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RESUMO 

 

 

O presente trabalho visa apresentar informações principais desenvolvidas até o 

momento no projeto de pesquisa de Mestrado, que tem como foco o processo de 

afiliação de estudantes cotistas e não cotistas em cursos tidos socialmente como de alto 

prestígio social na Universidade Federal da Bahia. As Cotas como ação afirmativa 

consistem em estabelecer um determinado número ou percentual a ser ocupado em área 

específica por grupos definidos. Os estudantes adentram a uma nova fase de vida, em 

um ambiente diferenciado, e para os estudantes de origem popular, que em muitos casos 

são os primeiros da família a terem acesso ao ensino superior, uma realidade que não 

era cogitada para os membros dessa classe. A afiliação preocupa-se com as ações dos 

estudantes no âmbito do desenvolvimento acadêmicas, ou seja, as ações em um novo 

contexto para os estudantes e como eles lidam e adaptam-se a essas novas demandas 

tornando-se afiliados a instituição universitária. O processo de afiliação é indispensável 

para que o estudante continuamente ingresse em novas modalidades da vida acadêmica, 

sendo duas modalidades de afiliação, a saber, afiliação intelectual e afiliação 

institucional. A afiliação intelectual envolve os conteúdos, métodos de exposição do 

saber e dos conhecimentos. Tratando-se da questão institucional temos a aprendizagem 

dos códigos do ensino superior, assimilação das práticas e rotinas. Dessa forma, estudar 

o processo de afiliação de estudantes cotistas e não cotistas é de fundamental 

importância no âmbito das discussões em relação a democratização do ensino superior e 

equidade.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

A educação superior modificou-se ao longo dos anos, propõem-se políticas de ações 

afirmativas, impulso à interiorização das universidades públicas, bem como 

modificações nos formatos de seleção dos candidatos, como é o caso da utilização do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Além disso, ampliam-se, com o Plano de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), as condições para o 

suporte a estudantes de origem popular na forma de programas de bolsas de estudo, 

alimentação e residência, pois, compreende-se que o acesso deve vir acompanhado por 

melhores condições de permanência. 

Nesse contexto as ações afirmativas, como políticas compensatórias visam remediar as 

condições resultantes de um passado de discriminação, cumprem uma finalidade pública 

decisiva para o projeto democrático que é assegurar a diversidade e a pluralidade social 

(PIOVESAN, 2005). As cotas como ação afirmativa consistem em estabelecer um 

determinado número ou percentual a ser ocupado em área específica por grupos 

definidos (MOEHLECKE, 2002).   

 O debate sobre as políticas de ação afirmativas e de cotas em benefício dos alunos 

negros no ensino público universitário parte do quadro das desigualdades sociais e 

raciais gritantes, acumuladas ao longo dos anos, entre brancos e negros. As 

desigualdades são observadas em vários setores da vida nacional, tendo a educação um 

lugar de destaque como centro ao qual estão vinculadas as demais áreas (MUNANGA, 

2007).  

Tratando-se da educação em nível superior, a universidade brasileira sempre foi uma 

instituição de formação das elites (SANTOS, B. S.; ALMEIDA FILHO, 2008).   É 

interessante percebermos o quanto a entrada de estudantes de classe baixa, nesse 

ambiente, revela aspectos desse sistema e a importância da luta por uma efetiva 

oportunidade para todos.  

 Não podemos deixar de considerar que o sujeito ao mobilizar-se para novas 

aprendizagens, ele também carrega, em parte, um antigo habitus. Nesse sentido, o que 

interessa à compreensão do processo de afiliação é o modo como os atores desenvolvem 
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determinadas tarefas ao se depararem com um novo contexto, como elaboram as ações 

no grupo a fim de conseguirem se tornar membros (SAMPAIO; SANTOS, 2012).  

Dessa forma, o presente artigo visa apresentar algumas informações principais, em relação à 

abordagem teórica, desenvolvidas até o momento no projeto de pesquisa de Mestrado, que tem 

como foco o processo de afiliação de estudantes cotistas e não cotistas em cursos tidos 

socialmente como de alto prestígio social.  

 

 

2. DESEMPENHO ACADÊMICO ENTRE ESTUDANTES COTISTAS E NÃO 

COTISTAS: INQUIETAÇÕES INICIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

PESQUISA  

 

Muitos jovens de origem popular que ingressam no Ensino Superior são os primeiros da 

família a terem acesso a esse nível educacional. Portanto, se chegar a esse ensino não é 

nada “natural”, já que parte significativa deles concluem o Ensino Médio sem sequer 

terem informações sobre vestibular e formação universitária (ZAGO, 2006), mais difícil 

ainda é superar as estruturas classistas dos cursos hegemônicos. 

As exigências de uma graduação são vivenciadas por todos os estudantes, no entanto, 

para a maioria dos jovens de origem popular, esse sempre foi um universo impenetrável. 

Essa questão é essencial para compreender a rotina desses estudantes, em um momento 

que a universidade é forçada a se democratizar pela pressão histórica dos movimentos 

populares (CARNEIRO; SAMPAIO, 2011).  

Os estudantes adentram a uma nova fase de vida, em um ambiente diferençado, e para 

os estudantes de origem popular que em muitos casos são os primeiros da família a 

terem acesso ao ensino superior, uma realidade que não era cogitada para os membros 

dessa classe na realidade social anterior. Dessa forma, a sua vida universitária marca sua 

trajetória pessoal, como também a familiar.    

 Alguns argumentos são postos no meio social contra a política de cotas, dentre eles, o 

da excelência, em que acredita-se que o ingresso na universidade dos negros e pobres 

oriundos das escolas médias públicas, através de cotas, pode levar a uma degradação do 

nível de ensino porque eles não possuem as mesmas aquisições culturais dos alunos 
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selecionados pelo vestibular comum e tradicional. O que significa degradar a qualidade 

do ensino? Pode significar que os alunos que ingressaram pelas cotas não sejam capazes 

de acompanhar as explicações dos professores nas salas de aula, de ler e interpretar os 

textos, de fazer os seminários e aplicações nos laboratórios, de fazer pesquisa e 

apresentar os relatórios etc., obrigando os professores a baixar o nível de seus 

ensinamentos, atrasando, consequentemente, os alunos mais capacitados selecionados 

pelo vestibular tradicional (MUNANGA, 2007). 

Pesquisa realizada na UERJ aponta o bom desempenho dos estudantes cotistas, embora 

a média alcançada pelos alunos cotistas no vestibular de 2005 e 2006 foram a metade 

daquelas alcançadas pelos discentes não cotistas, ao longo do curso, os resultados 

acadêmicos dos alunos surpreendem, visto que quase igualam-se a dos alunos não 

cotistas. Dessa forma, concluiu-se que os alunos cotistas superaram as deficiências 

curriculares iniciais, tendo sido capazes de acompanhar o desenvolvimento das matérias 

ministradas em sala de aula, tão bem quanto os seus colegas que não se valeram do 

sistema de cotas para adentrar a Universidade. (BEZERRA; GURGUELL, 2012). Nessa 

pesquisa foram analisados dados dos anos de 2005 e 2006 de variados cursos, dentre 

eles, Medicina, Direito, Administração, Engenharia Química, Odontologia e Pedagogia.  

Ainda na mesma pesquisa a média de evasão dos seis cursos escolhidos foi para os 

cotistas de 12, 25% e, para os não cotistas de 23,27% no ano de 2005. Em 2006 a 

porcentagem foi de 9,39% para os cotistas e de 20,36% para os não cotistas. Como se 

pode verificar os não cotistas tiveram um percentual de evasão superior aos dos cotistas.   

Em uma pesquisa realizada na UFBA (QUEIROZ; SANTOS, 2006), constatou-se que 

em onze dos dezoitos cursos de maior concorrência, ou seja, 61% deles, os cotistas 

obtiveram coeficiente de rendimentos iguais ou melhor que os não cotistas durante os 

dois primeiros semestre de 20053. Os onze cursos foram: Arquitetura, Ciências da 

Computação, Comunicação- Jornalismo, Comunicação- Produção Cultural, Direito, 

Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fonoaudiologia, Medicina e Odontologia.  

Já em uma pesquisa desenvolvida por CARVALHO E WALTENBERG (2012), na qual 

foi utilizado dados do ENADE dos concluintes dos cursos avaliados em 2008, 

                                                           
3 Ano e semestre escolhidos pelos pesquisadores para examinar o desempenho dos estudantes no curso 



5 

 

comparando alunos beneficiados por ações afirmativas com os demais alunos, inclusive 

no que tange ao desempenho na prova de conhecimento específicos, apontou que as 

diversas políticas de ações afirmativas foram bem- sucedidas no sentido de proporcionar 

maior representação de grupos desfavorecidos nas universidades. Entretanto, no que 

tange ao desempenho dos estudantes cotistas foi constatado que este é inferior em 

relação aos demais alunos em todos os tipos de cursos. A nota média dos concluintes 

das universidades estaduais e federais que ingressaram por meio das ações afirmativas é 

aproximadamente 4 pontos menor com relação aos demais concluintes. Nos cursos de 

baixo prestigio social, o desempenho é 10,9% menor e entre os cursos de médio 

prestigio social, a queda no desempenho, segundo a pesquisa, é de 13,7%.  

A avaliação do rumo das ações afirmativas tem necessariamente um caráter temporário 

e limitações provenientes do contexto político, social e econômico (MOEHLECKE, 

2002). Os avanços no campo das ações afirmativas embora expressivos precisam ser 

ampliados nos próximos anos, visto que ainda  há defasagens existentes entre os grupos 

de cor no acesso ao ensino superior (HERINGER, 2014). 

As pesquisas apontam resultados diversos diante dos vários contextos vivenciados pelos 

estudantes. Nesse sentido, pesquisar sobre o processo de afiliação dos estudantes 

cotistas e não cotistas em cursos de alto prestigio social é aproximar-se da realidade 

estudantil desses sujeitos, na medida em que busca-se compreender como eles 

incorporam as práticas e apropriam-se da aprendizagem do conhecimento acadêmico 

que antes não faziam parte dos hábitos dos novos estudantes, visto que temos público 

estudantil distinto no que tange a condição socioeconômica como também trajetórias 

escolares e origem familiar. É importante dialogar com os estudantes e aprofundar as 

análises no cotidiano dos universitários. 

Esses dados reforçam ainda mais a necessidade contemporânea de pesquisas sobre o 

processo de afiliação desses estudantes ao ensino superior. Além disso, são poucas 

pesquisas desenvolvidas com enfoque na afiliação de estudantes cotistas, e ainda mais, 

em uma perspectiva comparada de estudantes cotistas e não cotistas em cursos de alto 

prestígio social.  
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3. AFILIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CAPITAL CULTURAL: UM DIÁLOGO 

EM MEIO AOS CONCEITOS  

 

O sujeito ao chegar na universidade deve aprender primeiramente o ofício de estudante 

como afirma Coulon (2008), ou seja, deve aprender a se tornar “um deles”, pois 

continuar como estrangeiro é ser eliminado, visto que a entrada na vida universitária é 

uma passagem em que é necessário passar do estatuto de aluno ao de estudante, pois 

esse segundo status está muito além de frequentar aulas e realizar tarefas intelectuais, 

pois implica vínculo, diálogo, realização de atividades conjuntas, reconhecimento de si 

mesmo nos outros, partilha de mundo e uso de mesmas expressões.  Para Coulon ser 

estudante é ainda, ser autor de si mesmo, autorizando-se a pensar, ler, escrever. Tornar-

se estudante competente é afiliar-se intelectualmente e institucionalmente, tendo em 

vista que afiliar-se é o método através do qual adquire-se um status social novo.  

A passagem para a universidade é acompanhada de modificações na relação dos 

indivíduos com três fatores presentes em todo o percurso da aprendizagem no âmbito 

universitário, sendo eles, o tempo, o espaço e as regras do saber. Na universidade a 

relação com o tempo é diferente das experiências do Ensino Médio, bem como o ritmo e 

a densidade dos trabalhos a serem produzidos. O espaço também é maior em relação ao 

colégio, o que leva a terem dificuldade de localização para salas de aulas e demais 

espaços. A relação com o saber é totalmente modificada, visto que há uma amplitude 

dos campos intelectuais e uma ligação entre esses saberes e a atividade profissional 

futura (COULON, 2008). 

Coulon identificou em suas pesquisas três tempos que envolve o processo de afiliação, 

seriam eles, o tempo do estranhamento, o tempo da aprendizagem e o tempo da 

afiliação. No tempo do estranhamento o estudante entra em universo desconhecido, em 

que as instituições rompem com o mundo familiar que ele acaba de deixar. Ao chegar 

na universidade os sujeitos deparam-se com várias dificuldades, a primeiro trata-se do 

confronto entre a universidade e o colégio.  

A problemática da entrada na vida universitária não é de fato a mesma para todos, nem 

tão pouco a afiliação, visto os percursos anteriores escolares e não escolares vivenciados 
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pelos estudantes. No entanto, independente da situação anterior todos devem definir sua 

nova situação.   

O tempo da aprendizagem consiste em aprender os rudimentos do ofício, é uma fase de 

familiarização progressiva com a instituição, adaptação aos códigos locais e inicio do 

trabalho intelectual.  É o momento em que os estudantes apropriam-se dos espaços da 

universidade, no sentido de localização, formas de funcionamento e organização, bem 

como das formas de seleção, produção e exposição do conhecimento.  

O tempo da afiliação é aquele que o estudante entra progressivamente em seu novo 

papel, ao longo do qual torna-se definitivamente um membro. Passa-se a ter um manejo 

das regras que organizam a vida social e intelectual do âmbito universitário. É uma 

dupla afiliação, visto que corresponde ao campo intelectual e institucional. Essas duas 

formas são caracterizadas pelo uso competente de diferentes regras e instruções, na qual 

tem-se de não apenas segui-las, mas   também interpreta-las.  

Alguns dos fatores que fundamentam o trabalho intelectual são ler, escrever e pensar, no 

sentido de ousar falar e saber quando fazer essa ação, saber organizar o pensamento e 

sua expressão. Essas operações obedecem a códigos sociais que todo novo estudante 

precisa saber detectar, decifrar e incorporar para então exibir sua competência.  

Coulon cita alguns aspectos que fazem parte da apropriação de um estudante que 

afiliou-se, dentre eles, entender o ritmo próprio das múltiplas regras da vida de um 

estudante e compreender sua ordem temporal. O estudante deve aprender a trabalhar 

intelectualmente por conta própria, saber identificar as tarefas muitas vezes implícitas 

da universidade.  

Em sua forma institucional a afiliação realiza-se quando o sujeito adquire familiaridade 

com as regras que possibilite resolver problemas práticos e até mesmo prever exceções 

à regra. Já a afiliação intelectual ocorre quando compreende-se o trabalho intelectual,o 

que consiste em entender suas regras e códigos. O estudante afiliado intelectualmente 

compreende com facilidade o que é solicitado vendo de antemão sua materialidade e 

conteúdo. Decodificar as regras naturalizadas e dissimuladas nas práticas universitárias 

é condição para se tornar um estudante competente. A afiliação intelectual finaliza-se 

quando o estudante transforma em rotina sua competência.  
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Nesse sentido, diante dos apontamentos no campo da afiliação universitária, a 

abordagem em relação ao capital cultural é de fundamental importância para 

problematizar, analisar, ampliar e orientar as reflexões e investigações da presente 

pesquisa, visto que a concepção de capital cultural é concebida como fonte importante 

para a compreensão das desigualdades de desempenho escolar de sujeitos de diferentes 

classes sociais.  

O capital cultural pode existir sob três formas, sendo elas, no estado incorporado, no 

estado objetivo e no estado institucionalizado.  O capital cultural no estado incorporado 

está ligado a disposições duráveis do organismo que pressupõe um trabalho de 

inculcação e a assimilação em que deve ser investido tempo e um cuidado do sujeito 

sobre si mesmo. Ele pode ser adquirido de maneira dissimulada e inconsciente 

apresentado um grau de dissimulação mais elevado do que o capital econômico. Esse 

estado do capital pode ser exemplificado na cultura legitimada incorporada pelo 

indivíduo, ou seja, habilidades linguísticas, conhecimentos, preferências, hábitos e 

comportamentos que são relacionados a cultura dominante . 

No estado objetivo o capital tem propriedades que se definem apenas em sua relação 

com o capital cultural na forma incorporada, visto que possui suportes materiais, como 

pinturas, monumentos, livros, dentre outros. Para o entendimento de livros de 

determinadas áreas especificas, por exemplo, é necessário que o sujeito seja possuidor 

de um capital incorporado que o permita decodificar intelectualmente os códigos das 

linhas que são feitas a leitura.  

Nessa perspectiva os proprietários dos instrumentos de produção devem encontrar 

meios de apropriarem-se ou do capital cultural incorporado ou dos serviços dos 

detentores desse capital, por exemplo, para possuir máquinas, basta ter capital 

econômico, mas para apropriar-se delas e utilizar de acordo com a distinção específica é 

preciso dispor pessoalmente de capital incorporado (BOURDIEU, 2008).  

Nesse sentido, não basta apenas ter um capital econômico, pois o mesmo não é 

suficiente se falta o capital cultural. A esse respeito Nogueira e Nogueira (2006) aponta 

que um indivíduo pode ter conseguido dinheiro, mas isso não garante a aceitação e o 

respeito das camadas superiores da sociedade, visto que faltar-lhe-iam a linguagem, os 

gostos e os hábitos valorizados por essas camadas e exigido para efetiva inserção no 
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seio dela. Os sujeitos das classes dominantes agem como membro dessa classe mesmo 

sem possuir consciência clara a esse respeito, pois as crenças, gostos e preferências 

passam a ser parte integrante do indivíduo. A ação de cada sujeito reflete e atualiza as 

marcas de sua posição social, pois essas marcas passam a ser parte constitutiva de sua 

subjetividade.  

Temos então, o que Bourdieu denomina de habitus, o qual funciona como uma matriz 

de percepção que integra experiências passadas formando um sistema de apreciações e 

ações. Dessa forma, cada sujeito de acordo com sua posição na sociedade vivenciaria 

série características de experiências que estruturariam internamente sua subjetividade. O 

habitus representa a relação entre a ação individual e as condições sociais e culturais.  

O habitus seria formado por um sistema de disposições gerais que são adaptados pelo 

sujeito a cada ação que diferem, em alguma medida, das situações nas quais o habitus 

foi formado (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2006).  

As profissões de nível superior pretendem gerar um habitus específico e dessa forma os 

sujeitos pertencentes aquela área são identificados, em muitos casos, pela forma de 

vestir, de comportar-se, de falar, os gostos, dentre outros. O estudante permanece no 

curso por alguns anos durante os quais realiza leituras específicas e passa por um 

processo de socialização, no qual deve reconhecer valores diferenciados de competência 

e prestígio em sua área. Nesse sentido, ao participar de diferentes grupos sociais, ao 

longo da vida adquirimos diferentes habitus conforme iniciação no grupo (LUGLI, 

2013). Entretanto, como o habitus estabelece uma conexão entre a estrutura das 

posições objetivas, a subjetividade do indivíduo e as situações concretas de ação, a 

trajetória dos sujeitos e a origem social dos mesmos não podem ser relegadas no que 

tange a abordagem do habitus.  

No artigo “As categorias do Juízo Professoral” Bourdieu e Saint-Martin (2008) 

analisaram que os mais bem sucedidos de acordo com a avaliação feita pelos 

professores eram os que tinham um domínio da linguagem e poder de argumentação que 

iam além do que a escola ou o Professor explicitava ao solicitar uma atividade. Esses 

alunos ditos “bem sucedidos” eram os que tinham maior capital cultural e social 

advindo de suas famílias. Nessa situação, as habilidades pessoais carregam em si a 

incorporação de um capital cultural.  
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 Em primeiro lugar a posse do capital cultural favoreceria o desempenho do estudante 

na medida em que facilitaria a aprendizagem dos conteúdos e dos códigos (intelectuais, 

linguísticos, disciplinares). A maneira de pensar o mundo, a relação com o saber, as 

referenciais culturais, os conhecimentos considerados legítimos e o domínio da língua 

facilitariam o aprendizado, possibilitando o desencadeamento de relações intimas entre 

o mundo familiar e a cultura educativa. Além disso, a posse de capital cultural 

favoreceria o êxito do estudante também porque propicia melhor desempenho nos 

processos formais e informais de avaliação, visto que cobra-se que o aluno tenha um 

estilo elegante de falar, escrever e de se portar, como também que se mostrem 

intelectuais curiosos, interessados e disciplinados cumprindo com as regras de “boa 

educação” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2006).  

Em relação ao capital cultural no estado institucionalizado este se materializa por meio 

do diploma que são utilizados como atestado de formação cultural. Produto da 

conversão de capital econômico em capital cultural, ele estabelece o valor no plano do 

capital cultural de um detentor de determinado diplomas e o valor em dinheiro pelo qual 

pode ser trocado no mercado de trabalho (BOURDIEU, 2008).  

O sucesso escolar dependeria, em grande medida, do capital cultural possuído pelos 

indivíduos, uma vez que, o sistema cobraria dos estudantes, explicita ou implicitamente, 

atitudes, comportamentos, conhecimentos e um conjunto de habilidades linguísticas que 

apenas os socializados na cultura dominante poderiam apresentar (NOGUEIRA; 

NOGUEIRA, 2006).   

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante das abordagens em relação ao capital cultural podemos refletir que para analisar 

o processo de afiliação de estudantes cotistas e não cotistas não podemos deixar de 

considerar a condição de classe dos sujeitos, visto que de um lado estão aqueles que 

desde o surgimento da universidade já tinham a mesma como um ambiente criado para 

sua formação e, de outro, os que continuamente tiveram que ir ocupando espaços no 

interior dessa instituição.  
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Para muitos estudantes de classe baixa ingressar no ensino superior é vitória 

conquistada, já que a negação do sucesso e o direito de estudar em uma universidade, e 

sobretudo, em cursos tidos socialmente como de alto prestígio social é algo com caráter 

sócio-histórico. Jovens que tiveram um ensino precário e que são, em muitos casos, os 

primeiros da família a ingressarem no ensino superior, irão construir sua trajetória 

universitária, e para afilia-se, como afirma Coulon precisam adquirir um status social 

novo. Para tanto, terão de apropriar-se das formas de produção do conhecimento, dos 

códigos linguísticos e funcionamento da instituição universitária.  

Bourdieu aborda que os estudantes das classes dominantes possuem capital cultural que 

facilita a sua aprendizagem e ainda de acordo com a origem social de cada indivíduo 

existiria dois modo de se relacionar com o mundo da cultura. Sendo que o primeiro 

modo séria, o dos dominantes com uma relação marcada pela familiaridade e com uma 

intimidade com a cultura legítima. Esses sujeitos apresentam nessa perspectiva uma 

relação desenvolta, fácil, segura, elegante com as obras culturais. Já o segundo tipo que 

seria próprio dos dominados é definida por uma relação tida como popular que tem 

como característica a estranheza que constitui uma relação tensa, laboriosa, árdua, 

esforçada, desajeitada, acanhada, interessada com as obras da cultura. Nesse sentido, 

relacionando também com o que Coulon (2008) afirma ao dizer que a problemática da 

entrada na universidade e a afiliação não é a mesma para todos, podemos compreender 

que as desigualdades sociais estão fortemente presente em meio ao processo de 

aprendizagem no âmbito do ensino superior. 

 O campo educacional na sociedade moderna revela, muitas vezes, um espaço de 

conflitos e divisões que estão alicerçados na própria dinâmica das estruturas e 

classificações sociais, que é envolvida por desigualdades econômicas e culturais. 

Os estudantes precisam alcançar o status de igual, ou seja, o pertencimento, mas para 

isso é necessário adquirir e decodificar alguns códigos dessa cultura (COULON, 2008). 

Portanto, uma efetiva política de superação das desigualdades deve perpassar a 

aquisição do conhecimento, que até então, mantinha-se distante e de difícil acesso para 

os estudantes negros de origem popular.  

De fato, as instituições de ensino superior estão frente a novas demandas sociais que 

extrapolam os limites dos seus muros e junto com os estudantes invadem o sistema 
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educacional. Uma nova dinâmica é estabelecida no cotidiano entre os universitários, que 

numa constante procura de realização pessoal, cultural e profissional, movimentam o 

contexto.  

Não podemos deixar de considerar que as questões pedagógicas, a relação entre 

professor e aluno, aluno e aluno (aluno cotista e não cotista, bem como cotistas e 

cotistas), além da participação em grupos de pesquisa (a forma de seleção para a 

inserção nesses grupos de pesquisas), orientações científicas para o novo público de 

alunos que adentram a universidade e os diálogos sobre relações raciais, devem ser 

olhados de forma especial. A busca de planejamento para maiores avanços dentro do 

que já se alcançou com sucesso no campo das ações afirmativas e o acompanhamento 

da trajetória universitária dos estudantes, bem como orientações acadêmicas e apoio 

pedagógico é de extrema importância para a educação igual e de qualidade para todos e 

para cada um.  

Sendo assim, é fundamental pesquisas que investiguem de forma profunda essa 

realidade da afiliação para conhecer de perto o cotidiano universitário desses sujeitos, 

bem como as condições objetivas e subjetivas envolvidas na relação dos estudantes com 

o conhecimento no âmbito da formação acadêmica. Estudar o processo de afiliação de 

estudantes cotistas e não cotistas é de fundamental importância no âmbito das 

discussões em relação a democratização do ensino superior e equidade.   
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