem 

preço.”  

NELI GOMES DA ROCHA – CIÊNCIAS SOCIAIS  

MESTRANDA EM SOCIOLOGIA UFPR 
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VESTIBULAR UFPR 2013: INSCRIÇÕES ON-LINE: 17/08/2012 à  21/09/2012 

Primeira fase: 11/11/2012 

BANCA DE VERIFICAÇÃO ÉTNICORACIAL: 03/12/2012 a 07/12/2012 

Segunda fase: 09 e 10/12/2012 

Registro acadêmico: 28/01/2013 a 01/02/2013 

Informações: www.nc.ufpr.br 

 

 
Links importantes: 

Pró-reitoria de Graduação: www.prograd.ufpr.br 
Blog do NEAB: http://neabufpr.blogspot.com.br/ 

Facebook: neab.ufpr 
Email para contato: 

neabufpr@gmail.com, neab@ufpr.br, cepigrad@ufpr.br 
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