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RESUMO: 

O Projeto aqui apresentado faz parte do Programa de Iniciação Científica do CNPq 

da Faculdade Zumbi dos Palmares o qual somos bolsistas. Integramos no Projeto no 

mês de Julho de 2014. No mesmo mês iniciamos as leituras, discussões e 

formatação desta Proposta.  

Com ele pretendemos investigar o alcance das cotas raciais no mercado de 

trabalho. Para tanto, desenvolveremos pesquisa quantitativa  junto a um grupo de 

ex-alunos, cotistas, formados na Faculdade Zumbi dos Palmares e  auto declarados 

negros. 

Nosso objetivo é saber de que forma os ex-alunos da Faculdade Zumbi dos 

Palmares estão alocados no mercado de trabalho, ou seja: se atuam na área em 

que se formaram; o índice de desemprego entre eles e suas razões; como avaliam o 

desempenho das políticas de cotas raciais na área da educação. 

Cabe destacar que a Faculdade Zumbi dos Palmares é idealizadora de um amplo 

Programa Institucional voltado à  inclusão social – destinado aos alunos de baixa 

renda – e, racial para aqueles autodeclarados negros visando à inserção no 

mercado de trabalho. Seu lema é “Sem educação não há liberdade”. 

Palavras Chaves: População Negra, Mercado de Trabalho, Educação, Cotas 

Raciais. 

1.INTRODUÇÃO: 

É ampla a produção acadêmica que trata dos assuntos voltados às relações 

étnico-raciais. No que tange à população negra brasileira  variáveis como educação 

e mercado de trabalho são discussões frequentes entre seus autores.  São  

unânimes em afirmar que os negros apresentam os maiores índices de pobreza, 

desemprego, subemprego, analfabetismo quando comparados aos não negros. São 

vítimas de todos os tipos de violências como drogatização, alcoolismo, violência 

doméstica, policial, mortes violentas (GUIMARÃES,2012; PAIXÃO et al, 2010; 

SILVA,2013,).  

Parte deles afirma que a discriminação e preconceito racial são, em larga 

medida, os responsáveis por tais situações. 



Tais afirmações geram polêmicas, pois no Brasil muito se discute sobre a 

existência ou não de discriminação racial entre negros e brancos.  

Para alguns, os índices de pobreza e baixa qualidade de vida da população 

negra não podem ser justificados pelas variáveis “raça” ou “cor” e sim, por terem 

sido, os negros, vítimas da escravidão.  Para esses, o que prevalece é a questão 

socioeconômica, ou seja, estão em desvantagens porque são, em larga medida, 

pobres. 

Para outros, além do passado escravista persiste sim a discriminação racial entre 

negros e brancos, e para tanto se fazem necessárias às políticas de ações 

afirmativas para resgatarem o pagamento de uma dívida contraída no passado, ou 

seja, questão de reparações étnicas. 

Nossa Pesquisa de Iniciação Científica pretende entender esta situação. 

2. OBJETIVOS: 

Geral 

1. Investigar junto aos alunos formados na Faculdade Zumbi dos Palmares 

se as políticas de cotas raciais na área da educação estão obtendo os 

resultados positivos almejados. 

 Específicos 

1. Verificar se alunos cotistas formados na Faculdade Zumbi dos Palmares 

estão alocados no mercado de trabalho e áreas de atuações;  

2. Conhecer os  índices de desemprego dos alunos cotistas formados na 

Faculdade Zumbi dos Palmares 

3. METODOLOGIA: 

Para o cumprimento de nossos propósitos nos ocuparemos das técnicas 

quantitativas e qualitativas. 

No que se refere às técnicas quantitativas estamos procedendo da seguinte 

maneira: 

1. Primeiramente, estamos enviando e-mails a todos os ex-alunos 

autodeclarados brancos e negros formados na Faculdade Zumbi dos 



Palmares, no período de 2005 a 2013, a fim de organizarmos um grupo de 

discussões sobre cotas raciais, mercado de trabalho e educação; 

2. Feito isso, aplicaremos um questionário sobre condições materiais de vida, 

educação, cotas raciais e mercado de trabalho a todos os que aceitarem 

participar de nossa pesquisa. 

3. E por fim, elaboraremos um roteiro de questões para saber se suas 

expectativas e objetivos com os estudos foram alcançadas e suas percepções 

sobre cotas raciais. 

DESENVOLVIMENTO: 

Nossa pesquisa está em fase inicial. Integramos o Projeto de Iniciação Científica no 

mês de Julho de 2014.  

Para o desenvolvimento deste Projeto - além de pesquisas e leituras sobre relações 

étnico-raciais, políticas de ações afirmativas entre outras - estamos nos ocupando 

dos seguintes critérios: 

Fontes de dados: 

Nossas fontes de dados preliminares são: 

1. levantamento dos prontuários de matrículas dos ex-alunos a título de obter 

endereços, e-mails, fones. 

2. formatação de questionários de perguntas abertas e fechadas sobre a 

trajetória no mercado de trabalho e educação. 

3 Entrevistas semi-estruturadas: elaboração de roteiro de questões que 

envolverão temas como  preconceitos sociais,  raciais e  políticas de ações 

afirmativas. 

 As entrevistas serem realizadas nas dependências da Faculdade Zumbi dos 

Palmares junto aos alunos matriculados no ano de 2012. 

RESULTADOS PRELIMINARES: 

Iniciamos a nossa pesquisa no mês de julho de 2014. Até o momento enviamos 

cerca de 1.500 emails. Desses, cerca de 200 já responderam aceitando participar do 

grupo de estudos. 



 

 

 

 

 


