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RESUMO 
 

 

O presente estudo analisa o desempenho acadêmico dos discentes ingressantes nos Cursos da 

Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, pelo Programa UFGInclui criado pela 

Resolução CONSUNI nº 29/2008, destinado a discentes que se autodeclararam indígenas e 

negros quilombolas. Sabendo que a Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás possui 7 

indígenas  e 8 negros quilombolas ingressantes pelo programa UFGInclui, a presente pesquisa 

tem como objetivo analisar o desempenho acadêmico desses discentes,  verificando a 

utilização e a relevância das políticas de permanência. Tal objetivo vai ao encontro de alguns 

objetivos do Programa UFGInclui, quais sejam: democratizar gradativamente o acesso à 

Universidade Federal de Goiás, por meio de uma política de ações afirmativas que contemple 

o acesso e a permanência de alunos provenientes de escolas públicas, (...) indígenas e negros 

quilombolas; acompanhar a trajetória dos estudantes que ingressarem por meio do UFGInclui, 

com vistas a fornecer apoio institucional para o seu bom desempenho acadêmico; ampliar as 

políticas de permanência dos estudantes nos cursos de graduação da UFG. O estudo 

configura-se como uma pesquisa qualitativa a presente investigação se desenvolve a partir de 

pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa empírica. O referencial teórico 

adotado ancora-se nas análises de autores como: Brandão (2005), Bernardino (2004), Chauí 

(2001), Foucault (1970), Munanga (2003), Pacheco e Silva (2007), Silvério (2003) e outros. É 

objeto de análise o seguinte corpus documental: a legislação, que compreende as políticas de 

educação superior no Brasil; os ordenamentos legais, resoluções e normativas específicas da 

UFG; dados estatísticos provenientes do sistema utilizado pela UFG – SIGAA, sobre o 

desempenho acadêmico dos discentes do programa UFGInclui. O presente estudo foi 

realizado com os alunos ingressantes pelo programa UFGInclui, indígenas e negros 

quilombolas provenientes de escolas públicas, os quais tiveram participação voluntária, com o 

direito reservado de se retirar da pesquisa em qualquer  etapa, e com a garantia de 

confidencialidade e sigilo das informações coletas. Os dados foram coletados com 15 dos 16 

discentes, tendo em vista que houve evasão de um aluno negro quilombola. Para coleta de 

dados aplicou-se questionário semiestruturado e realizaram-se entrevistas semiestruturadas, 

análise documental e observações diretas. Os resultados do estudo revelam que o desempenho 

acadêmico dos discentes cotistas acompanha o desempenho da turma. Os discentes relataram 

que, se não houvesse as políticas de permanência da UFG Regional Jataí, já teriam desistido 

do Curso, pois não conseguiriam se manter na Universidade e longe da família sem o auxílio 

financeiro e o acompanhamento Pedagógico.  

 

 

Palavras-chave: Cotistas; UFGInclui; Políticas de Permanência  
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ABSTRACT 
 

 

The present study analyzes the academic performance of students entering the courses of the 

Federal University of Goiás (FUG), Jataí Regional, by means of the Program UFGInclui. 

UFGInclui was created by CONSUNI Resolution 29/2008, for students who declared 

themselves as indigenous and black quilombolas. Knowing that the Jataí Regional of the 

Federal University of Goiás has 7 indigenous and 8 black quilombolas who entered by means 

of the program UFGInclui, the present research has the objective of analyzing the academic 

performance of these students, verifying the use and relevance of the permanence policies. 

This objective meets some objectives of the UFGInclui program, which are: to gradually 

democratize access to the Federal University of Goiás, through an affirmative action policy 

that contemplates the access and permanence of students coming from public schools, (...) 

indigenous and black quilombolas; to follow the trajectory of the students who enter by means 

of UFGInclui, in order to provide institutional support for their good academic performance; 

to extend the policies of permanence of the students in the graduation courses of the Federal 

University of Goiás. The study is set as a qualitative research, being developed from 

bibliographical research, documentary research and empirical research. The theoretical 

framework adopted is anchored in the analyzes of authors such as Brandão (2005), 

Bernardino (2004), Chauí (2001), Foucault (1970), Munanga (2003), Pacheco e Silva (2007), 

Silvério (2003) and others. The following documentary corpus is analyzed: the legislation, 

which includes the policies of higher education in Brazil; the legal orders, resolutions and 

specific regulations of the Federal University of Goiás; statistical data from the system used 

by FUG - SIGAA, on the academic performance of students of the UFGInclui program. The 

present study was carried out with the students enrolled in the UFGInclui program, 

indigenous and black quilombolas from public schools, who had a voluntary participation, 

with the right reserved to withdraw from the research at any stage, and with the guarantee of 

confidentiality and confidentiality of the information collection. The data was collected with 

15 of the 16 students, considering there was a dropout from one of the black quilombola 

students. For data collection a semi-structured questionnaire was applied and semi-structured 

interviews, documentary analysis and direct observations were carried out. The results of the 

study reveal that the academic performance of the participating students accompanies the 

performance of the class. The students reported that if there were no permanence policies, 

they would have already dropped out of their courses because they would not be able to stay 

in the university and away from the family without financial aid and pedagogical 

accompaniment. 

 

Keywords: Quotaholders; UFGInclui; Permanence Policies 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

No dia 03 de outubro de 2004, dei à luz a uma linda bebê, que nasceu pesando 

apenas 1,870 Kg e medindo 49 centímetros; sem cílios, sem traços nas palmas das mãos, sem 

unhas, sem os visíveis lábios que conhecemos (tinha apenas os contornos da boca), sem 

sobrancelhas, sem as dobrinhas das orelhas e das juntas dos dedinhos, e eu ainda podia ver 

todos as veias de seu pequeno corpinho, proveniente de um parto prematuro, de 27 semanas. 

Devido à prematuridade de seus pulmões, ela permaneceu internada na UTI neonatal do 

Hospital Fêmina, em Goiânia, por 17 dias e, posteriormente, mais 17 dias na UTI do próprio 

hospital. Nesse período, foi contaminada por infecção hospitalar e teve uma parada 

respiratória, ocasionando uma lesão cerebral do lado esquerdo do cérebro, a qual só foi 

descoberta 2 anos e 5 meses depois.  

Minha filha teve a coordenação da parte direita do corpo comprometida, devida à 

lesão ter acometido uma parte microscópica do cérebro. Além de ter demorado 2 anos e 5 

meses para falar, demorou também para andar. Então, começaram as incessantes e dolorosas 

fisioterapias, na tentativa de evitar o atrofiamento do músculo da perna direito e, ainda, para 

estimular a musculatura de todos os membros desse lado do corpo, inclusive a facial.  

Quando matriculei minha filha de apenas 2 anos e 5 meses na escola, a fim de 

estimular a fala, comecei a sentir o reflexo do preconceito das pessoas. Ela teve que começar 

a usar uma tala na perninha direita. Essa tala dava-lhe uma aparência desagradável, já que a 

obrigava a usar um sapato maior que o outro para caber, causando, também, algumas feridas 

no pé. Enquanto ela estava estudando junto às criancinhas, só percebia o estranhamento dos 

adultos; as crianças só tinham curiosidade, mas os adultos sempre faziam comentários 

dolorosos.  

Os anos foram se passando e conforme ela foi mudando de série na escola, foi 

exposta a mais atitudes de preconceito e discriminação. Presenciei por várias vezes minha 

filha chorar para não ir de tala para a escola; ela se sentia envergonhada por causa dos 

comentários maldosos dos colegas e profissionais que tinham contato com ela. 
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Já presenciei, por várias vezes, ela querer desistir de ir para a escola por causa dos 

rótulos que passou a receber: 

 

Tem câncer na perna;  

Saci Pererê; 

Péssima pra dançar; 

Péssima pra correr; 

Feia. 

 

Passamos a saber e a sentir o que é discriminação e preconceito da pior maneira, 

sendo nós a receber toda a carga que essas palavras carregam. Descobrimos o que é ser 

minoria, quando, na verdade, tudo o que se quer é ser a maioria, ser “normal”, ser 

imperceptível. Minha filha só queria ser aceita, queria apenas não ser notada quando andasse, 

quando passasse próximo a coleguinhas. Ela só quer ser normal, como se para ser normal não 

pudesse ser diferente.  

Percorremos um longo e doloroso caminho e hoje, com a graça de Deus, ela já tem 

13 anos e se tornou uma adolescente muito estudiosa, mas que carrega consigo toda a dor e 

cicatrizes de anos de exposição a essa sociedade que se diz inclusiva, mas que, na verdade, a 

inclusão só está no papel, porque, na prática, percebemos o esforço, mas também percebemos 

que a estrada é longa e só estamos no começo.  

Quando afirmo isso, talvez algumas pessoas pensam que me baseei apenas em 

pesquisas. Mas não! Essa afirmação dá-se em razão de situações vivenciadas pela minha filha. 

Vejamos. 

Há alguns meses, uma coleguinha de sala filmou minha filha correndo com o 

objetivo de fazer chacotas entre as demais colegas; tive que intervir e ameaçar de registrar um 

boletim de ocorrência.  

Em outra ocasião, o professor de Educação Física do colégio impôs a ela que deveria 

arremessar a bola utilizando a mão direita, já que ela é destra; ela disse a ele que só arremessa 

com a mão esquerda, apesar de ser destra. Ele não aceitou e ela foi avaliada pelo péssimo 

desempenho que teve arremessando a bola com a mão direita. Ela foi obrigada a se adequar ao 

padrão estipulado e, ainda, foi avaliada por esse desempenho. Questionei a ela, porque não 

disse ao professor sobre a impossibilidade física, mas ela disse que é melhor não.  
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Minha filha não gosta de dizer e ou falar sobre o problema, ela tem vergonha e 

gostaria que ninguém soubesse, como se não falar sobre o problema desse-lhe a possibilitasse 

de não tê-lo e/ou fizesse com que ninguém o percebesse ao andar ou ao correr. 

Não bastasse isso, de vivenciar toda situação de preconceito, de exclusão, de ter que 

se fazer ser aceito em uma sociedade excludente, maldosa, vi minha vida profissional trilhar 

caminhos que me levaram ao estudo mais aprofundado sobre inclusão. 

Vim para Jataí em 23 de outubro de 2013. Fui alocada para trabalhar na UFG, na 

Coordenação de Graduação como Assistente em Administração. No desenvolvimento de 

minhas atividades, comecei a perceber que alguns professores reclamavam muito dos 

discentes cotistas. Os professores alegavam que esses discentes tinham uma formação 

acadêmica deficiente e que não conseguiam acompanhar os outros discentes da turma e, com 

isso, acabavam atrasando a todos, pois o professor precisava parar a aula para dar suporte a 

esse aluno. Isso me incomodou muito, pois também venho de uma família pobre e estudei 

todo o meu ensino fundamental e médio em escolas públicas. Por achar que minha base 

escolar não foi boa, me esforço muito e tenho resultados esperados. Fiquei pensando como 

estava sendo para esses cotistas estudarem uma Universidade, qual seria a aceitação deles e 

dos outros para com eles? Será que as cotas realmente proporcionavam a esses discentes a 

inclusão de fato? 

Pensando nisso, resolvi montar um projeto para concorrer à vaga no Mestrado em 

Educação. Ao passar e começar a fazer as coletas de dados, inicialmente com um grupo maior 

de cotistas, os PPI’s (pretos, pardos e indígenas ingressantes em 2014 nos cursos de 

Licenciatura) me senti extremamente frustrada, pois a proposta era justamente fazer o 

levantamento de dados para melhorar a Universidade para os próprios alunos e esses não se 

mostraram interessados em participar da coleta de dados.  

Eu e minha orientadora resolvemos delimitar mais nosso objeto de pesquisa e 

focamos, portanto, com os Indígenas e negros quilombolas ingressantes pelo Programa 

UFGInclui, já que esse era um programa criado pela própria UFG e que continuou após a Lei 

das cotas (Lei 12.711/2002).  

Objeto de pesquisa definido, no momento seguinte estava perdida novamente, pois o 

sistema da UFG Regional Jataí não fazia e não faz o levantamento de quem são esses 

discentes. Aconteceria um Seminário no final do ano de 2015, chamado Seminário de 

Avaliação do Programa UFGInclui, do qual resolvi participar para entender melhor quem 
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eram os responsáveis pelo programa e o que eles tinham a dizer sobre o mesmo. Nesse 

seminário, comecei a sentir o peso do Programa UFGInclui. Além de proporcionar 

oportunidades de ingresso no ensino superior aos indígenas e negros quilombolas, lidávamos 

com pessoas carentes financeiramente, carentes de afeto e carentes de acolhimento. Lidar com 

pessoas frágeis e que reivindicam direitos que aos outros são tão comuns e a elas são de difícil 

acesso, deixa-nos extremamente sensibilizados. Foi nesse exato momento que me deparei com 

a contradição, com o sentimento de mudança; estava saindo de um mundo e me deslocando 

para outro. Percebi naquele momento que estava construindo e fazendo parte da história a 

partir de um lugar muito distante daquele ocupado por aqueles discentes. Até agora estava 

construindo a história e fazendo parte dela com as ferramentas que me eram dadas, como diz 

Stuart Hall “(...) os autores ou os agentes da história, uma vez que eles podiam agir apenas 

com base em condições históricas criadas por outros e sob as quais eles nasceram, utilizando 

os recursos materiais e de cultura que lhes foram fornecidos por gerações anteriores”. O 

programa de Mestrado, as disciplinas e principalmente o Programa UFGInclui me permitiram 

acesso a uma porta do conhecimento que eu desconhecia.  

Há muito que fazer e, antes do contato com os discentes do Programa UFGInclui, 

não tinha noção da abrangência do programa, do que ele se tratava, quem eram os discentes, 

de onde vinham, o que precisavam, seus medos e suas necessidades. Olhando para trás, 

percebo que me transformei muito e que o saber me permitiu um poder que antes não sentia 

ter. Hoje, sinto que posso abraçar a luta dos indígenas e negros quilombolas, porque me sinto 

parte dela, conheço as aflições e as dores de cada um dos nossos discentes ingressos pelo 

programa. Falo de algo que sei e que conheço, falo de necessidades reais e de pessoas reais, 

com as quais me sinto integrada. Após essa experiência, abracei a causa e assumi a 

coordenação do Programa UFGInclui na Regional Jataí e sinto que a luta só está começando e 

que é de minha responsabilidade não deixar essa luta morrer.  

Hoje, possuo uma identidade diferente da que tinha no início de meu ingresso no 

Programa de Mestrado antes de conhecer o Programa UFGInclui e os discentes ingressantes 

pelo mesmo. Esses meninos/sujeitos são agentes de mudança, estão se refazendo; me 

transformaram e estão transformando a realidade étnica racial da UFG Regional Jataí. Somos 

agentes de mudança e, com o acesso ao conhecimento, mudamos o tempo todo. Stuart Hall 

“concebe a identidade como um conjunto de representações culturais, construído em situações 
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específicas, um modo de construir sentidos que influenciam e organizam tanto nossas ações 

quanto a concepção que temos de nós mesmos” (HALL, 1999, p. 49-50). 

A questão proposta anteriormente era falar sobre o perfil dos alunos dos cursos de 

Licenciaturas, participantes do Programa UFG Inclui, da Universidade Federal de Goiás – 

Regional Jataí, que ingressaram em 2013, na cota destinada a pretos, pardos, indígenas e 

quilombolas, oriundos de Escola Pública, e o desempenho dos mesmos durante o 1º ano de 

ingresso na graduação. Devido à dificuldade da coleta de dados com os 112 ingressantes 

(PPI), em 2014, mudou-se o foco da pesquisa, delimitando ainda mais. A questão de pesquisa 

foi delimitada para “Pesquisar se as políticas de cotas do programa UFGInclui, da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí, configuram-se como uma efetiva ação 

afirmativa para inclusão e permanência do aluno cotista no ensino superior”. A pesquisa 

proposta encontrou na abordagem qualitativa exploratória e descritiva a possibilidade de 

desenvolver a averiguação e investigação.  

Os instrumentos de pesquisa utilizados foram a pesquisa documental para obtenção 

de dados sócio-históricos sobre o processo de estabelecimento das cotas na universidade, 

participação em várias atividades voltadas à pesquisa proposta e entrevistas com os cotistas 

para percepção das dificuldades e/ou facilidades encontradas por eles no processo de 

aprendizado, verificando se estão satisfeitos ou não com as políticas de permanência da UFG, 

Regional Jataí.  

A pesquisa foi realizada em cinco momentos distintos, porém complementares, a 

saber: pesquisa bibliográfica e documental; participação em atividades na instituição em Jataí 

e em Goiânia; conversa com servidores de Jataí e Goiânia; entrevista com os discentes 

cotistas pelo programa UFGInclui e com um discente indígena (não pertencente ao 

programa);  aplicação de questionário aos 15 discentes. 

O primeiro momento foi direcionado, inicialmente, a explorar o estado da arte sobre 

o tema e o objeto em estudo, especialmente por meio da pesquisa bibliográfica. Logo após, 

teve início a pesquisa documental, que se deu a partir de contatos e visitas institucionais 

realizadas à Coordenação de Graduação (COGRAD), Seccional do CGA da UFG na Regional 

Jataí, Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária (CACOM) e Coordenação de 

Inclusão e Permanência na UFG de Goiânia, para busca de informações. Essas fontes 

concentram dados recentes sobre os discentes ingressantes pelo programa UFGInclui, dados 

referentes às condições oferecidas pela UFG a seus estudantes, que lhes dão suporte e 
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auxiliam em sua permanência na Universidade, extrato e histórico acadêmicos para 

verificação do desempenho acadêmico do discente, no que se refere à nota e acompanhamento 

do curso pelo discente; ações desenvolvidas na tentativa de aproximar os estudantes do 

âmbito acadêmico, incluindo projetos de pesquisa e programas de acompanhamento da 

comunidade acadêmica indígena e quilombola. Essas ações promovem o desenvolvimento da 

capacidade de produção do conhecimento dos estudantes participantes, os quais têm a 

oportunidade de acrescentar seus saberes ao grande grupo de discentes da Universidade. 

Também nesse processo foi pesquisado o processo que deu origem às cotas na universidade, o 

que possibilitou um melhor entendimento do grandioso caminho percorrido para a 

implementação dessa política. Além disso, foram coletados importantes dados referentes aos 

discentes cotistas que utilizam as condições oferecidas pela Universidade e pelo MEC. Esses 

dados não foram encontrados sistematizados em publicações, ou mesmo em um único 

sistema. Foi necessária muita pesquisa entre os órgãos citados. Vale dizer sobre a contribuição 

obtida com duas dissertações sobre o mesmo assunto, desenvolvidas por discentes da 

Universidade Federal de Goiás - Câmpus Goiânia e Câmpus Catalão, respectivamente, quais 

sejam: “Eu Sempre Estava Fora do Lugar: perspectivas, contradições e silenciamentos na 

Vida de Cotistas”, de Carlianne Paiva Gonçalves e “Política de Cotas na Universidade Federal 

de Goiás (UFGInclui): concepção, implantação e desafios”, de Chaiane de Medeiros Rosa. 

Teve, ainda, a contribuição da dissertação do Programa de Mestrado da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, “Universidade Pública e Inclusão Social: As cotas para autodeclarados 

negros na Universidade Federal do Rio Grande do Sul”, de Maria Cristina Lunardi Kern. 

Na intenção de ampliar os dados encontrados na perspectiva qualitativa, procedeu-se 

ao segundo momento: a participação em eventos científicos realizados pela e na 

Universidade pesquisada, a saber: Reunião com os discentes do Programa UFGInclui da UFG 

Regional Jataí (26/04/2016), III Seminário de Avaliação do Programa UFGInclui na 

Universidade Federal de Goiás (10/12/2015), V Congresso Internacional de História: Novas 

Epistemes e Narrativas Contemporâneas (27 a 29/09/2016), CONEPE – Congresso de Ensino 

Pesquisa e Extensão (17 a 19/10/2106), contribuição em especial da Palestra: Violência de 

gênero na universidade (19/10/2016) – ministrada pelo Coordenador de Inclusão e 

Permanência da Prograd, 1º Encontro do PEGSS: Práticas em educação, gênero, sexualidades 

e subjetividades (16 a 18/11/2016), contribuição em especial da Palestra: Rumo a uma 

pluralidade: desafios e superações da inclusão social no ensino de nível superior (17/11/2016) 
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– ministrada pelo Coordenador de Inclusão e Permanência da Prograd, IV Seminário de 

Avaliação do Programa UFGInclui na Universidade Federal de Goiás (09/12/2016).  

O terceiro momento da investigação deu-se pelo contato com os servidores de Jataí 

e Goiânia para entender melhor quem eram esses discentes cotistas do Programa UFGInclui, 

como eles ingressam, como são recebidos e acolhidos na Regional Jataí e para entender quais 

os auxílios que eles têm direito a receber e quais eles recebem. Verificamos também quais 

auxílios os discentes ingressantes pelo mesmo programa possuem na Universidade em 

Goiânia em relação aos auxílios que os discentes de Jataí possuem, para verificação de 

discrepância que poderia haver, ou não, da Universidade “mãe” para a Regional Jataí.  

O quarto momento da investigação aconteceu por meio do contato com os discentes 

cotistas pelo programa UFGInclui e 01 discente indígena, que inicialmente imaginava 

pertencer ao Programa, e ao longo da coleta de dados descobriu-se que a discente Indígena 

pertence a outra Ação Afirmativa da Universidade, tendo ingressado pelo processo de 

transferência. Primeiramente, os discentes foram convidados, por meio de mensagens 

eletrônicas (e-mail e whatsapp), a participarem da pesquisa. A princípio, o objetivo era 

entrevistar todos os cotistas pretos, pardos, indígenas e quilombolas da Regional Jataí, 

totalizando 112 matrículas ativas, ingressantes em 2014, mas de 112 mensagens eletrônicas 

enviadas, obtivemos apenas 2 mensagens de resposta; com isso, a pesquisadora decidiu, com 

o auxílio de sua orientadora, delimitar mais o seu objeto de pesquisa, e se ateve a enviar a 

mensagem eletrônica direcionada a todos os discentes indígenas e quilombolas ingressantes 

pelo programa UFGInclui da Regional Jataí (8 indígenas e 8 quilombolas). Após o 

consentimento formal e assinatura do termo de livre consentimento, esses discentes 

concederam entrevista pessoal e responderam ao questionário. 

Foi realizada a entrevista semiestruturada com 14 discentes cotistas com matrículas 

ativas do Programa UFGInclui, em dias distintos, na sala climatizada da Coordenação de 

Graduação (Jatobá) e Seccional do CGA no Câmpus Riachuelo, no período da tarde, durante 

o período de greve dos servidores técnico-administrativos. Portanto, a entrevista foi feita cara 

a cara com o sujeito. As entrevistas semiestruturadas tiveram duração média de 2h30m. 

As respostas às perguntas foram escritas pelo pesquisador na íntegra, já que a 

presença do gravador comprometeu o resultado da pesquisa, pois ao perceber a presença do 

gravador, os sujeitos pesquisados não quiseram responder as perguntas. Ao perceber o 
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comprometimento da pesquisa, a pesquisadora desligou e guardou o gravador, já que era 

permitido ao sujeito não aceitar a gravação da entrevista.  

Com base nos objetivos, é possível classificar as pesquisas em três grupos. O 

primeiro grupo é a Pesquisa Exploratória, que tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A 

grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de 

exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2008). Podem ser classificadas como pesquisa 

bibliográfica e estudo de caso. O segundo grupo é a Pesquisa Descritiva, que exige do 

investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo 

pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). 

Podem ser classificadas como estudos de caso, análise documental, pesquisa ex-post-facto. 

 

Os estudos descritivos podem ser criticados porque pode existir uma descrição exata 

dos fenômenos e dos fatos. Estes fogem da possibilidade de verificação através da 

observação. Ainda para o autor, às vezes não existe por parte do investigador um 

exame crítico das informações, e os resultados podem ser equivocados; e as técnicas 

de coleta de dados, como questionários, escalas e entrevistas, podem ser subjetivas, 

apenas quantificáveis, gerando imprecisão (TRIVIÑOS, 1987, p.112). 

 

A Pesquisa Explicativa pertence ao terceiro grupo descrito por Gil. Preocupa-se em 

identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos 

(GIL, 2008). Esse tipo de pesquisa explica o porquê das coisas através dos resultados 

oferecidos.  “Uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra descritiva, posto que a 

identificação de fatores que determinam um fenômeno exige que este esteja suficientemente 

descrito e detalhado” (GIL, 2008, p. 43). Podem ser classificadas como experimentais e ex-

post-facto.  

A entrevista semiestruturada tem como característica questionamentos básicos que 

são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Os 

questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos 

informantes. O foco principal seria colocado pelo investigador-entrevistador. A entrevista 

semiestruturada “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua 

explicação e a compreensão de sua totalidade [...]”, além de manter a presença consciente e 

atuante do pesquisador no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152).  
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Os contatos eletrônicos foram feitos a partir de listagem de e-mail e telefones, a que 

a pesquisadora teve acesso na condição de servidora da Universidade, em exercício na 

Coordenação de Graduação desde 23 de outubro de 2013, bem como por posteriores 

indicações dos próprios alunos e de colegas servidores. Inicialmente, foi encaminhado um 

total de 16 mensagens eletrônicas e todos os discentes se prontificaram a participar da 

pesquisa.  

Em um quinto momento, foi aplicado um questionário aos 16 discentes cotistas, 

lembrando que 15 (inclusive a discente indígena não pertencente ao Programa) responderam 

ao questionário presencial e 1 com matrícula inativa, que não participou das entrevistas, 

também respondeu ao questionário através do google docs. 

As vantagens encontradas na aplicação do questionário são: a economia de tempo e 

obtenção de grande número de dados, obtenção de respostas mais rápidas e mais precisas, 

maior liberdade nas respostas em razão do anonimato e mais segurança, pelo fato de as 

respostas não serem identificadas, além de menor exposição aos riscos de distorções pela 

influência do pesquisador, dando mais tempo ao sujeito para que possa responder, permitindo  

mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal do instrumento. Com a 

aplicação dos questionários, o pesquisador obtém respostas que materialmente seriam 

inacessíveis (GERHARDT, 2009). 

Na análise dos dados, busca-se apresentar o desempenho acadêmico dos sujeitos 

pesquisados e, ainda, verificar se as políticas de cotas do programa UFGInclui, da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí, configuram-se como uma efetiva ação 

afirmativa para inclusão e permanência do aluno cotista no ensino superior.  

São investigados, inicialmente, 16 discentes ingressantes pelo Programa UFGInclui 

na Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí; posteriormente, esse número reduziu para 

15 sujeitos (7indígenas e 8 negros quilombolas), pois, ao longo da investigação, descobriu-se 

que 1 dos 16 discentes não ingressou pelo programa, e sim por outra Política de Ação 

Afirmativa da Universidade (Transferência por edital de Preenchimento de Vagas).  

O presente trabalho é composto de 5 capítulos. O Capítulo I – POLÍTICAS DE 

AÇÕES AFIRMATIVAS trata, brevemente, da história do surgimento das políticas de ações 

afirmativas, inicialmente na Índia, passando por outros países até a chegada dessas políticas 

ao Brasil. Abordam-se o cenário racial no Brasil e a necessidade das políticas de ações 

afirmativas nesse contexto para que a inclusão aconteça de forma efetiva. Nesse capítulo, fala-
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se também sobre a ideologia política que se tem por detrás de termos como “cor da pele”, 

“raça” e “etnia” e como a tão sonhada igualdade de direitos/ igualdade e liberdade podem 

acontecer nesse cenário, se é que podem?! O Capítulo II - CONQUISTAS PARA 

INCLUSÃO aborda “direitos” que deveriam ser comuns a todos e não o são. “Direitos” que 

são garantidos na Constituição Federal de 1988, acordos para inclusão das minorias, fechados 

na Declaração de Durban, onde os países integrantes acordam o compromisso para inclusão, 

já que a mesma não estava acontecendo apenas com as leis existentes e os “direitos” 

garantidos pela Constituição Federal de 1988. Ao longo desse capítulo, também será abordada 

a Lei nº 10.558/2002, que tem a “finalidade de implantar e avaliar estratégias para a 

promoção do acesso à educação superior de pessoas pertencentes a grupos socialmente 

desfavorecidos, especialmente dos afrodescendentes e dos indígenas brasileiros”. 

Posteriormente, foi promulgada a Lei 10.639/2003, considerada um marco na história das 

lutas antirracismo e pela democratização do ensino, garantindo a obrigatoriedade da temática 

“História e Cultura Afro-Brasileira” nos currículos da Educação. Por último, foram discutidas 

as normas especiais e diretrizes curriculares nacionais para educação escolar dos indígenas e 

negros quilombolas, os quais são os sujeitos dessa pesquisa. O Capítulo III - POLÍTICA DE 

COTAS NAS UNIVERSIDADES trata de uma das ações afirmativas mais polêmicas até 

hoje, as políticas de cotas, direcionadas para o acesso ao ensino superior público brasileiro, 

garantindo que indígenas e negros quilombolas, provenientes de escolas públicas, também 

tivessem acesso ao ensino superior público, fomentando ainda mais o debate sobre a questão 

da implantação do sistema de cotas na universidade. Nesse capítulo, falamos um pouco da 

realidade da UFG e, posteriormente, da Regional Jataí, sem deixar de abordar e aprofundar o 

olhar sobre as Resoluções (0029/2008, 20/2010, 18/2001, 31/201207/2015) e Lei de Inclusão 

e Permanência (12.711/2012). Falamos da importância da criação da Coordenação de ações 

afirmativas na Universidade, da Coordenadoria de inclusão e permanência na promoção das 

várias ações afirmativas que acontecem na Universidade. O Capítulo IV - RELAÇÃO DE 

PODER CONFORME FOUCAULT busca discorrer sobre a análise dos discursos e sobre o 

papel do Estado, sobretudo com base nos estudos de Foucault e apresentar os conceitos que 

auxiliam no desenvolvimento da análise crítica realizada neste estudo, em que serão 

abordadas algumas indagações sobre a intervenção do Estado. Será que o Estado não viu nas 

cotas a oportunidade de ingressar o “sujeito discriminado” na Universidade e essa, com suas 

estratégias disciplinadoras, fica incumbida de lhe mostrar que ele não é capaz, devolvendo-o 
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“ao seu lugar”, deixando-o conformado por sua incapacidade? Com isso, o Estado faz o papel 

de “bonzinho”, faz o sujeito acreditar nisso e o faz internalizar o sentimento de 

“incapacidade”. No último capítulo, Capítulo V - DISCENTES COTISTAS DO 

PROGRAMA UFGINCLUI, é feita a exposição da coleta de dados sobre os sujeitos 

pesquisados, e uma análise do corpus de maneira mais pontual, o que não significa que não 

tenha sido feita ao longo da construção dos demais capítulos. Inicialmente, é feito o relato da 

história de vida de cada discente pesquisado. Perfil acadêmico: utilização dos recursos de 

multimídia para o aprendizado, meio de transporte utilizado para chegar a Universidade, grau 

de satisfação dos discentes ao serem selecionados para um curso na UFG, relação entre os 

discentes versus docentes e discentes versus colegas, desempenho acadêmico e esforço 

durante o processo de aprendizado, grau de motivação dos discentes para aprender. Perfil 

socioeconômico e cultural: permanência no curso sem o auxílio financeiro, nome da aldeia e 

número de habitantes, ajuda financeira dos familiares, interesse por outro curso na 

Universidade, o que o discente faz quando fica doente. Avaliação do programa UFGInclui: 

políticas de permanência. Perfil comportamental e inclusão social: ser negro/ ser indígena/ ser 

cotista. Perfil do discente evadido. Por fim, apresentam-se as considerações finais, em que são 

sintetizados os resultados obtidos com base nos estudos e análises desenvolvidos no decorrer 

da pesquisa e, ainda, a trajetória de pesquisa e envolvimento da pesquisadora com o tema foi 

explanado no apêndice I. 
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CAPÍTULO I 

POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS  

 

A mediação do passado com o presente descobre os fatores que fizeram os fatos, 

que determinaram o estilo de vida, que estabelecem os senhores e os servos; projeta 

os limites e as alternativas. 

(Herbert Marcuse) 

 

A ideia de Ação Afirmativa teve início nos Estados Unidos da América (EUA), em 

decorrência da permanente luta dos negros contra o racismo a que eram submetidos. Nos 

países escravistas, os negros não eram considerados como seres humanos, mas sim como 

bens. Com o passar dos anos, as leis escravistas perdem sua vigência, mas dão lugar às 

discriminações raciais, que, mais tarde, seriam constitucionalmente proibidas. Ainda assim, os 

negros não podiam ocupar os mesmos lugares que os brancos; no âmbito da educação, deveria 

haver escolas somente para os negros, mesmo que essas tivessem as mesmas condições das 

escolas para brancos. Tal prática ficou conhecida como “separados, mas iguais”. Se são 

iguais, por que separar? A partir dessa segregação, foi necessária a interferência do governo, e 

em 1941, o presidente Franklin Roosevelt proibiu, por decreto, discriminação nas seleções e 

recrutamentos de pessoal para trabalhar para o governo dos Estados Unidos. No âmbito 

privado, a discriminação racial só foi abolida 23 anos depois, com a promulgação da Lei dos 

Direitos Civis, pelo presidente Lyndon Johnson, que será detalhada posteriormente 

(BRANDÃO, 2005). 

O presidente Lyndon Johnson, em discurso proferido em 1965, ao defender a Lei dos 

Direitos Civis, usando de uma metáfora, fala sobre a impossibilidade de competição entre dois 

sujeitos, em que um deles tem perfeita condição e preparo para atingir o objetivo proposto e o 

outro não possui preparo e condição. Como poderia haver uma competição igualitária se as 

condições de preparo de ambos são antagônicas?! 

 

Não seria possível colocar dois homens competindo numa mesma corrida de 

velocidade se um deles tivesse ficado acorrentado durante anos e ainda acreditar que 

ambos teriam as mesmas chances de vencer a prova, ou seja, as condições iniciais 

das minorias raciais presentes na sociedade americana não eram iguais às da maioria 

branca (BRANDÃO, 2005, p. 05). 
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Para combater a discriminação e proporcionar condições igualitárias à população, 

houve maior discussão sobre as políticas de ações afirmativas. De acordo com Gomes (2001, 

p. 6-7), o termo “ação afirmativa” significa  

 

 

um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou 

voluntário, concebidas com vistas ao combate da discriminação de raça, gênero etc., 

bem como para corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada no passado. 

Em síntese, trata-se de políticas e de mecanismos de inclusão concebidos por 

entidades (...) com vistas à concretização de um objetivo constitucional 

universalmente reconhecido – o da efetiva igualdade de oportunidades a que todos 

os seres humanos têm direito (GOMES, 2007, p. 55). 

 

É necessária a adoção das medidas de ação afirmativa com o argumento de que, sem 

esse tipo de política social, os objetivos relatados acima seriam inalcançados caso a estratégia 

de combate à discriminação se limitasse à adoção de regras meramente proibitivas de 

discriminação. É preciso a promoção dessas ações, tornando rotineiros os princípios da 

diversidade e do pluralismo, de tal forma que se opere uma transformação no comportamento 

e na mentalidade coletiva, que são, como se sabe, mo1dados pela tradição, pelos costumes, 

em suma, pela história. O sujeito, ao se constituir, precisa ser inserido e formado por uma 

realidade que aceite, respeite e dissemine o pluralismo e a diversidade.  

Além do ideal de concretização da igualdade de oportunidades, entre os objetivos 

almejados com as políticas afirmativas inclui-se o de induzir transformações de ordem 

cultural, pedagógica e psicológica, capazes de subtrair do imaginário coletivo a ideia de 

supremacia e de subordinação de uma raça em relação à outra. O elemento propulsor dessas 

transformações seria, assim, o caráter de exemplaridade de que se revestem certas 

modalidades de ação afirmativa, eficazes em transformar a sociedade. Ou seja, de um lado, 

essas políticas simbolizariam o reconhecimento oficial da persistência e da perenidade das 

práticas discriminatórias e da necessidade de sua eliminação, e de outro lado, o 

reconhecimento das práticas discriminatórias, que poderia culminar na banalização da 

discriminação. 

As ações afirmativas têm como objetivo eliminar os efeitos psicológicos, culturais e 

comportamentais causados pela discriminação do passado, que tendem à perpetuação e 

também coibir a discriminação no presente. As ações afirmativas têm como metas a 

implantação da diversidade e de uma maior representatividade dos grupos minoritários nos 

mais diversos domínios de atividades pública e privada. Partindo da premissa de que tais 
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grupos normalmente não são representados em certas áreas ou são sub-representados, seja em 

posições de mando e prestígio no mercado de trabalho e nas atividades estatais, seja nas 

instituições de formação que abrem as portas ao sucesso e às realizações individuais, as 

políticas afirmativas cumprem o importante papel de cobrir essas lacunas, fazendo com que a 

ocupação das posições do Estado e do mercado de trabalho se faça em maior harmonia com o 

caráter de pluralismo da sociedade (GOMES, 2007). Por fim, as ações afirmativas também 

cumpririam o objetivo de criar as chamadas personalidades emblemáticas, para eliminar os 

efeitos persistentes da discriminação do passado. Noutras palavras, além das metas 

mencionadas, as ações afirmativas constituiriam um mecanismo institucional de criação de 

exemplos vivos de pessoas que representam a mobilidade social ascendente, podendo  

influenciar os jovens a seguirem o seu exemplo e se destacarem (GOMES, 2007). 

 

As ações afirmativas atuariam como mecanismo de incentivo à educação e ao 

aprimoramento de jovens integrantes de grupos minoritários, que invariavelmente 

assistem ao bloqueio de seu potencial de inventividade, de criação e de motivação ao 

aprimoramento e ao crescimento individual, vítimas das sutilezas de um sistema 

jurídico, político, econômico e social concebido para mantê-los em situação de 

excluídos (GOMES, 2007, p. 58-59). 
 

A primeira iniciativa governamental de política de ação afirmativa ocorreu em 1972, 

quando o presidente Richard Nixon incorporou a ideia de ação afirmativa na forma da Lei da 

Oportunidade Igual no Emprego, sancionada como emenda à Lei dos Direitos Civis, pelo 

presidente da época, Lyndon Johnson, em 1964. Essa lei determinava que 

 

todos os órgãos públicos federais, todas as empresas que prestavam serviços para o 

governo federal e todas as instituições que recebiam qualquer tipo de ajuda 

financeira (incentivos, subsídios etc) do governo federal americano deveriam 

estabelecer metas e prazos específicos para admitir pessoas de minorias raciais e, 

também, para admissão de mulheres (BRANDÃO, 2005, p. 6). 

 

A ideia posta na letra desse decreto é o estabelecimento de metas e prazos 

específicos para admissão de mulheres e pessoas pertencentes às minorias raciais, definidos 

como objetivos e cronogramas, visto por muitos críticos como eufemismo a cotas. Não foi 

usado o termo cota na letra da lei, porque o objetivo pretendido poderia não ser atingido 

dentro do prazo, e se isso acontecesse, não seria desrespeitado o que havia sido estabelecido 

pela lei; mas, se na letra da lei tivesse sido determinado como “cota”, seria necessário o 

preenchimento das “cotas” pelo órgão público, ou se feriria a lei. 
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Nos últimos anos, uma política de ação afirmativa vem sendo explicitada, nos EUA, 

no âmbito do mercado de trabalho, na educação superior e nos contratos governamentais. 

Uma delas refere-se à admissão de estudantes pelas universidades americanas e outra diz 

respeito a empregos e licitações públicas, atingindo os negros, os indígenas, os asiáticos, os 

hispânicos e mulheres brancas. Sobre ela, assim se manifesta Brandão (2005, p. 17): 

 

Os princípios da ação afirmativa são teoricamente baseados nas ideias de John 

Rawls, expostas, principalmente, no livro “Uma teoria da justiça”, publicado pela 

primeira vez em 1971, que se tornou um clássico da filosofia e do direito por se 

propor a repensar, numa visão contemporânea, a ideia de “contrato social”  

(BRANDÃO, 2005, p. 17). 
 

John Rawls, que morreu em novembro de 2002, aos 81 anos, foi um ardoroso 

defensor da igualdade entre os indivíduos, porém, considerava que mesmo na defesa dessa 

igualdade eram permitidas exceções se, e somente se, essas exceções beneficiassem 

justamente os indivíduos que se encontravam nas posições socialmente inferiores 

(BRANDÃO, 2005). John, cujo objetivo era compreender como se poderia chegar a uma 

sociedade justa, acreditava que para essa compreensão era preciso basear-se em dois 

princípios: 

a) cada indivíduo tem direito à maior liberdade possível – desde que essa liberdade 

seja compatível com a maior liberdade possível dos outros indivíduos dessa sociedade; 

b) as desigualdades sociais e econômicas apenas são aceitáveis se servirem para 

promover o bem-estar dos indivíduos menos favorecidos. 

John Rawls condenava qualquer tipo de desigualdade decorrente de diferenças 

étnicas, religiosas ou econômicas, as quais, para possuírem algum grau de legitimidade, 

deviam vir acompanhadas de expressivas medidas compensatórias. São essas medidas 

compensatórias que podem levar às denominadas “ações afirmativas” (BRANDÃO, 2005). 

Os defensores das ações afirmativas reconhecem que as medidas compensatórias, 

apesar de estarem longe do final do preconceito e discriminação racial, ajudam a diminuir a 

distância entre os indivíduos brancos e os de outras raças existentes na sociedade. Afirmam 

também que as políticas de ações afirmativas ainda são necessárias, pois o preconceito e a 

discriminação racial ainda são muito fortes, apesar de os homens brancos representarem 

apenas um terço da população dos Estados Unidos. No Brasil, a realidade é parecida; no 

último Censo (2010), o Brasil contava com uma população de 191 milhões de habitantes, dos 

quais 91 milhões se classificaram como brancos (47,7%), 15 milhões como pretos (7,6%), 82 
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milhões como pardos (43,1%), 2 milhões como amarelos (1,1%) e 817 mil como indígenas 

(0,4%). Sabendo que a população branca não corresponde à maioria da população brasileira, 

ainda assim, o preconceito e a discriminação para com as demais etnias (pretos, pardos, 

indígenas) são muito acirrados. De acordo com o Censo, pretos e pardos compõem o grupo de 

negros, significando que um aglomerado de 50,7% da população brasileira é composto por 

pessoas negras, ou seja, 97 milhões de pessoas, e, mesmo assim, a raça ainda é fator 

excludente na sociedade brasileira. 

Com as políticas voltadas às ações afirmativas, percebe-se uma redução na proporção 

de pessoas que se autodeclararam brancas e é possível perceber o crescimento das pessoas que 

se autodeclararam pretas, pardas ou amarelas; já a população indígena permanecem no mesmo 

patamar, enquanto as que optam pela “não declaração” quase desaparecem, o que leva a crer 

que a população está se tornando mais consciente do seu pertencimento racial e da história de 

luta de seu povo.  

A Índia tornou-se independente em 26 de janeiro de 1947. Em sua Constituição 

republicana, ela institucionalizou, a partir de 1950, um sistema de cotas em que são 

reservados cargos nas legislaturas federal e estaduais, nos conselhos de a1deia, no serviço 

público e nas salas das universidades, em beneficio dos cidadãos membros das castas 

intocáveis, na proporção de 15% (MUNANGA, 2007). Apesar dos conflitos e tensões sociais 

provocados pela institucionalização de cotas, os partidos políticos dirigentes da Índia 

continuam a apoiá-las. Esse sistema de cotas “deu como resultado o acesso dos membros 

dessas castas aos empregos da vasta burocracia indiana, elevando o padrão de vida”. Além 

disso, promoveu a mudança social de alguns intocáveis, impelindo milhares à classe média, 

formando sua elite política e intelectual que não teria existido se não fosse implantado 

constitucionalmente o sistema de cotas (MUNANGA, 2007, p. 9).  

Assim como na Índia, os Estados Unidos também têm conseguido melhorar as 

condições de vida das classes minoritárias através das ações afirmativas. “Nos EUA, 

pesquisas demonstram que, através do incentivo à educação superior, as ações afirmativas 

finalmente criaram condições para o estabelecimento de uma sólida classe média negra” 

(LOPES, 2013, p. 29).  

É preciso entender que a ação afirmativa não se restringe apenas ao estabelecimento 

de cotas, sendo essas inicialmente (historicamente) destinadas a imigrantes - e com isso 

excludentes. Na verdade, a política de ações afirmativas representa uma luta pela inclusão, um 
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movimento de inclusão e não de exclusão social. Tal política age em defesa dos direitos 

humanos e se contrapõe às reações excludentes presentes na sociedade, como a xenofobia e o 

racismo. “O acesso da minoria às grandes universidades também é resultado das políticas de 

ação afirmativa, vistas, entre outros aspectos, como políticas de reparação, uma forma de 

corrigir as injustiças o passado” (BRANDÃO, 2005, p. 24). 

Para legitimar e fortalecer a política de ações afirmativas no Brasil, em 2002, o 

Governo Federal cria o Programa Diversidade na Universidade para ampliar a inclusão social 

e combater a discriminação racial. Em março de 2003, cria a Secretaria Especial de Políticas 

de Promoção da Igualdade Racial, vinculada ao Ministério da Justiça e Cidadania, cuja 

primeira titular é a assistente social Matilde Ribeiro, militante dos movimentos negros e 

feministas. 

 

Na esfera de atuação do governo federal, foi iniciado no final de 2002 o Programa 

Diversidade na Universidade, que visa ampliar a inclusão social, combatendo a 

discriminação racial através de apoio e financiamento de instituições públicas, 

privadas e da sociedade civil, dispostas a promoverem cursos para afrodescendentes 

e/ou indígenas. As instituições de ensino que possuem mais de 50% de jovens 

descendentes de negros e indígenas entre os seus matriculados poderão concorrer a 

financiamentos para oferecer cursinhos pré-vestibulares que, além de serem 

gratuitos, oferecerão bolsas de estudos a esses alunos, no valor aproximado de R$ 

70,00 mensais (BRANDÃO, 2005, p. 34). 

 

A iniciativa do governo federal foi de suma importância para a redução da 

discriminação racial e do preconceito. É preciso tratar com desigualdade os desiguais, 

respeitando as diferenças e as particularidades de cada um, sua história, sua cultura, sua cor, 

sua raça, suas necessidades e desejos, como já dizia Rui Barbosa: 

 

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, 

na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à 

desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são 

desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou 

a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real 

(BARBOSA, 1999, p. 26). 

 

 

1.1 POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS NO BRASIL 

 

Joaquim B. Barbosa Gomes, membro do Ministério Público Federal Brasileiro, 

define como políticas de ação afirmativa o conjunto de políticas públicas e privadas que tem 
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como objetivo a concretização do princípio constitucional da igualdade racial e neutralização 

dos efeitos da discriminação. 

 

Políticas públicas (e também privadas) voltadas à concretização do princípio 

constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação 

racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de compleição física. Impostas ou 

sugeridas pelo Estado, por seus entes vinculados e até mesmo por entidades 

puramente privadas, elas visam combater não somente as manifestações flagrantes 

de discriminação de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade (GOMES, 

2001, p. 6-7).  

 

No Brasil, uma das primeiras propostas oficiais de caráter afirmativo, relatada por 

Brandão, ocorreu em 1968, proveniente de técnicos do Ministério do Trabalho e do Tribunal 

Superior do Trabalho, que propunham a aprovação de lei que obrigasse as empresas privadas 

a manter uma percentagem mínima de empregados pretos. Porém, a Consolidação das Leis do 

trabalho (CLT), outorgada em 1943, já traz em seu bojo dois artigos que podem ser 

considerados medidas de ação afirmativa, quais sejam: 

 

O art. 354, que determina cota de dois terços de brasileiros para empregados de 

empresas individuais ou coletivas, e o art. 373-A, que determina a adoção de 

políticas destinadas a corrigir as distorções responsáveis pela desigualdade de 

direitos entre homens e mulheres (BRANDÃO, 2005, p. 25). 

 

A Constituição Federal, promulgada em 1988, traz em seu artigo 37, inciso VIII, a 

mais importante medida de ação afirmativa dirigida às pessoas portadoras de necessidades 

especiais, exatamente por se tratar de uma determinação constitucional, ao afirmar que a lei 

reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência 

e definirá os critérios de sua admissão (BRANDÃO, 2005). Esse inciso tem repercussão na 

Lei nº 8.112/90, que determina, em seu artigo 5º, parágrafo 2º, o estabelecimento de até 20% 

de cotas para portadores de deficiência no serviço público civil da União (BRASIL, 1990). 

Apesar de a Constituição Federal promulgada em 1988 constar importante medida de 

ação afirmativa, ela não se originou em 1988. O marco inicial da discussão do movimento 

negro deu-se no final dos anos 1970, no qual a grande bandeira era desmascarar o mito da 

democracia racial; para isso, era necessário o movimento para construção da identidade negra 

na sociedade brasileira. No final dos anos 1980, os militantes, que eram pessoas que lutavam 

para garantir os direitos aos negros, articularam o movimento de desmascaramento da 

cordialidade do racismo brasileiro e da visibilidade das condições socioeconômicas da 

população negra (SILVÉRIO, 2003). 
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Os militantes que lutavam pela igualdade de direitos contra a discriminação racial e 

inclusão do negro eram pesquisadores do próprio movimento negro, através das ONGs, 

programas de pós-graduação, núcleos e centros de pesquisa, como dos pesquisadores de 

diversas instituições, em particular IBGE, IPEA e Universidades, foram ganhando adeptos a 

causa. 

Nos anos 90, o movimento negro envolvido pelas políticas de ações afirmativas 

ganha mais impulso e força, com o propósito de desmistificar que as desigualdades sociais, 

baseadas no antagonismo das classes sociais, têm uma dimensão étnico/racial. 

 

No Brasil, apesar dos militantes elegeram duas grandes áreas de atuação, educação e 

trabalho, foi no mundo do trabalho que conseguiram os maiores avanços. Nessa área 

traçaram estratégias de modificação das legislações trabalhistas que permitiam 

resgatar o respeito e ao mesmo tempo tentar garantir a inserção do negro na 

produção e reprodução da vida material (VERÍSSIMO, 2002, p. 6-7). 

 

O Brasil é o país da segregação racial não declarada. Vários indicadores sociais 

ilustram números carregados com a cor do racismo.  

 

Os movimentos de combate ao racismo entendem que a proteção legal contra a 

discriminação racial ainda não é eficiente. Assim, tais movimentos partiram para a 

defesa de uma nova estratégia de combate ao racismo (que se soma a todas as outras 

formas de luta historicamente utilizadas): a defesa das políticas públicas de ação 

afirmativa, assim como o apoio às mais diferentes iniciativas (públicas e privadas) 

de ação afirmativa (BRANDÃO, 2005, p. 27). 
 

Em 2001, o governo federal edita a Portaria nº 202, em que adota um percentual para 

contratação de negros para os seus ministérios. Essa portaria criou uma cota em que 20% dos 

cargos da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Agrário (INCRA) deveriam ser 

preenchidos por negros, sendo que esse percentual deveria atingir 30% até o final do ano de 

2003. Em dezembro do mesmo ano, o Ministério da Justiça baixou uma portaria que criou 

cotas de 20% para negros, 30% para mulheres e 5% para deficientes físicos ou mentais, para 

preenchimento de cargos sem vínculo empregatícios. Estudo do Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Socioeconômicos/Dieese (2016) reforça que, no serviço público, cujo 

ingresso ocorre principalmente por meio de concurso público, existe uma proporção menor de 

negros do que de não negros, em todas as regiões investigadas. “No Distrito Federal, região 

que concentra as maiores proporções de ocupados no setor público, em 2015, a participação 

desse setor na estrutura ocupacional dos negros foi de 19,2%, enquanto na de não negros foi 
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de 26,8%
2
” (DIEESE, 2016, p. 11). Nesse estudo, o Dieese diz ainda que essa diferença de 

percentual de servidores públicos negros e não negros “possivelmente tem origem no fato de 

cerca da metade dos assalariados públicos possuírem nível de escolaridade superior” 

(DIEESE, 2016, p. 12).  

Em 2002, Joaquim Barbosa Gomes, Ministro do Supremo Tribunal de Justiça, já 

defendia que as implementações de políticas afirmativas deveriam dirigir-se para o campo da 

educação, por meio de melhoria do acesso às escolas públicas para negros, indígenas e 

pessoas carentes. A introdução dessas políticas de ação afirmativa representou a mudança de 

postura do Estado, que passa a levar em conta fatores como sexo, raça, cor e origem nacional. 

Para ele, não basta proibir a discriminação, é preciso promover a inclusão, tornando rotineira 

a observância dos princípios da diversidade e do pluralismo, de forma que aconteça uma 

transformação no comportamento e na mentalidade coletiva, embasados pela tradição, 

costumes e pela história. “Não basta coibir a discriminação do presente, é necessário eliminar 

os efeitos psicológicos, culturais e comportamentais da discriminação do passado” 

(BRANDÃO, 2005, p. 38). 

No período de 31/08 a 07/09/2001, aconteceu na cidade de Durban, na África do Sul, 

a 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e formas 

correlatas de intolerância, promovida pela Organização das Nações Unidas e que teve a 

participação de vários países, inclusive do Brasil. Da conferência de Durban teve origem um 

documento final que recomenda aos países participantes a adoção de 219 medidas 

compensatórias e reparatórias aos grupos minoritários. Uma dessas medidas foi a implantação 

de cotas em várias universidades (CORDEIRO, 2010), dando a esses alunos a oportunidade 

de competirem de forma igualitária e justa, respeitando a desigualdade de cada etnia.  

Os programas de ação afirmativa são entendidos como instrumentos de combate e 

reparação das desigualdades: 

 

A psicóloga Edna Maria Santos Roland, relatora-geral da conferência, considera que 

a base política e ética dos programas de ação afirmativa, entendidos como 

instrumentos centrais para o combate às desigualdades raciais, está no conceito de 

reparação, através do qual seriam restaurados os direitos humanos e as liberdades 

 
2  O item “Negros no Serviço Público” representa 19,2% do total de 100% da população ocupante do 

trabalho remunerado no Distrito Federal e o item “não negros no Serviço Público” representa 26,8% do total. Os 

100% da população ocupante do trabalho remunerado NEGROS correspondem a 73,3% do total de assalariados, 

11,9% autônomos, 6,8% empregados domésticos, 8,0% demais posições. Os 100% da população ocupante do 

trabalho remunerado NÃO NEGROS correspondem a 73,4% do total de assalariados, 12% autônomos, 5% 

empregados domésticos, 9,6% demais posições.   

<http://www.dieese.org.br/analiseped/2016/2016pednegrossintmet.pdf>  
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fundamentais das pessoas atingidas pelos processos históricos de discriminação 

(BRANDÃO, 2005, p. 42). 
 

Rui Barbosa diz que a regra da igualdade consiste em tratar “desigualmente aos 

desiguais, na medida em que se desigualam” respeitando a particularidade e necessidade do 

individuo, considerando que a sociedade não é composta de sujeitos idênticos (culturalmente, 

socialmente, educacionalmente). “Mas, se a sociedade não pode igualar os que a natureza 

criou desiguais, cada um, nos limites da sua energia moral, pode reagir sobre as 

desigualdades nativas, pela educação, atividade e perseverança” (BARBOSA, 1999, p. 41, 

grifo meu). 

A criação da lei de cotas, que será tratada no próximo capítulo, é uma forma de 

reparação pelos séculos de escravidão e desigualdade a que os negros foram submetidos, 

sendo também uma forma de ação afirmativa. Apesar de a lei de cotas ter sido sancionada em 

2012, o debate sobre a questão das cotas para ingresso nas universidades públicas brasileiras 

iniciou-se em meados da década de 1990 e foi, progressivamente, sendo ampliado, tomando 

forma de lei apenas vinte dois anos depois.  

“Os programas de ação afirmativa resultam da compreensão cada vez maior de que a 

busca de uma igualdade concreta não deve ser mais realizada apenas com a aplicação geral 

das mesmas regras de direito para todos” (SINVÉRIO, 2007, p. 22). Tal igualdade precisa 

materializar-se também através de medidas específicas que considerem as situações 

particulares de minorias e de membros pertencentes a grupos em desvantagem, garantindo a 

eles a mesma oportunidade de acesso à educação, às escolas e universidades de qualidade, às 

carreiras, às promoções, à ascensão funcional. Pensando nisso, mais adiante, discorreremos 

sobre duas formas específicas de ações afirmativas: UFGInclui e a Lei nº 12.711/2012, 

conhecida como a “Lei de Cotas”.  

 

As cotas seriam uma forma de promover uma competição mais igualitária, 

transformando-se na implementação efetiva do princípio da igualdade, ou seja, a 

transformação de uma igualdade formal (existente na letra da lei) em uma igualdade 

real (uma forma de justiça social), o que, segundo seus defensores, modifica a lógica 

segundo a qual todos são iguais quando, na verdade, não são, dadas diferenças 

socioeconômicas existentes entre negros e brancos no Brasil (BRANDÃO, 2005, p. 

86).  

 

A política de ação afirmativa não pode se resumir apenas na estipulação de cotas nas 

universidades; existem outras possibilidades de ações afirmativas as quais serão detalhadas ao 
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longo desse estudo. O estabelecimento de cotas para ingresso nas universidades públicas 

brasileiras, assim como outros exemplos de medidas de ação afirmativa, serve como exemplo 

da ação explícita do Estado (imposição), direcionando e direcionado pela vontade da 

sociedade civil, através da implementação de políticas públicas caracterizadas pelos princípios 

que norteiam a ideia da ação afirmativa. “Mesmo que ocorra essa imposição do Estado, é 

preciso ter claro que as ações afirmativas não se resumem à questão das cotas, seja no 

mercado de trabalho, seja para ingresso no ensino superior” (BRANDÃO, 2005, p. 44). 

 

1.2 CENÁRIO RACIAL NO BRASIL 

 

Para discorrer sobre o cenário racial no Brasil, vale a pena fazermos alguns 

apontamentos sobre a obra “Casa grande & Senzala”, escrita por Gilberto Freyre e rica em 

detalhes sobre a colonização do Brasil, ele nos relata os primeiros casos de “submissão” dos 

que já estavam aqui pelos que aqui chegaram e, ainda, dos negros africanos que foram 

trazidos. O Brasil era visto pelos europeus como terra “com cheiro de sexo”, sem regras e sem 

proibições. As mulheres índias nuas “serviam” aos europeus para sexo já que não se tem 

relato de mulheres europeias vindas com os primeiros europeus. 

 

O ambiente em que começou a vida brasileira foi de quase intoxicação sexual. 

O europeu saltava em terra escorregando em índia nua; os próprios padres da 

Companhia precisavam descer com cuidado, senão atolavam o pé em carne. Muitos 

clérigos, dos outros, deixaram-se contaminar pela devassidão. As mulheres eram as 

primeiras a se entregarem aos brancos, as mais ardentes indo esfregar-se nas 

pernas desses que supunham deuses. Davam-se ao europeu por um pente ou um 

caco de espelho (FREYRE, 2003, p. 80, grifo meu) 
 

Fica claro, no início da obra de Freyre, o “abuso” que se comete contra a “inocência 

dos povos indígenas, quando esses se encontram com os europeus, vindos em belas 

embarcações e trazendo tantos apetrechos, trocando por sexo com as mulheres indígenas. Da 

parte das índias, a mestiçagem se explica pela ambição de terem filhos pertencentes à raça 

superior, pois, segundo as ideias dessa corrente, só valia o parentesco pelo lado paterno” 

(FREYRE, 2003, p. 80). A superioridade dos “brancos” perante as outras etnias era evidente 

em toda a obra, e os filhos advindos dessa relação carnal, do superior com o inferior resultou 

em “filhos que os pais cristãos pouco se importaram de educar ou de criar à moda europeia ou 

à sombra da Igreja. Meninos que cresceram à toa, pelo mato; alguns tão ruivos e de pele tão 
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clara”, mas indignos, impuros, bastardos. Em outro momento, Gilberto Freyre fala da 

dificuldade em se escravizar os indígenas, como se os mesmos fossem povos preguiçosos. 

“Daí não terem as mulheres índias dado tão boas escravas domésticas quanto as 

africanas, que mais tarde as substituíram vantajosamente como cozinheiras e amas de 

menino do mesmo modo que os negros aos índios
3
 como trabalhadores de campo” 

(FREYRE, 2003, p. 82, grifo meu). 

Gilberto Freyre relata que as mulheres negras são boas escravas domésticas, 

cozinheiras e amas de leite e os negros bons para trabalhar nos campos, comparados aos 

indígenas. Ele fala, ainda, da preocupação que os fazendeiros deveriam ter com a higiene pré-

natal e infantil, já que esses eram vistos como “receita” para o fazendeiro e não poderiam 

morrer.  

 

Muito negrinho morria anjo por ignorância das mães. As negras de ordinário cortam 

o cordão muito longe do umbigo e estão de mais a mais no pernicioso costume de 

lhe porem em cima pimenta, e fomentá-lo com óleo de rícino ou qualquer outro 

irritante. Feito isto apertam essas malditas o ventre da crença a ponto quase de 

sufocá-la. Este bárbaro costume corta o fio da vida a muitas e muitas crenças e 

contribuem para desenvolver no umbigo essa inflamação a que no Brasil se dá o 

nome de mal de sete dias." Ainda as negras nas senzalas "mal nasce a crença, 

costumam [...] amassar a cabeça, a fim de dar à testa uma forma mais 

agradável; sem atenderem à fraqueza dos órgãos digestivos dos recém-nascidos, 

dão-lhes algumas vezes, poucos dias depois deles nascerem, alimentos grosseiros, 

tirados de sua própria comida (FREYRE, 2003, p. 230, grifo meu). 
 

Freyre nos fala do aspecto higiênico que era analisado para a escolha da escrava 

negra para ama de menino: “os peitos deverão ser convenientemente desenvolvidos, nem rijos 

nem moles, os bicos nem muito pontudos nem encolhidos, acomodados ao lábio do menino”. 

Caros leitores, desculpem-me a expressão, mas as amas eram analisadas e escolhidas como se 

fossem “vacas leiteiras”, sem falar que para amamentarem o filho do homem branco, as 

mesmas deveriam deixar de amamentar os seus próprios filhos, para que tivessem leite em 

abundância para o “senhorzinho”. Não era admitido que as mães europeias, ainda muito 

 
3 A denominação índio ou indígena, segundo os dicionários da língua portuguesa, significa nativo, natural 

de um lugar. É também o nome dado aos primeiros habitantes (habitantes nativos) do continente americano, os 

chamados povos indígenas. Mas esta denominação é o resultado de um mero erro náutico. O navegador italiano 

Cristóvão Colombo, em nome da Coroa Espanhola, empreendeu uma viagem em 1492 partindo da Espanha 

rumo às Índias, na época uma região 30 da Ásia. Castigada por fortes tempestades, a frota ficou à deriva por 

muitos dias até alcançar uma região continental que Colombo imaginou que fossem as Índias, mas que na 

verdade era o atual continente americano. Foi assim que os habitantes encontrados nesse novo continente 

receberam o apelido genérico de “índios” ou “indígenas” que até hoje conservam. (LUCIANO, 2006, 29-30) 
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jovens, pudessem suportar “as fadigas de uma amamentação prolongada sem grave 

detrimento de sua saúde bem como dos filhos” (FREYRE, 2003, p. 230, grifo meu). 

As mães negras, amas de leite, deveriam deixar seus filhos para servirem aos filhos 

dos senhores, sem falar daquelas que tinhas suas crias vendidas e tiradas de suas mãos sem a 

mínima compaixão.  

 

(...) obrigava as escravas negras a deixarem seus filhos, crianças ainda de mama, 

no tejupabo, metidos até o meio do corpo em buracos para esse fim cavados na 

terra. O fim era evidentemente assegurar-lhe a imobilidade, evitando-se o 

perigo de engatinharem para o mato; ou para os pastos, chiqueiro, estrebaria 
etc. (...) teria sido outra causa de deformações patológicas dos escravos negros e 

seus descendentes, tantas vezes contrariados no seu desenvolvimento físico, moral e 

eugênico pelas circunstâncias de sua situação econômica; pelas necessidades ou 

abusos do regime de trabalho nas plantações brasileiras. (FREYRE, 2003, p. 230, 

grifo meu) 
 

As amas negras deveriam alimentar o filho da senhora branca, mas era necessário 

que a senhora sempre as fiscalizasse. Após os apontamentos dos relatos contidos na obra Casa 

Grande & Senzala, século XVI, faremos um salto histórico para o século XIX, pós-

escravidão.  

Após o período de escravidão, os ex-escravizados foram substituídos por europeus e 

japoneses, atraídos pelas ofertas de terras; então, aos negros só restavam o trabalho em 

condição de semiescravidão no campo e o êxodo para as cidades. Esse último fez brotar neles 

esperança de melhores condições de vida, mas a incipiente indústria dava preferência aos 

imigrantes e seus descendentes (LOPES, 2013). 

Os imigrantes ascenderam rápido no Brasil, não porque trabalhavam arduamente 

enquanto os negros recém-libertos eram indolentes, mas porque, devido à ideologia do 

embranquecimento, os brancos pobres e os imigrantes tinham sobre os negros a vantagem de 

status racial, o que lhes dava mais oportunidades empregatícias. A defasagem dos negros 

perante os outros grupos como fruto do racismo e não de características naturais custou muito 

a ser reconhecida (LOPES, 2013). 

O debate sobre as relações raciais no Brasil ocorreu após a abertura política de 

meados de 1970 (passados quase 100 anos de abolição da escravatura e 25 anos de ditadura 

militar), resultando em uma maior consciência de que constituímos um país de profundas 

desigualdades sociais entre ricos e pobres e entre brancos e negros, com ênfase na 

industrialização e modernização, e com muita dificu1dade em reconhecer que o país é rico em 

diversidade étnica e racial. Esse debate fez ressurgir o movimento social negro, que passou a 
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denunciar o racismo e a discriminação racial em todas as dimensões da vida social 

(SILVÉRIO, 2004). 

Uma das principais consequências da ação do movimento negro tem sido uma 

profunda erosão na crença de que os brasileiros vivem em uma democracia racial e, 

consequentemente, uma maior aceitação de que os brasileiros vivem em um país multiétnico, 

multirracial (BERNARDINO, 2004). 

Para o movimento negro, os negros ocupam os piores lugares em relação à 

localidade, ocupação no mercado de trabalho e educação: 

 

a) locacionais: os negros moram nos piores locais em qualquer região do país; 

b) ocupacionais: os negros ocupam as piores posições no mercado de trabalho; 

c) educacionais: os negros têm em média 2,5 anos a menos de escolarização quando 

comparados aos brancos (SILVÉRIO, 2004, p. 54). 

 

Esses cenários de desigualdade “que estruturam as desigualdades socioeconômicas 

são uma consequência direta da discriminação racial e do racismo à brasileira” (SILVÉRIO, 

2004, p. 55). 

Em 1998, o jornal Folha de São Paulo publicou uma manchete intitulada “A 

violência tem cor”, em que relatava que “negro morre a bala, e branco morre do coração”. 

Segundo a matéria, os homicídios por arma de fogo são a principal causa de morte entre 

negros na cidade de São Paulo. Já entre os brancos, a principal causa de morte são os infartos 

agudos do miocárdio. Dados da Ouvidoria das Polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo 

do ano de 1999 demonstraram o perfil das vítimas da violência policial: cor, 54,05% negros; 

antecedentes criminais, 56,52% não tinham; sexo, 93,22% masculino; faixa etária, 44,12% de 

18 a 25 anos. Em 2004, o IBGE publicou que 16,7% dos estudantes pretos e pardos com idade 

entre 18 a 24 anos frequentam o ensino superior e entre os brancos são 47,2%. Para o IBGE, 

essa faixa etária é equivalente a dos jovens que deveriam estar no ensino superior. Se 44,12% 

das pessoas negras que sofreram violência policial tinham idade entre 18 a 25 anos, elas 

estavam no cenário errado, deveriam estar nas universidades, por que não estavam? Azevedo 

cita o questionamento de Frantz Fanon
4
, o qual ainda é presente em nossa história até hoje: “o 

indivíduo é pobre porque é negro, é negro porque é pobre?” (AZEVEDO, 2007, p. 11). Esses 

jovens delinquentes negros poderiam ter um destino diferente se tivessem a cor “não-negra”? 

 
4 Frantz Omar Fanon (Fort-de-France, Martinica, 20 de julho de 1925 – Bethesda, Maryland, 6 de 

dezembro de 1961) foi um psiquiatra, filósofo e ensaísta marxista francês da Martinica, de ascendência francesa 

e africana. Disponível em < https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=quem+%C3%A9+Frantz+Fanon%2C> 
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“(...) pode-se afirmar que no Brasil a discriminação racial persiste, que a pobreza tem cor e 

que sua cor é negra” (BRANDÃO, 2005, 34). 

Segundo a pesquisa “Mapa da população negra no mercado de trabalho no Brasil”, 

realizada em 1999 pelo Instituto Sindical Interamericano pela igualdade Racial (INSPIR), um 

homem negro na região metropolitana de São Paulo recebia 50,6% do rendimento médio 

mensal de um homem não-negro. A situação da mulher negra ainda era pior; ela recebia 

33,6% do rendimento médio mensal de um homem não-negro. A taxa de desemprego na 

região metropolitana de São Paulo era de 16,1% para os não-negros e 22,7% para os negros. 

A alta participação do jovem negro no mercado de trabalho implica na limitação de seu tempo 

disponível para dedicar-se aos estudos, o que, além de sobrecarregar sua jornada, torna-se um 

obstáculo para a conclusão dos estudos e formação, dificultando sua inserção futura no 

mercado de trabalho. 

No ano de 2010, o Censo publicou dados que indicaram que os pretos e pardos 

(negros) estavam em maior proporção no grupo de pessoas vivas, abaixo de 40 anos, e que os 

brancos têm maior proporção entre os idosos maiores de 65 anos e, principalmente, maiores 

de 80 anos de idade, o que provavelmente está ligado às diferenças de condições de vida e 

acesso a cuidados de saúde, bem como à participação desigual na distribuição de renda. Os 

rendimentos médios mensais dos brancos eram de R$ 1.538,00 e dos amarelos R$ 1.574,00, 

os quais se aproximavam do dobro do valor relativo aos dos grupos de trabalhadores pretos, 

pardos e indígenas, que recebiam R$ 834,00, R$ 845,00 e R$ 735,00 (IBGE, 2010). 

Em 13 de novembro de 2013, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese) divulgou pesquisa mostrando que os negros representam 48,2% 

dos trabalhadores nas regiões metropolitanas. Esse percentual corresponde quase à metade da 

população trabalhadora e, ainda assim, a média do salário dessa população chega a ser 36,1% 

menor do que a de não-negros. O levantamento feito pelo Dieese revela que os negros 

ocupam cargos de menor qualificação e, consequentemente, têm os salários mais baixos. Esse 

levantamento foi feito entre os anos de 2011 a 2012, nas regiões metropolitanas de Belo 

Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo, além do Distrito Federal, e 

mostra que a realidade não mudou muito do ano de 1999 ao ano de 2012. De acordo com esse 

levantamento, pretos e pardos recebem por hora, em média, 60,4% do valor pago às demais 

camadas populacionais. O percentual revela que os negros ganham R$ 5,81 por hora 

trabalhada, contra R$ 9,62 pagos a outros trabalhadores, mesmo que esses tenham o mesmo 
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nível de estudo que os não-negros. Um trabalhador negro com nível superior completo recebe 

na indústria da transformação, em média, R$ 17,39 por hora, enquanto um não-negro chega a 

receber R$ 29,03 por hora trabalhada, ou seja, R$ 11,64 a mais do que recebe o trabalhador 

negro com nível superior. O avanço escolar beneficia a todos promovendo o aumento dos 

ganhos do trabalho, mas, como foi relatado, de maneira mais expressiva para os não-negros. 

No dia 16 de junho de 2014, foi divulgado pela agenda Brasil o resultado do primeiro 

Censo do Poder Judiciário, feito com servidores e magistrados de todo país. Os dados 

mostram-nos que 84,5% da magistratura se declararam homens brancos, 14% se declararam 

pardos, 1,4% pretos e 0,1% indígenas, ou seja, apenas 15,4% dos magistrados formam o 

grupo dos negros na magistratura. O censo teve participação de 60% (170,7 mil) dos 

servidores do Judiciário e de 64% dos juízes (10,7 mil). Apesar de serem poucos os juízes 

afrodescendentes na Justiça, em dois anos, o percentual de negros que ingressaram na carreira 

cresceu de 15% para 19% (AGÊNCIA BRASIL, 2014). De 64% dos juízes que participaram 

da pesquisa, apenas 15,4% (pretos+pardos) desse total se declararam negros; apesar de o 

percentual de afrodescendentes na Justiça estar crescendo, essa proporção é muito pequena 

perto da quantidade da população negra no Brasil. O IBGE publicou em 2014 que 53,6% da 

população se declararam negros e 45,5% se declararam brancos, mas, se a maioria da 

população brasileira é composta por negros, por que eles são a minoria nos cargos de prestígio 

e melhor remunerados? 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), ao analisar a população 

afrodescendente, mostra que, aos 21 anos de idade, quando há o pico das chances de uma 

pessoa sofrer homicídio no Brasil, pretos e pardos possuem 147% a mais de chances de serem 

vitimados por homicídios em relação a indivíduos brancos, orientais e indígenas (não-negros). 

Entre 2004 e 2014, a taxa de homicídio de afrodescendentes subiu 18,2%, enquanto a de não-

negros caiu 14,6%. Fica evidenciado o quanto o Brasil ainda é um país de desigualdades 

sociais entre negros (pretos e pardos) e não-negros.  

No que diz respeito à alfabetização, são alfabetizados 93% dos brancos, 85% dos 

pretos, 86% dos pardos e 74% dos indígenas. A situação da mulher preta ainda é mais 

calamitosa: apenas 7,4% são alfabetizadas, contra 49% das mulheres brancas (IBGE, 2010). 

Esses dados mostram quão necessário se faz encarar a realidade brasileira, a 

composição racial, o novo perfil epidemiológico e quebrar as barreiras geográficas e culturais, 

reduzindo cada vez mais as possíveis diferenças atribuídas às raças. Caso contrário, haverá 
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maior perpetuação da discriminação, preconceito, marginalização, subjugação e as 

iniquidades sociais em saúde. Como diz Guimarães (1999), é preciso tratar todos com 

igualdade de direitos, sabendo respeitar as desigualdades de cada um.  

É importante notar que mesmo controlando por anos de estudo, sexo e idade, a 

variável cor se apresenta significativa, revelando que existe um diferencial no mercado de 

trabalho associado à raça/cor (IPEA). 

Para Brandão, a pobreza persiste e tem cor; para ele, a cor da pobreza é negra. A 

questão é saber se o que os indicadores demográficos e econômicos da sociedade brasileira 

mostram como o “grupo dos negros e pardos” não poderia, com base em uma análise 

estritamente socioeconômica, ser substituído pelo “grupo dos pobres” (BRANDÃO, 2005, p. 

34).  

Brandão não duvida da existência de desigualdade racial no Brasil. Pelo contrário! O 

autor acredita que ela é gritante. O que ele está afirmando no parágrafo anterior é que todas as 

pesquisas feitas “mostram que a maioria dos pobres e indigentes brasileiros são negros e/ou 

pardos” (BRANDÃO, 2005, p. 34).  

Os dados e análises apresentados conduzem à pressuposição de que há, sim, uma 

certa coincidência entre as desigualdades raciais e socioeconômicas. As desigualdades raciais 

são também desigualdades sociais e ficam flagrantes quando se examinam os dados relativos 

à formalização do mercado de trabalho, desagregando-os pelas diferentes categorias de cor ou 

raça que compõem a população brasileira. O pertencimento racial tem importância 

significativa na estruturação das desigualdades sociais e econômicas no Brasil (IPEA). Assim 

como Brandão, Lopes também não acredita haver coincidência entre as fronteiras raciais e 

socioeconômicas; ela acredita que “é impossível separar completamente as desigualdades 

raciais das sociais, já que ambas as variáveis estão intimamente correlacionadas na realidade 

brasileira” (LOPES, 2013, p. 22). 

 

1.3 COR DA PELE, RAÇA OU ETNIA? 

 

A definição de “cor” para o IBGE é a mesma definição usada para “raça
5
” e essa 

definição é dada de acordo com a autodeclaração das pessoas pesquisadas, tendo como 

 
5 “Raça” não é usada para se referir à identidade dos povos indígenas e sim “etnia – identidade étnica”. 

Na verdade, cada “índio” pertence a um povo, a uma etnia identificada por uma denominação própria, ou seja, a 

autodenominação, como o Guarani, o Yanomami etc. Mas também muitos povos recebem nomes vindos de 
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opções: a cor/raça branca, preta, amarela, parda ou indígena, já que são essas três raças que 

resistem até hoje no imaginário coletivo e na terminologia científica.  

“A cor da pele é definida pela concentração da melanina e é justamente o degrau 

dessa concentração que define a cor da pele, dos olhos e do cabelo” (MUNANGA, 2003, p. 

3). As pessoas de raça branca possuem menos concentração de melanina, definindo assim a 

cor de sua pele como branca, a cor clara dos cabelos e olhos claros. A raça amarela está em 

uma posição intermediaria na quantidade de concentração de melanina e por aproximação 

entre o branco e o negro, tem a cor definida como amarela. Já a raça negra é a que tem maior 

concentração de melanina, definindo sua cor escura, cabelos crespos, ondulados e seus olhos 

escuros. “Apenas menos de 1% dos genes que constituem o patrimônio genético de um 

indivíduo são implicados na transmissão da cor da pele, dos olhos e cabelos” (MUNANGA, 

2003, p. 3). 

 

Os negros da África e os autóctones da Austrália possuem pele escura por causa da 

concentração da melanina. Porém, nem por isso eles são geneticamente parentes 

próximos. Da mesma maneira que os pigmeus da África e da Ásia não constituem o 

mesmo grupo biológico apesar da pequena estatura que eles têm em comum 

(MUNANGA, 2003, p. 3). 

 

Por muito tempo, o termo raça, originário do italiano razza, derivado do latim ratnis, 

que significa espécie, vem sofrendo transformações, e o que antes designava como pessoas de 

origem comum, após o século XIX, foi utilizado pelas ciências biológicas para nomear 

diferenças físicas e morais entre as pessoas. Já no século XX, principalmente após a Segunda 

Guerra Mundial, passou a ser usado pelas ciências sociais de forma relacional, “sempre 

interligado a um lugar, aos valores constituídos socialmente, às culturas e à 

representação/construção do ‘eu’ do/com o ‘outro’” (GONÇALVES, 2012, p. 30). 

Apesar de a maioria dos pesquisadores brasileiros que atuam na área das relações 

raciais e interétnicas utilizarem com maior frequência o termo “raça” não mais para afirmar a 

realidade biológica e sim para explicar o racismo, alguns conceitos sobre raça fogem do seu 

significado real e passam a utilizar o conceito de etnia, já que etnia parece ser um termo mais 

aceitável pela sociedade politicamente correta, não mudando em nada a realidade do racismo, 

                                                                                                                                                         
outros povos, como se fosse um apelido, geralmente expressando a característica principal daquele povo do 

ponto de vista do outro. Ex.: Kulina ou Madjá. Os Kanamari se autodenominam Madjá, mas os outros povos da 

região do Alto Juruá os chamam de Kanamari. (LUCIANO, 2006, p. 30) 
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já que não destrói a “relação hierarquizada entre culturas diferentes, que é um dos 

componentes do racismo” (MUNANGA, 2003, p. 13). 

Stuart Hall em sua obra “A identidade cultural na pós-modernidade” distingue três 

concepções diferentes de identidade; sujeito do Iluminismo, sujeito sociológico e o sujeito 

pós-moderno. 

 

O sujeito do Iluminismo era baseado em uma concepção de pessoa humana como 

indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de 

consciência e de ação, cujo “centro” constituía num núcleo interior, que emergia 

pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que 

permanecendo essencialmente o mesmo. 
O sujeito sociológico tem sua identidade formada na “interação” entre o eu e a 

sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o “eu real”, mas 

este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais 

“exteriores” e as identidades que esses mundos oferecem. 
O sujeito pós-moderno não tem uma identidade fixa, essencial ou permanente, 

torna-se uma “celebração móvel”, formada e transformada continuamente em 

relações às formas pelas quais somos representados ou interpelados no sistema 

cultural (HALL, 2011, p. 10-13, grifo meu). 
 

Para Munanga, “raça é morfo-biológico e o conceito de etnia é sociocultural, 

histórico e psicológico. Um conjunto populacional, dito raça ‘branca’, ‘negra’ e ‘amarela’ 

pode conter, em seu seio, diversas etnias” (2003, p.13): 

 

Uma etnia é um conjunto de indivíduos que, histórica ou mitologicamente, têm um 

ancestral comum; têm uma língua em comum, uma mesma religião ou cosmovisão; 

uma mesma cultura e moram geograficamente num mesmo território. Quando é 

ouvido as expressões “identidade racial negra”, “identidade étnica negra”, 

“identidade étnico-racial negra”, fica claro a confusão quanto aos conceitos de raça e 

etnia (MUNANGA, 2003, p.13). 
 

 A classificação racial é entendida como o conjunto de categorias em que os sujeitos 

podem ser enquadrados, e o método de identificação como a forma pela qual se define a 

pertença dos indivíduos aos grupos raciais (OSORIO, 2004). 

 

Para Osorio, existem 3 métodos de identificação racial: 

a) autoatribuição de pertença - o próprio sujeito da classificação escolhe o grupo do 

qual se considera membro; 

b) heteroatribuição de pertença - outra pessoa define o grupo do sujeito; 

c) Identificação de grandes grupos populacionais - identificação por técnicas 

biológicas, como análise do DNA. 
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A classificação é a forma que se tem para especificar distinções, similitudes e 

oposições, um processo cognitivo que torna possível a cultura e a linguagem, consequência 

disso, a vida em sociedade. É inadmissível que ultrapassem a raça enquanto realidade 

biológica e cheguem à raça realidade sociocultural, de caráter completamente distinto e que 

pode ser usado para discriminação, atribuindo rótulos discriminatórios ao que tem a pele 

escura. Também para Munanga, o problema não está no conceito ou no uso de raça enquanto 

realidade biológica, mas sim na tradição cultural hierarquizante que mo1da o uso e o valor 

desse conceito como realidade sociocultural (2003). 

Para Laraia, a classificação facilita a associação à “discriminações raciais e sociais, 

numa tentativa de justificar as diferenças sociais” (LARAIA, 2006, p. 44). O conceito de raça 

não tem mais nada de biológico; tornou-se carregado de ideologia, por ter ocultado nele as 

relações de poder e de dominação da e na sociedade. “(...) ser negro, ser branco e ser mestiço 

não significam a mesma coisa aqui, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Inglaterra ou em 

qualquer outro lugar” (MUNANGA, 2003, p. 6). 

Sobre isso, Osorio afirma que “A sociedade não precisa saber quanto uma pessoa (...) 

é preta (...), sua aparência a torna possível de ser enquadrada nessa categoria para considerá-la 

uma vítima potencial de discriminações, diretas ou estruturais” (OSORIO,, 2004, p. 87).  

 

Em temos sociológicos, raça é uma categoria social constituída pela integração de 

um conjunto de avaliações produzidas socialmente, em que as pessoas ou grupos – 

devido às posições reais ou imaginárias que ocupam no sistema social – se 

consideram como pertencentes a “raças” diversas. Nesse sentido, a categoria se 

elabora a partir de certas condições sociais de existência dos grupos em interação e 

dos seus produtos sociais, passando a interferir ativamente nas autoavaliações 

recíprocas, permeando as suas relações de aproximação e afastamento. Essa 

categoria, como é evidente, envolve o preconceito racial, em que as autoavaliações 

diferenciais dos grupos “raciais” atuam no âmbito do comportamento efetivo ou 

preconceito ou prospectivo das pessoas ou grupos. É por intermédio dele que as 

acepções sociais de raça se manifestam, orientadas de modo a possibilitar ou 

garantir as relações de dominação-subordinação representadas nas ideologias raciais. 

Em outras palavras, o preconceito opera como técnica social de ordenação e 

reorientação das ações e relações entre pessoas e grupos, mistificando os 

fundamentos reais das formas de dominação vigentes na sociedade global (IANNI, 

1966, p. 46). 

 

A genética evolucionista explica as diferenças físicas entre grupos de indivíduos, nas 

quais as sociedades veem as raças como o produto de uma longa evolução na qual o acaso e a 

seleção natural terão importância fundamental.  

Existem raças humanas geneticamente identificáveis, portanto, com base biológica, 

pois é possível hoje definir grandes grupos populacionais especialmente circunscritos aos 
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quais pertenceram os ancestrais de uma pessoa. Como há algum grau de correlação entre estes 

grandes grupos e características linguísticas, étnicas e de aparência física das pessoas, fica-se 

tentando ver nesses grupos o que as sociedades veem como raças. A diversidade humana pode 

ser tão grande, a despeito da uniformidade do genoma, que se fosse definir raças com base em 

similitudes genéticas, provavelmente haveria tantas raças quanto existem línguas no mundo 

(OSORIO, 2004). 

“Não necessariamente uma pessoa que tenha ascendência africana geneticamente 

identificável terá a pele escura ou o cabelo ulótrico” (OSORIO, 2004, p. 92). Se em algum 

lugar das sequências de nucleotídeos de DNA há uns poucos cuja combinação produz 

diferenças de cor de pele, com isso tem-se um sujeito que tem a pele escura e outro não. O 

genótipo não é fator determinante exclusivo para determinar; cabelos, estatura, feições e todas 

as outras características morfológicas dos seres humanos. A “genética assume que o 

fenótipo é o produto da interação do genótipo com o meio, e, em se tratando da espécie 

humana, parece lícito incluir neste o ambiente sociocultural” (OSORIO, 2004, p. 92, grifo 

meu). 

A genética não interessa para discriminar apenas o que se pode ver, ainda mais onde 

se prepondera o preconceito de marca, e o DNA só se enquadra nessa categoria de objetos 

para os geneticistas. Ao branco racista, comum, não importa o fato de que geneticamente é 

praticamente igual ao negro que discrimina, bastam as diferenças visíveis da cor da pele, do 

cabelo e das feições para que ele se sinta melhor que o negro. 

Gonçalves comunga da mesma ideia relatada sobre o uso do termo “raça”, que, na 

verdade, é utilizado para discriminar e segregar os que têm a pele escura e características 

raciais “não brancas” (GONÇALVES, 2012). No Brasil a palavra raça não faz parte da boa 

linguagem, é utilizado por movimentos sociais e por pessoas não refinadas. Para Osorio, seria 

inviável fazer exames de sangue ou testes de DNA para se verificar uma suposta ascendência 

africana. GUIMARÃES, 2005). Caso fosse viável, teriam os afrodescendentes, que seriam 

totalmente brancos em aparência, sujeitos que não são eleitos como objetos da discriminação, 

onde vige o preconceito de marca, e o enquadramento obtido seria muito ruim, por não ter 

nada a ver com o enquadramento social. (OSORIO, 2004). Azevedo dizia-se: “se as raças 

humanas não existem de fato, ou seja, se inexiste uma fundamentação biológica, melhor falar 

em ‘etnias’, mais associadas ao ‘cultural’” (AZEVEDO, 2007, p. 04). 
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“A superação das classificações raciais passa necessariamente pelo reconhecimento 

da inexistência de raças biológicas e pela denúncia da constante transformação da ideia de 

raça sob diferentes formas e tropos” (GUIMARÃES, 2002, p. 53).  

Nesse sentido, Silvério diz que: “Apesar de um ideário de supremacia branca no 

Brasil, teríamos desenvolvido duas ideologias raciais distintas, uma com base na mistura 

racial e outra com base na segregação racial” (SILVÉRIO, 2004, p. 55, grifo meu). 

Depreende-se, assim, que nenhuma das duas ideologias isoladamente têm permitido 

desvendar a complexidade do sistema racial brasileiro. É na conjuntura criativa de elementos 

das duas perspectivas que é possível a superação dos impasses colocados, desvendando como 

negros e brancos são afetados diferencialmente nas diversas dimensões da vida social, a partir 

das respectivas ideologias sociais. 

Os brancos foram colocados no topo da pirâmide social, no topo do comando e do 

poder, por uma visão político-ideológica, independentemente de suas origens étnicas. Por 

vício da ideologia racista, é estabelecida uma relação intrínseca entre biologia e cultura, ou 

seja, entre raça e etnia, como se toda população branca fosse pertencente a uma mesma etnia, 

independentemente de suas diferentes origens geográficas e culturais. Baseado nesse 

raciocínio, o negro foi colocado na base da pirâmide social, na base do comando e do poder, 

em um lugar de submissão e inferioridade. As expressões “cultura branca”, “etnia branca”, 

“identidade étnico-racial negra” são carregadas de ideologia, segregando os que são brancos 

dos que são negros, como se todos os brancos fossem da mesma etnia – a etnia dos brancos - e 

todos os negros fossem da mesma etnia – a etnia dos negros.  

 

Ao negro sempre recai um olhar que lembra que ele é negro, isto é, o fato de ser 

negro nunca é esquecido e todas as suas inúmeras outras características são postas 

de lado diante da lembrança de sua pertença racial. Ele é, antes de tudo, negro. 

Qualquer coisa que faça está vigiada pelo fato de ser negro. Isso não acontece com o 

branco. Como padrão de normalidade, sua identidade não é questionada. (PINTO; 

FERREIRA, 2014, p. 262) 
 

Para Laraia, existe uma dicotomia entre “nós e os outros”, expressa em níveis 

diferentes e que tendem à segregação. Ele faz essa análise em relação à divisão dos parentes e 

não parentes, dentro da mesma sociedade. “Os parentes são melhores por definição e recebem 

um tratamento diferenciado. A projeção desta dicotomia para o plano extragrupal resulta nas 

manifestações nacionalistas ou formas mais extremadas de xenofobia” (LARAIA, 2006, p. 

73). “(...) É costume discriminar os que são diferentes, porque pertencem a outro grupo. 
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Comportamentos etnocêntricos resultam também em apreciações negativas dos padrões 

culturais de povos diferentes. Práticas de outros sistemas culturais são catalogadas como 

absurdas, deprimentes e imorais” (LARAIA, 2006, p. 74, grifo meu). 

A segregação racial acontece unicamente pela cor da pele, mas é importante “saber 

se todos têm consciência do conteúdo político dessas expressões e evitam cair no biologismo, 

pensando que os negros produzem cultura e identidade negras como as laranjeiras produzem 

laranjas e as mangueiras as mangas” (MUNANGA, 2003, p. 15). Na verdade, a identidade 

política é uma identidade unificadora em busca de propostas transformadoras da realidade do 

negro no Brasil e se opõe à identidade unificadora proposta pela ideologia dominante.  

 

1.4 PRINCÍPIO DA IGUALDADE E LIBERDADE 

 

Marilena de Souza Chaui (2001) aborda a crise que as universidades brasileiras 

atravessaram nos anos 30 e fala sobre igualdade real, desigualdade, direito, luta de classes, 

excluídos e desigualdade real, existentes na democracia moderna de cunho capitalista. A 

realidade relatada e analisada sobre os anos 30 mostra-se tão real e atual, reforçando ainda 

mais a necessidade de novos direitos à minoria marginalizada. A discussão que Chaui traz 

corrobora para a afirmação das políticas de cotas, pois fala justamente sobre o princípio da 

igualdade e liberdade. A autora inicia sua argumentação discorrendo sobre o conceito de 

democracia moderna e, entre as características que enumera, considera que a democracia é 

uma forma sociopolítica definida pelo princípio da isonomia (todos são iguais perante a lei), e 

pelo princípio da isegoria (direito e liberdade que todos têm de expressar publicamente suas 

opiniões) (BRANDÃO, 2005).  

Chaui parte do pressuposto de que, tendo como base a afirmação de que todos são 

iguais porque são livres, isto é, ninguém está sob o poder de um outro porque todos obedecem 

às mesmas leis das quais todos são autores diretamente em uma democracia participativa, ou 

indiretamente em uma democracia representativa. De acordo com Chaui, “o maior problema 

da democracia em uma sociedade de classes é a manutenção de seus princípios de igualdade e 

liberdade em um contexto social formado e mantido pela desigualdade real” (CHAUI, 2001, 

p. 10). 
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Outro princípio da democracia muito importante para garantia da igualdade e 

liberdade a todos é saber usar a democracia para trabalhar os conflitos, já que esse regime não 

é o regime de consenso.  

A democracia é vista por Chaui como a forma sociopolítica que busca enfrentar as 

dificuldades antes apontadas, conciliando o princípio da igualdade e da liberdade e a 

existência real das desigualdades, bem como o princípio da legitimidade do conflito e a 

existência de contradições materiais, introduzindo, para isso, a ideia dos direitos. Graças aos 

direitos, os desiguais conquistam a igualdade no espaço político para reivindicar a 

participação nos direitos existentes e, sobretudo, para criar direitos. Estes são novos não 

simplesmente porque são diferentes daqueles que existiam anteriormente, mas porque são 

diferentes daqueles que existem, uma vez que fazem surgir, como cidadãos, novos sujeitos 

políticos que os afirmaram e os fizeram ser conhecidos por toda a sociedade. Com a ideia dos 

direitos, estabelece-se o vínculo profundo entre democracia e a ideia de justiça. 

Pensando na ideia de democracia, justiça, igualdade e liberdade trabalhada por 

Chaui, as políticas de ação afirmativa apresentam-se como importante mecanismo social com 

características ético-pedagógicas para os diferentes grupos vivenciarem o respeito às 

diversidades, sejam elas raciais, étnicas, culturais, de classe, de gênero ou de orientação 

sexual, ou qualquer outra. Essa percepção do direito à diferença leva em conta que a realidade 

das políticas denominadas universalistas não atendem às especificidades dos grupos ou 

indivíduos vulneráveis, permitindo a perpetuação da desigualdade de direitos e de 

oportunidades e a necessidade da criação de novos direitos, já que os anteriores não atendem 

às necessidades dos grupos compostos pela minoria (SILVÉRIO, 2007). 

Democracia é uma forma sociopolítica na qual o caráter popular de poder e das lutas 

tende a evidenciar-se nas sociedades de classes, na medida em que os direitos só ampliam seu 

alcance ou só surgem como novos pela ação das classes populares contra a cristalização 

jurídico-política que favorece à classe dominante, ou seja, a marca da democracia social 

encontra-se no fato de que somente as classes populares e os excluídos (as minorias) sentem a 

exigência de reivindicar direitos e criar outros, já que os anteriores, existentes, não os 

contemplam e não os fazem sentir cidadãos ou tão pouco sujeitos políticos (CHAUI, 2001). 

A autora relata que a cidadania se constitui pela e na criação de espaços sociais de 

lutas (os movimentos sociais, os movimentos populares, os movimentos sindicais) e pela 

instituição de formas políticas e expressão permanente (partidos políticos, Estado de Direito, 
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políticas econômicas e sociais) que criem, reconheçam e garantam a igualdade e liberdade dos 

cidadãos, declarados sob a forma dos direitos. Desde sua fundação, a democracia é 

inseparável da ideia de espaço público e de instituição pública.  

Pensando na igualdade e liberdade, é importante mencionar o direito à educação que 

é garantido pela Constituição Federal (BRASIL, 1988): 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.  

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

 

A Constituição Federal garante a educação como direito de todos e dever do Estado e 

da família, mas, como já discorrido ao longo desse estudo, pode-se perceber que esse direito 

não é para todos, ou melhor, não são todos os que querem estudar que conseguem ter esse 

direito e, para isso, precisam lutar (entrar em conflito) para que consigam novos direitos que 

realmente garantam os primeiros e abranjam o sujeito pertencente à minoria excluída e à 

margem da sociedade.  

Brandão relata que alguns autores defendem que a ideia da livre competição não 

seria justa quando aplicada a grupos que não tiveram, historicamente, as mesmas condições 

materiais e efetivas; portanto, só existe igualdade de fato na letra da lei. 

No próximo capítulo, serão elencadas as normas de direito interno e também de 

direito internacional que respaldam e fundamentam a adoção de políticas de ações afirmativas 

no Brasil. 
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CAPÍTULO II 

CONQUISTAS PARA INCLUSÃO 

 

Levar a raça a sério significa não apenas constatar as 

desvantagens que indivíduos negros têm em suas aspirações de 

mobilidade ascendente, mas significa ter coragem de efetuar 

uma profunda transformação da realidade brasileira através da 

atribuição de um valor positivo à raça negra 

(BERNARDINO, 2004). 

 

Sob o ângulo estritamente normativo, tanto do direito internacional quanto do direito 

interno, há um verdadeiro arsenal de princípios e regras que exemplificam ou respaldam a 

adoção de ações afirmativas no Brasil, dentre os quais vale destacar a Constituição Federal de 

1988, a Declaração de Durban, a Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, Normas Especiais e 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação escolar Quilombola, aprovadas em 05 de 

junho de 2012 e as Normas Especiais e Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação 

escolar Indígena, aprovadas em 10 de maio de 2012, que serão tratados a seguir. 

 

2.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Ao pensar no Brasil após a redemocratização, não tem como não pensar em seu 

marco histórico - a Constituição de 1988 - e os enfrentamentos que foram travados em torno 

dela nos anos que se seguiram. A Constituição Federal de 1988 não foi resultado da mera 

vontade e preocupação do legislador; ela foi fruto das manifestações, embates e conflitos com 

repercussões extremas. Parte dessas manifestações foi proveniente de “movimento indígena 

brasileiro, ou seja, um esforço conjunto e articulado de lideranças, povos e organizações 

indígenas, objetivando uma agenda comum de luta, como é a agenda pela terra, pela saúde, 

pela educação e por outros direitos” (LUCIANO, 2006, p. 59-60). 

 

Foi esse movimento indígena articulado, apoiado por seus aliados, que conseguiu 

convencer a sociedade brasileira e o Congresso Nacional Constituinte a aprovar, em 

1988, os avançados direitos indígenas na atual Constituição Federal. Foi esse mesmo 

movimento indígena que lutou para que os direitos à terra fossem respeitados e 

garantidos, tendo logrado importantes avanços nos processos de demarcação e 

regularização das terras indígenas. Foi também esse movimento que lutou – e 

continua lutando – para que a política educacional oferecida aos povos indígenas 

fosse radicalmente mudada quanto aos seus princípios filosóficos, pedagógicos, 
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políticos e metodológicos, resultando na chamada educação escolar indígena 

diferenciada, que permite a cada povo indígena 60 definir e exercitar, no âmbito de 

sua escola, os processos próprios de ensino-aprendizagem e produção e reprodução 

dos conhecimentos tradicionais e científicos de interesse coletivo do povo. A 

implantação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, ainda em construção e 

aperfeiçoamento, é outra conquista relevante da luta articulada do movimento 

indígena brasileiro (LUCIANO, 2006, p. 59-60). 
 

Reconstituir os embates que envolveram a produção do polêmico texto, entre 1º de 

fevereiro de 1987 a 5 de outubro de 1988, é a tarefa a que se propõe Adriano Pilatti, em sua 

obra “A Constituinte de 1987-188: Progressistas, Conservadores, Ordem Econômica e Regras 

do Jogo”. Segundo o autor, “A Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988 (ANC), foi 

palco de grandes conflitos de interesses e opinião que haviam permanecido latentes, 

irresolutos ou agravados, durante os anos de repressão” (PILATTI, 2008, p.01). Os conflitos, 

manifestos, mobilizações tiveram intensidade e extensão inéditas na história das Constituições 

brasileiras.  

 

Entre 1º de fevereiro de 1987 e 5 de outubro de 1988, o edifício do Congresso 

Nacional, em Brasília, transformou-se em ponto de afluência de múltiplos setores 

organizados da sociedade brasileira. Ali aconteceu um processo decisório 

caracterizado pelo dissenso, pela intensa e permanente mobilização de atores 

coletivos internos e externos, por votações altamente polarizadas e, ao mesmo tempo 

– sobretudo em sua fase final -, por uma atividade igualmente intensa e incessante 

de busca de acordos entre as lideranças das diferentes forças em choque (PILATTI, 

2008, p. 01).  
 

É notória a “atuação e a interferência de grupos de pressão, movimentos sociais, 

grupos econômicos, órgãos de formação da opinião pública e quaisquer outros atores 

exógenos, institucionais ou não” (PILATTI, 2008, p. 02), no contexto de transformação e 

desenvolvimento social que ensejou a reforma constitucional e consequente promulgação da 

Constituição Federal de 1988. Era preciso, naquele momento, que fossem eliminadas 

desigualdades historicamente acumuladas, garantindo igualdade de oportunidades e 

tratamentos, bem como compensar perdas provocadas pela discriminação, advindas de 

motivos raciais, étnicos, religiosos, entre outros. 

Nesse sentido, a Constituição Federal Brasileira, em seu preâmbulo, prevê como 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  

 

Art. 3º – Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
 

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - […]; 
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III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988). 
 

 

Segundo César, da análise do dispositivo citado, verifica-se que “A igualdade não é 

meramente afirmada como uma simples projeção retórica ou pragmática” (CÉSAR, 2003, p. 

25). Há a intenção do legislador de que sejam criadas políticas públicas de inserção social e de 

busca da justiça, de forma a se erradicar injustiças e disparidades sociais. 

É difícil acreditar que em um mundo globalizado e miscigenado ainda há pessoas que 

tratam outros com preconceito, que destratam o próximo por ter cor de pele diferente. Mas há! 

Tanto é verdade que o legislador ofereceu, na Constituição, proteção à igualdade entre todos 

os seres humanos, tipificando o racismo como crime, conforme artigo 5º, incisos XLI e XLII. 

Vejamos: 

 

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, nos termos 

seguintes:  
[…]; 

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais; 
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à 

pena de reclusão, nos termos da lei (BRASIL, 1988). 
 

Esses dispositivos contemplam a base da democracia moderna, que é tratar todos 

igualmente. Na democracia moderna não se permite nenhum tipo de discriminação e 

preconceito em virtude de raça, cor, etnia, origem, preferência religiosa e procedência 

nacional.  

Mas o constituinte foi mais além! Ele quis normatizar – e normatizou – os direitos 

culturais, que têm relevância como fator de singularização do ser humano. O legislador 

constituinte entendeu que a cultura reflete o modo de vida de uma sociedade, interferindo em 

seu modo de pensar e de agir, ou seja, ela fortalece a identidade de um povo e promove o 

desenvolvimento humano. 

Nesse sentido, garantindo o direito à cultura, está preceituado no artigo 215 da 

Constituição Federal que: 
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Art. 215 - O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 

acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão 

das manifestações culturais. 
§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 
§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para 

os diferentes segmentos étnicos nacionais. 
 

 

O artigo supracitado destina-se a garantir a todos os brasileiros o efetivo exercício 

dos direitos culturais, o acesso às fontes da cultura nacional e a liberdade das manifestações, 

implicando ao Estado o dever de garantir a todos esse direito.  

A Carta de 1988 é um marco contra a discriminação. Tal afirmação é corroborada 

pela leitura do caput do artigo 5º, que traz em seu bojo o princípio constitucional da 

igualdade, perante a lei, nos seguintes termos: “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, nos 

termos seguintes” (BRASIL, 1988). 

Pelo princípio da igualdade, todos os cidadãos têm as mesmas aptidões e 

possibilidades virtuais de gozarem de tratamento isonômico pela lei. Por meio desse princípio 

são vedadas as diferenciações arbitrárias e absurdas, não justificáveis pelos valores da 

Constituição Federal, e tem por finalidade limitar a atuação do legislador, do intérprete ou 

autoridade pública e do particular. 

Tal princípio é tão importante que se encontra representado em diversos dispositivos 

do texto constitucional, quais sejam: no artigo 4º, inciso VIII, que dispõe sobre a igualdade 

racial; no artigo 5º, I, que trata da igualdade entre os sexos; no artigo 5º, inciso VIII, que versa 

sobre a igualdade de credo religioso; no artigo 5º, inciso XXXVIII, que trata da igualdade 

jurisdicional; no artigo 7º, inciso XXXII, que versa sobre a igualdade trabalhista; no artigo 14, 

que dispõe sobre a igualdade política ou ainda do artigo 150, inciso III, que disciplina a 

igualdade tributária. 

 

2.2 DECLARAÇÃO DE DURBAN 

 

No Brasil, foram realizados encontros nacionais para a elaboração de documentos a 

serem discutidos na Conferência de Durban. Nessa perspectiva, em 1997, foi organizada uma 

rede para discutir uma lei antirracista, bem como para desenvolver meios de implementá-la. 



62 

 

Essa rede foi constituída por membros do âmbito jurídico, advogados, juristas, promotores 

públicos e juízes, mas contou também com a participação de acadêmicos e representantes do 

governo federal para a discussão da proposta que, além da criação de uma lei antirracista, 

intencionava decidir pela participação na Conferência de Durban.  

A participação do movimento negro, nesse momento, resumia-se à interlocução da 

Fundação Cultural dos Palmares
6
 com a rede de discussão. Em 2000, o diálogo com o 

movimento negro foi ampliado devido à realização da Conferência Preparatória para a 

Conferência Mundial.  

Conforme Santos (2006), o processo de preparação para a Conferência de Durban foi 

decisivo para a transformação do quadro de segregação racial na sociedade brasileira, pois, a 

partir de então, o governo brasileiro teve que se posicionar diante da pressão internacional 

sobre as desigualdades raciais, o que criou um contexto que possibilitou, por parte dos 

movimentos negros, tanto a denúncia das condições de racismo e discriminação racial, quanto 

proposição de políticas. 

A Declaração de Durban é resultado da III Conferência Mundial contra o Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, realizada em Durban, na África 

do Sul, em setembro de 2001, que contou com mais de 16 mil participantes de 173 países. 

Essa Declaração expressa o compromisso dos Estados na luta contra os temas abordados. 

 

Na Declaração e Programa de Ação (2001) do evento, foi enfatizada uma grande 

preocupação com os indicadores de diversas áreas, dentre os quais a educação para 

determinados povos, em situação de desvantagem. Também ficou claro o 

reconhecimento da desigualdade histórica em vários países em termos de acesso à 

saúde, educação, moradia, sendo que essa disparidade foi apontada como causa das 

desigualdades socioeconômicas que assolam as pessoas de diversas nações. Por essa 

perspectiva, reiterou-se a crença de que a igualdade de oportunidades é fundamental 

para a erradicação do racismo, da discriminação racial, da xenofobia e da 

intolerância correlata. Assim, reconheceu-se a necessidade de adoção de medidas 

especiais ou positivas, com o propósito de promover a plena integração dos 

indivíduos que sofrem alguma discriminação na sociedade. O posicionamento então 

 
6 

 Em 22 de agosto de 1988, o Governo Federal fundou a primeira instituição pública voltada para 

promoção e preservação da arte e da cultura afro-brasileira: a Fundação Cultural Palmares, entidade vinculada ao 

Ministério da Cultura (MinC). A FCP comemora meio quarto de século de trabalho por uma política cultural 

igualitária e inclusiva, que busca contribuir para a valorização das manifestações culturais e artísticas negras 

brasileiras como patrimônios nacionais. Nesse quarto de século, a FCP já emitiu mais de 2.476 certificações para 

comunidades quilombolas. O documento reconhece os direitos das comunidades quilombolas e dá acesso aos 

programas sociais do Governo Federal. É referência na promoção, fomento e preservação das manifestações 

culturais negras e no apoio e difusão da Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da História da África e 

Afro-brasileira nas escolas. A Fundação Palmares já distribuiu publicações que promovem, discutem e 

incentivam a preservação da cultura afro-brasileira e auxiliam professores e escolas na aplicação da Lei.  

http://www.palmares.gov.br/ 
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firmado foi fundamental para que ações afirmativas se tornassem políticas públicas 

(ROSA, 2013, p. 74). 
 

O Brasil, enquanto signatário da convenção, comprometeu-se com o plano de ação 

proposto em Durban. Ficou, pois, afirmada a concordância com as seguintes orientações 

apresentadas na Declaração e Programa de Ação da Conferência Mundial Contra o Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata:  

[…]; 
 
4. Insta os Estados a facilitarem a participação de pessoas de descendência africana 

em todos os aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais da sociedade, no 

avanço e no desenvolvimento econômico de seus países e a promoverem um maior 

conhecimento e um maior respeito pela sua herança e cultura; 
 

5. Solicita que os Estados, apoiados pela cooperação internacional, considerem 

positivamente a concentração de investimentos adicionais nos serviços de saúde, 

educação, saúde pública, energia elétrica, água potável e controle ambiental, bem 

como outras iniciativas de ações afirmativas ou de ações positivas, 

principalmente, nas comunidades de origem africana; (grifo meu) 
 
[…]; 
 

9. Solicita que os Estados reforcem as medidas e políticas públicas em favor das 

mulheres e jovens de origem africana, dado que o racismo os afeta de forma mais 

profunda, colocando-os numa condição de maior marginalidade e situação de 

desvantagem; (grifo meu) 
 

10. Insta os Estados a assegurarem o acesso à educação e a promoverem o acesso 

a novas tecnologias que ofereçam aos africanos e afrodescendentes, em particular, a 

mulheres e crianças, recursos adequados à educação, ao desenvolvimento 

tecnológico e ao ensino a distância em comunidades locais; (grifo meu) 
 
[…]; 
 

11. Incentiva os Estados a identificarem os fatores que impedem o igual acesso e a 

presença equitativa de afrodescendentes em todos os níveis do setor público, 

incluindo os serviços públicos, em particular a administração da justiça; e a tomarem 

medidas apropriadas à remoção dos obstáculos identificados e, também, a 

incentivar o setor privado a promover o igual acesso e a presença equitativa de 

afrodescendentes em todos os níveis dentro de suas organizações; (grifo meu) 
 

22. Solicita que os estados: c) Promovam o entendimento da sociedade como um 

todo sobre a importância de medidas especiais que contribuam para superar as 

desvantagens enfrentadas pelos povos indígenas; (grifo meu) 
 
[…]; 
 

48. Insta os Estados a reconhecerem os efeitos que a discriminação, a 

marginalização e a exclusão social têm e continuam tendo sobre muitos grupos 

raciais que vivem em situação de minoria numérica dentro de um País, e a 

assegurarem que as pessoas de tais grupos possam exercer, plena e 

efetivamente como membros individuais de tais grupos, todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais sem distinção e em plena igualdade diante 
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da lei e a tomarem, quando necessário, medidas com relação a emprego, moradia 

e educação visando a prevenir a discriminação racial; (grifo meu) 
 
[…]; 
 

94. Reconhece que as políticas e programas que visam o combate ao racismo, 

discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata devem estar baseados 

em pesquisas qualitativas e quantitativas, às quais se incorpore uma 

perspectiva de gênero. Tais políticas e programas devem levar em conta as 

prioridades definidas pelos indivíduos e grupos que são vítimas ou que estão sujeitos 

ao racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata; (grifo meu) 
 
[…]; 
 

99. Reconhece que o combate ao racismo, discriminação racial, xenofobia e 

intolerância correlata é responsabilidade primordial dos Estados. Portanto, incentiva 

os Estados a desenvolverem e elaborarem planos de ação nacionais para 

promoverem a diversidade, igualdade, equidade, justiça social, igualdade de 

oportunidades e participação para todos. Através, dentre outras coisas, de 

ações e de estratégias afirmativas ou positivas; estes planos devem visar a 

criação de condições necessárias para a participação efetiva de todos nas 

tomadas de decisão e o exercício dos direitos civis, culturais, econômicos, 

políticos e sociais em todas as esferas da vida com base na não-discriminação; 

(grifo meu) 
 
[…]; 
 

122. Insta os Estados a assegurarem igual acesso à educação para todos na lei e na 

prática e para absterem-se de qualquer medida legal ou outras que levem à 

segregação racial imposta sob qualquer forma no acesso à educação; (grifo 

meu) 
 
[…]; 
 

124. Insta os Estados a adotarem, onde seja aplicável, medidas apropriadas para 

assegurar que pessoas pertencentes às minorias nacionais, étnicas, religiosas e 

lingüísticas tenham acesso à educação sem discriminação de qualquer tipo e, 

quando possível, tenham oportunidade de aprender sua própria língua a fim de 

protegê-las de qualquer forma de racismo, discriminação racial, xenofobia e 

intolerância correlata a que possam estar sujeitas; (grifo meu) 
 
[…]; 
 

164. Insta os Estados, em relação aos procedimentos corretivos providos por suas 

leis internas, a se lembrarem das seguintes considerações: (h) O desenvolvimento 

de políticas e programas de justiça reparadora que beneficiem as vítimas das 

principais formas de discriminação são convenientes e devem ser seriamente 

considerados (grifo meu) (Declaração e Programa de Ação. Conferência Mundial 

contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia, e Intolerância Correlata, 2001, 

s/p.,). 
 

A conferência foi de grande importância para que as lutas contra o racismo e o 

preconceito pudessem alcançar o progresso que se tem hoje, que, apesar de pequeno, não 

deixa de ser uma grande conquista, além de ter sido um direcionamento internacional que 
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orientou o Brasil a cumprir com os propósitos apresentados anteriormente e inserir-se na 

conjuntura mundial de criar políticas e mecanismos, tanto preventivos quanto reparadores, 

para o enfrentamento de problemas envolvendo o racismo, discriminação racial, xenofobia e 

intolerância correlata, que assolam, também, a sociedade brasileira.  

Segundo Saboia e Porto (2002, p. 22), apesar dos percalços enfrentados na 

elaboração dos documentos gerados nesse encontro, foi positiva a avaliação sobre os 

resultados, pois, “nunca antes se adotou textos tão abrangentes sobre a complexa questão do 

racismo, da discriminação racial e da intolerância. 

Oportuna foi a participação do Brasil, cujo debate sobre a questão racial deu-se em 

um momento importante, com avanços positivos para a realidade brasileira. A presença de 

delegados da sociedade civil em diversas reuniões abrangeu o alcance das demandas e deu 

importância às necessidades dos grupos étnicos que são vítimas do racismo e da 

discriminação racial (CALDAS E SANTOS, 2011). 

Assim, pode-se afirmar que o fato de o Brasil participar da Conferência de Durban 

foi positivo, visto que o preparo da sociedade civil e dos entes governamentais – antes da 

conferência – foi vital para uma efetiva participação em todos os âmbitos, o que culminou em 

ações governamentais incisivas, tanto através de políticas públicas, quanto através de 

legislação, sobre o combate ao racismo. 

A partir de então, o Brasil passou a fazer parte de um compromisso firmado 

internacionalmente, criando políticas de ações afirmativas, como a promulgação da Lei nº 

10.55, de 13 de novembro de 2002, que se caracterizou por ser um programa de inserção 

social de afrodescendentes e/ou indígenas na educação superior e instituiu o Programa 

Diversidade na Universidade.  

 

2.3 LEI nº 10.558/2002 

 

Em novembro de 2002, foi instituído, pela Lei nº 10.558, o programa “Diversidade 

na Universidade”. A finalidade do programa está insculpida no artigo 1º, que assim apregoa: 

 

Art. 1º - Fica criado o Programa Diversidade na Universidade, no âmbito do 

Ministério da Educação, com a finalidade de implantar e avaliar estratégias para a 

promoção do acesso à educação superior de pessoas pertencentes a grupos 

socialmente desfavorecidos, especialmente dos afrodescendentes e dos indígenas 

brasileiros (BRASIL, 2002) (grifo meu).  
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Essa lei surgiu com o intuito de saldar o débito existente em nossa sociedade com os 

afrodescendentes, com base nos seus longos anos de lutas por um espaço no meio social, bem 

como pleitear posições igualitárias no plano de ensino, saber e conhecimento. Além disso, as 

ações afirmativas propostas pelo governo buscam extinguir as discrepâncias entre as elites, os 

pobres, os afrodescendentes, as mulheres, os analfabetos, entre outros, com formas de 

inserção das classes minoritárias no plano geral de sociedade passível de direitos e deveres 

como a Lei maior nos assegura.  

No artigo 2º, fica estabelecido que o referido programa  

 

será executado mediante a transferência de recursos da União a entidades de 

direito público ou de direito privado, sem fins lucrativos, que atuem na área de 

educação e que venham a desenvolver projetos inovadores para atender a finalidade 

do Programa (BRASIL, 2002) (grifo meu).  
 

Os artigos 4º e 5º da Lei estabelecem autorização para concessão de bolsas de 

manutenção e de prêmios, em dinheiro, aos alunos das entidades referidas no artigo 2º e os 

critérios e condições para concessão dessas bolsas e desses prêmios (BRASIL, 2002). 

Até a década de 1980, o movimento negro brasileiro lutou por direitos mais 

universalistas no que se refere ao acesso à educação, tentando fazer com que os direitos 

descritos na Constituição Federal fossem, de fato, efetivados, almejando mais escolas, 

universalização da educação básica e ampliação da oferta de vagas nas universidades. 

Entretanto, ao passo que essas ações foram sendo implantadas e o segmento negro não foi 

atendido, as reivindicações começaram a mudar e a discussão sobre as cotas emergiu como 

uma possibilidade. O princípio do direito universal não é suficiente para atender aos grupos 

sociais e étnicos excluídos e discriminados historicamente, portanto, fez-se necessária uma 

política de cotas que atendesse esse grupo (MUNANGA e GOMES, 2004). 

Os movimentos sociais negros foram muito importantes no progresso de direitos dos 

grupos minoritários, mas é necessário reconhecer a forte influência dos direcionamentos 

presentes na Declaração de Durban em 2001. Foi a partir da Conferência de Durban que o 

Brasil se comprometeu, de forma mais acirrada, com a questão das ações afirmativas.  

Santos (2007) entende que os projetos de lei referentes às políticas de cotas para 

negros nos vestibulares para ingresso nas instituições públicas de educação superior 

apresentam-se como resposta ao pedido por ações afirmativas e, evidentemente, pelas lutas 

sociais dos negros.  
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Foram criados, no Governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2002), o Grupo 

de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra e o Grupo de Trabalho 

para a Eliminação da Discriminação no Emprego e na Ocupação, o que se deu em razão das 

pressões dos movimentos sociais negros, e contribuiu para a discussão da necessidade de 

criação de políticas públicas de combate às desigualdades raciais. Verifica-se, assim, que os 

projetos referentes à implantação de ações afirmativas por meio de cotas nas universidades 

públicas brasileiras não apareceram do nada, constituem a culminação da histórica luta dos 

Movimentos Sociais Negros por educação de qualidade em todos os níveis (ensino 

fundamental, médio e superior) para a população negra, bem como são resultados de algumas 

transformações ocorridas no interior dos próprios Movimentos Negros nos últimos anos, 

“entre elas, as novas formas de luta antirracismo, como, por exemplo, intervenção direta dos 

negros intelectuais no estudo, na pesquisa e na produção de conhecimentos sobre a questão 

racial brasileira.” A questão racial entrou definitivamente na agenda da política nacional, ante 

as pressões e lutas antirracismo dos Movimentos Sociais Negros. Todo progresso que 

conhecemos na implantação de Ações Afirmativas advém de muita luta e pressões, nada veio 

“de graça”, “por acaso” (SANTOS, 2007, p. 216-217).  

 

2.4 LEI Nº 10.639/2003 

 

A Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, alterou a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, a chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que estabelecia as 

diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, dando outras providências. 

É considerada um marco na história das lutas antirracismo e pela democratização do ensino. 

A Lei nº 9.394 passou a vigorar acrescida dos artigos 26-A e 79-B, tornando 

obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira, resgatando a contribuição do 

povo negro na sociedade, economia e política e incluindo o dia 20 de novembro como o dia 

nacional da consciência Negra, conforme se verifica na transcrição dos artigos que foram 

acrescentados: 

 

Art. 26-A - Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 
§ 1

o
 O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo 

da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 
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brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do 

povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 
§ 2

o
 Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados 

no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e 

de Literatura e História Brasileiras. 
 

Art. 79-B - O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como “Dia Nacional 

da Consciência Negra”. 
 

A inclusão dos artigos 26-A e 79-B no currículo oficial da rede de ensino, com a 

obrigatoriedade do ensino sobre a História e Cultura Afro-Brasileira, foi muito importante 

para que o aluno aprenda de forma mais profunda a História constituída pelo negro e a cultura 

construída por eles a partir da cultura trazida pelos primeiros africanos ao Brasil.  

A referida lei focou-se na educação escolar, devendo ser cumprida pelos sistemas de 

ensino. Todavia, as informações disponíveis sobre a implementação das diretrizes curriculares 

nacionais para a educação das relações étnico-raciais revelam que, apesar da riqueza de 

muitas experiências desenvolvidas nos últimos anos, a maioria delas restringe-se à ação 

isolada de profissionais comprometidos (as) com os princípios da igualdade racial que 

desenvolvem a experiência a despeito da falta de apoio dos sistemas educacionais. A 

consequência são projetos descontínuos com pouca articulação com as políticas curriculares 

de formação de professores e de produção de materiais e livros didáticos sofrendo da falta de 

condições institucionais e de financiamento.  

Na história de luta de um povo que já nasceu escravizado pelo preconceito e 

discriminação de um outro povo que se achou e ainda se acha superior por ser branco e/ou por 

ser rico, que pode ser de etnia e/ou regiões diferentes da dele, essa mudança é muito 

importante para o despertar da sociedade e para valorização de seu povo, um povo 

miscigenado e pluricultural. Para haver mudanças, é preciso haver conscientização e esse 

trabalho precisa ser realizado todos os dias e por muito tempo para que haja a transformação e 

para que possamos mudar a história de exclusão para inclusão daquele que é diferente, já que 

ninguém é igual de fato. 

 

2.5 QUILOMBOLAS: NORMAS ESPECIAIS E DIRETRIZES CURRICULARES 

NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA 

 

A palavra Kilombo é originaria da língua banto umbundo, falada pelo povo 

ovimbundo, que se refere a um tipo de instituição sociopolítica militar conhecida na África 
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Central e, mais especificamente, na área formada pela atual República Democrática do Congo 

(antigo Zaire) e Angola. Apesar de ser um termo umbunda, constitui-se em um agrupamento 

militar composto por jagas ou imbangalas (de Angola) e dos lundas (do Zaire), no século 

XVII. De acordo com alguns antropólogos, na África, a palavra quilombo refere-se a uma 

associação de homens, aberta a todos. “O quilombo Africano e Brasileiro podem ter sido 

formados na mesma época e o Brasileiro ter sido inspirado pelo Africano, construído pelos 

negros escravizados para se opor a uma estrutura escravocrata e implantação de outra forma 

de vida e estrutura política” (MUNANGA E GOMES, 2004, p.71-72, grifo meu). 

Clóvis Moura relata em sua obra que, em 1740, o Conselho Ultramarino, reportando-

se ao rei de Portugal, fez a seguinte definição: Quilombo é “toda habitação de negros fugidos
7
 

que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenha ranchos levantados nem se 

achem pilões neles” (MOURA, 1981, p.16, grifo meu).  

Quilombos não são constituídos de quilombolas africanos; essa concepção é 

reducionista e significa negar ou tentar inviabilizar o sentido histórico, cultural e político dos 

quilombolas. A Constituição Federal de 1988 explicita o direito das comunidades às suas 

terras, cabendo ao Governo tomar as medidas necessárias para a emissão do título de 

propriedade. As comunidades quilombolas são sinônimos de luta, história de resistência e são 

reconhecidas também pelas legislações e normas pontuais.  

Nesse sentido, o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias traz 

em seu bojo o reconhecimento o direito de propriedade definitiva. Em nome da conservação 

do patrimônio cultural da nação e do resgate de uma dívida histórica com a população negra 

do país, o referido artigo assim foi elaborado:  

 

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando 

suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo ao Estado emitir-lhes 

títulos respectivos. 
 

Apesar do aparato normativo, o Governo reconhecia a propriedade, mas não fazia 

nada para que a comunidade permanecesse, retomasse ou conseguisse viver em suas terras 

(JÚNIOR e SOUZA, 2009). Isso nos leva a uma reflexão sobre a questão do negro no Brasil. 

Na sociedade brasileira, apesar dos avanços em termos de implementação de políticas de 

 
7 

 Substitua a palavra “fugidos” por “libertos da escravidão imposta, revolucionários, heróis”. Ao ler a 

palavra “fujão” não quero que se remetam ao sentimento de fraqueza e, sim, ao ato de se libertar das amarras da 

escravidão impostas aos homens negros. 
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diferenças, persistem, em relação ao negro, uma dinâmica hierarquizante e uma desigualdade 

de oportunidades, se comparado à população branca.  

A identidade das comunidades quilombolas é definida pela experiência vivida, 

versões compartilhadas de suas trajetórias comuns, pertencimento, tradição cultural de 

valorização dos antepassados, consciência política construída nas lutas pelos territórios que 

habitam, fundamentada em histórias de vidas indenitárias comuns, de outros, nas quais 

constroem e ressignificam suas identidades (BRASIL, 2012). 

As comunidades quilombolas não se restringem apenas ao meio rural, mas também 

às comunidades que ocupam áreas urbanas. Os quilombos urbanos eram aqueles que se 

localizavam próximos às cidades, muitas vezes dormitórios de negros fugitivos que acabavam 

se aglomerando, tentando sobreviver. Comunidades clandestinas que sobreviviam do 

intercâmbio com os negros libertos, e os redutos se tornaram focos de resistência na luta 

abolicionista. Nem com o fim da escravidão os quilombos urbanos desapareceram das 

cidades. Esses locais passaram a ser vistos como território negro e vistos pelas elites 

políticas e econômicas como redutos marginais a serem eliminados (BRASIL, 2012, grifo 

meu). 

Os quilombos urbanos foram muito importantes na vida do trabalhador negro nas 

cidades, que passaram a viver em cortiços e a trabalhar durante o dia em qualquer atividade 

remunerativa. Vários bairros nasceram sobre as ruínas de antigos quilombos: Liberdade, em 

Salvador; Gamboa, Serrinha e Sacopã, no Rio de Janeiro; Bexiga e Barra Funda, em São 

Paulo; Família Silva, no Rio Grande do Sul. 

 

(...) como o bairro de Liberdade, em Salvador; a Gamboa, a Serrinha e o Sacopã, no 

Rio de Janeiro; o Bexiga e a Barra Funda, em São Paulo. (...) Família Silva, em 

Porto Alegre, que descende de antepassados que chegaram, na década de 30, na 

região denominada Colônia Africana de Porto Alegre, hoje bairro três Figueiras, 

cujo metro quadrado é o mais valorizado da capital do Rio Grande ao Sul (BRASIL, 

2012, p. 404). 
 

Esses locais tornaram-se ponto de encontro de uma comunidade que se reconhecia 

uns nos outros. Tornaram-se também berços das escolas de samba, dos grupos de jongo, dos 

templos de cultos africanos e das rodas de capoeira. Transformaram-se em redutos de 

encontro, descontração, entretenimento e de resistência às dificu1dades dos remanescentes de 

africanos escravizados de sobreviver à pós-Abolição. 
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Existem comunidades que foram crescendo e acabaram fazendo parte da cidade e, 

com isso, se urbanizando, mas existem também as comunidades que foram deslocadas para as 

periferias das grandes cidades para fugir das pressões do meio rural. 

No início do Governo Lula, foi criado um grupo com a missão de elaborar um plano 

para que o governo pudesse titular, de fato, as comunidades quilombolas, resultando na 

promulgação e vigência do Decreto nº 4.887/2003, que criou mecanismos para 

reconhecimento de titulação de terras e instrumentos jurídicos para a garantia do direito à 

terra das comunidades quilombolas. 

“Hoje, quem determina quem é quilombola é a própria comunidade, através da 

‘autoatribuição’ e após a emissão da autoatribuição, a Fundação Palmares deverá expedir uma 

certidão, que é o documento oficial sobre o autorreconhecimento da comunidade” (JÚNIOR e 

SOUZA, 2009, p. 136). 

De acordo com o Censo Escolar de 2010, existem no Brasil 1.912 escolas localizadas 

em áreas remanescentes de quilombos. Desse total, 1.889 são públicas e 23 são privadas. Das 

1.889 escolas públicas, 109 são estaduais, 1.779 são municipais e 91 escolas federais 

(BRASIL, 2012). 

Comunidades quilombolas com identificação são aquelas com processo aberto na 

Fundação Cultural Palmares (FCP) e que não solicitaram à Certidão de Autorreconhecimento, 

certificação; são aquelas que possuem processo aberto na FCP e atenderam às exigências do 

Decreto nº 4.887/2003 e da Portaria nº 98, de 26/11/2007, que determinam os procedimentos 

para emissão da Certidão de Autorreconhecimento, titulação. São aquelas que possuem 

processo aberto na FCP e no INCRA, com o título coletivo em nome da associação 

quilombola (imprescritível, inalienável e impenhorável). A Fundação Cultural Palmares 

estima que existem 3.524 comunidades quilombolas identificadas no Brasil, das quais 1.711 

já possuem certidão (BRASIL, 2012). 

O Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, caminha nessa mesma 

direção e não define a priori os povos e as comunidades tradicionais no Brasil, o que 

possibilita maior inclusão dos grupos sociais. 

 

Art. 3 (...) I – Povos e Comunidades Tradicionais; grupos culturalmente 

diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 

organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como 

condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 
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utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição 

(BRASIL, 2012). 
 

A política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos Tradicionais, junto à 

Convenção nº 169 (Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e 

Tribais), prevê o processo de participação e de consulta que envolve os povos e as 

comunidades tradicionais interessados, podendo participar das decisões em todos os níveis, 

nos âmbitos legislativo e administrativo (inclusive alocando recursos, investindo na formação 

e capacitação e no fortalecimento institucional dos grupos). É documento importante e 

orientador das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola. 

Em concordância com o artigo 3º dessa política, essas Diretrizes consideram: 

 

I – Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 

ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 

inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição;  
 

II – Territórios Tradicionais: os espaços necessários à reprodução cultural, social e 

econômica dos povos e das comunidades tradicionais, quer utilizados de forma 

permanente, quer temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e 

quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações; 
III – Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado 

para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas 

possibilidades para as gerações futuras (DECRETO Nº 6.040/2007) 
 

Alguns jovens quilombolas buscam novos mundos, outra relação com a terra e o 

território, não mais o de sustento e resgate da memória dos antepassados, em que realizam 

tradições, criam e recriam valores, lutam pelo direito de ser diferente sem ser desigual. A luta 

deles configura-se pela continuidade e pelo direito aos estudos, pela inserção em outros postos 

de trabalho que vão além da realidade rural que seus antepassados viviam. 

As novas gerações de quilombolas não vivem mais da mesma forma que seus 

ancestrais viviam. Hoje, elas almejam novos objetivos; querem estudar, conquistar novos 

espaços e ocupar cargos de alto escalão. Não possuem os mesmos costumes e não acreditam 

na mesma ideia de religiosidade. Muitos desses novos quilombolas têm acesso às novas 

tecnologias, circulam em outros espaços socioculturais e geográficos, entram em contato com 

outros costumes e valores, diferentes dos de sua comunidade, e são influenciados pelo meio 

em que vivem. Como já dizia Exupéry, escritor da obra Pequeno Príncipe, “cada um que 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.040-2007?OpenDocument
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passa em nossa vida, passa sozinho, mas não vai só, nem nos deixa sós; leva um pouco de nós 

mesmos, deixa um pouco de si mesmo”, mesmo com todos os limites impostos pelas 

condições de desigualdade experimentadas por eles (SAINT-EXUPÉRY, 2009, p. 58). 

Foram constatados, pela pesquisadora e sua orientadora, casos semelhantes aos 

descritos nos parágrafos anteriores, em que dois (02) dos sujeitos da pesquisa proposta, 

ancestrais de quilombolas e indígenas, não acreditam na mesma ideia de religiosidade que 

seus antepassados, adotando para si a religião Adventistas do Sétimo Dia
8
. 

 

Agir segundo um determinado preceito implica não só posicionar-se diante dele de 

um determinado modo, mas também circunscrever a parte de si implicada na 

observância desse preceito, agir sobre si através de práticas, e tudo isso tendo como 

horizonte uma certa conduta, um certo modo de ser que é almejado. Mais do que 

ligar um sujeito a certas regras, a subjetivação mostra que a experiência moral diz 

respeito à constituição de uma subjetividade, de um certo tipo de sujeito que não 

está de modo algum dado de antemão, pois que se trata de formá-lo, de tornar-se um 

certo tipo de sujeito, e não de afirmá-lo, de desdobrar algo que já estivesse presente 

(BARBOSA, 2007, p. 4). 
 

As mudanças na vivência dos quilombolas demonstram sua capacidade de 

atualização. A educação é um direito de todos e a escola é um direito das comunidades 

quilombolas. É possível conviver com as mudanças e não desvalorizar as tradições e cultura 

de seu povo. As lutas pelo direito à educação e à escola, que foram intimamente sendo 

conquistados, levaram a outras lutas, como para o reconhecimento das suas identidades, pelo 

direito à memória e pela vivência da sua cultura. 

O artigo 208 da Constituição Federal de 1988 atesta o direito das populações 

quilombolas a uma educação diferenciada, quando apregoa que : 

 

Art. 208 - O dever do Estado com educação será efetivado mediante a garantia de:  
 

I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria. 
 

Quis o constituinte garantir o acesso à educação mesmo quando se verifica alguns 

pontos, como atraso na matrícula e/ou no percurso escolar, repetência, retenção, retorno de 

 
8 

 A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma denominação cristã protestante, restauracionista, trinitariana, 

sabatista, não-cessacionista, mortalista e aniquilacionista, que se distingue pela observância do sábado, o sétimo 

dia da semana judaico-cristã (sabbath) e por sua ênfase na iminente segunda vinda de Jesus Cristo. A igreja 

surgiu após o Grande Desapontamento de 22 de outubro de 1844, desencadeado pelo Movimento Milerita nos 

Estados Unidos, durante a primeira metade do século XIX, sendo formalmente criada em 1863. Entre seus vários 

pioneiros, está Ellen White, cujos escritos são tidos pelos adventistas como inspirados por Deus.  

https://pt.wikiquote.org/wiki/Vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Restauracionista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrinas_fundamentais_da_Igreja_Adventista_do_Sétimo_Dia#Cap.C3.ADtulo_2_-_A_Trindade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Shabat
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quem havia abandonado os estudos, estudantes com deficiência, jovens e adultos sem 

escolarização ou com esta incompleta, habitantes de zonas rurais, indígenas e quilombolas, 

adolescentes em regime de acolhimento ou internação, jovens e adultos em situação de 

privação de liberdade nos estabelecimentos penais.  

Em seu artigo 210, a Constituição diz: “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”, garantindo que a escola levará em conta a cultura 

da região onde está inserida.  

Por isso que a Educação Escolar Quilombola é desenvolvida em unidades 

educacionais inscritas em suas terras e cultura, requerendo pedagogia própria em respeito à 

especificidade étnico-cultural de cada comunidade e formação específica de seu quadro 

docente, observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e os princípios que 

orientam a Educação Básica brasileira. Na estruturação e no funcionamento das escolas 

quilombolas, deve ser reconhecida e valorizada sua diversidade cultural.  

A Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e a Lei nº 11.494/2007 

regulamentam o Fundo do Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB) para atendimento da parcela excluída da população. 

Entretanto, não haverá maior aprofundamento da LDB porque o foco da pesquisa não é esse.  

 

2.6 INDÍGENAS: NORMAS ESPECIAIS E DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

PARA A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

 

Esse tópico não tem o objetivo de traçar cronologicamente todas conquistas 

históricas, mas sim discorrer, em especial, sobre alguns fatos importantes para formalização 

do direito do indígena à educação dos povos ditos “civilizados”.  

Para ilustrarem como é o tratamento histórico dado aos índios brasileiros, Júnior e 

Souza (2009) trazem uma passagem da lenda de Sepé Tiaraju: “Em 1750, a Espanha queria 

trocar com Portugal as terras das missões jesuítas, conhecida como os Sete Povos das 

Missões, pela colônia de Sacramento. O problema é que os Sete Povos das Missões eram 

habitados por milhares de índios”. 

No Brasil, do século XVI até praticamente a metade do século XX, a oferta de 

programas de educação escolar às comunidades indígenas esteve pautada pela catequização e 
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integração forçada dos índios à sociedade nacional. As legislações anteriores estabeleciam 

como dever da União assimilar e incorporar os índios à unidade nacional. Nesse processo de 

imposição, a instituição escolar funcionou como uma ferramenta/ instrumento de imposição 

de valores alheios e de negação de identidades culturais diferenciadas aos grupos indígenas. 

Com a mudança nas políticas internacionais, o Brasil passou a reconhecer que é um país rico 

em diversidade étnica e em legislações, mudando com isso sua política governamental e 

concedendo a esses povos o direito à manutenção de suas especificidades culturais, históricas 

e linguísticas. Essas mudanças só foram conseguidas em meados dos anos 1970, quando o 

movimento indígena começou a tomar forma no Brasil, rompendo com um processo de 

dominação que foi imposto por vários séculos (BURATTO, 2007).  

O primeiro projeto de Constituição do Império surgiu com a Independência do 

Brasil, em 1822, e abordava a criação de estabelecimentos de catequese para corroborar com a 

civilização dos índios (título XIII, art. 254). “A Constituição que foi outorgada em 1824, 

porém, não faz referência aos indígenas. Foi mais conveniente aos legisladores negarem sua 

existência” (SANTOS, 1995, p. 94).  

Em 1973, foi promulgado o Estatuto do Índio (Lei nº 6.001), que garante a 

alfabetização dos índios “na língua do grupo a que pertença”. As diretrizes para a ação 

conjunta, visando à alfabetização entre os grupos indígenas, foram elaboradas em 1974, 

conhecidas como MOBRAL/INDÍGENAS/MEC, destinadas aos indígenas.  

Já na década de 1980, quando iniciaram as lutas pela redemocratização do Brasil, os 

povos indígenas, através de suas lideranças e de suas organizações, também se mobilizaram, 

juntos com as ONGs, igrejas, sociedade civil e entidades científicas, garantindo o 

reconhecimento de direitos até então negados pelas constituições anteriores (BURATTO, 

2007).  

Em diagnóstico sobre a história da educação escolar indígena no Brasil, Mariana 

Kawal Ferreira resume a educação indígena em quatro fases. Na primeira fase, situa-se a 

época do Brasil Colônia, quando a escolarização dos índios esteve a cargo exclusivo de 

missionários católicos, notadamente os jesuítas. O segundo momento é marcado pela criação 

do Serviço de Proteção ao Índio - SPI, em 1910, e se estende à política de ensino da FUNAI e 

a articulação com o Summer Institute of Linguistics (SIL) e outras missões religiosas. O 

surgimento de organizações indigenistas não governamentais e a formação do movimento 

indígena em fins da década de 1960 e nos anos 1970, período da ditadura militar, marcaram o 
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início da terceira fase. A quarta fase vem da iniciativa dos próprios povos indígenas, a 

partir da década de 1980, que decidem definir e autogerir os processos de educação 

formal (FERREIRA, 2001, grifo meu). 

A grande mudança verificada no Brasil foi com a atual Constituição, promulgada em 

05 de outubro de 1988, que reserva um capítulo específico (artigos 213 e 232) para o 

tratamento dos indígenas, isso é, nesses artigos restam estabelecidas as bases dos direitos dos 

índios.  Nesse sentido, Bastos (1998, p. 495), fazendo uma observação quanto aos direitos dos 

silvícolas, mostra que “os diplomas legais sempre procuraram ressalvar o domínio dos índios 

sobre suas terras, o que não impediu, na prática, que os índios fossem perdendo terreno no que 

diz respeito ao solo brasileiro”. 

O artigo 231 fala que: “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” (BRASIL, 1988). 

Na sequência, o constituinte, nos parágrafos 1º e 2º define o que são as terras por 

tradição ocupadas pelos índios e sua destinação. 

Já o parágrafo 3º trata sobre o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os 

potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, 

dependendo do Congresso Nacional sua efetivação, ouvidas as comunidades afetadas, 

assegurando a elas, ainda, a participação nos resultados das lavras. 

O parágrafo 4º, muito importante, traz a condição das terras indígenas, inalienáveis e 

indisponíveis, sendo imprescritível todo direito sobre elas. 

No parágrafo 5º são estabelecidos os casos em que pode acontecer a remoção das 

comunidades silvícolas e de maneira isso será feito. 

Por fim, no parágrafo 6º, prevê-se a anulação e a extinção, não produzindo efeitos 

jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se 

refere o art. 231, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas 

existentes, ressalvado relevante interesse público da união, segundo o que dispuser lei 

complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a 

União, salvo, na forma da lei, quanto a benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. 

O artigo 232 reconhece a legitimidade dos índios na defesa de seus direitos e 

interesses, e a intervenção do Ministério Público em todos os atos do processo: “Art. 232. Os 
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índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em 

defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do 

processo” (BRASIL, 1988). 

Essas são garantias previstas na legislação federal, mas também podem ser 

encontradas normas garantidoras dos direitos indígenas em outras esferas, como na 

Constituição do Estado do Paraná, como se depreende do artigo 226 e parágrafo único: 

 

Art. 226. As terras, as tradições, usos e costumes dos grupos indígenas do Estado 

integram o seu patrimônio cultural e ambiental, e como tais serão protegidos. 
 

Parágrafo Único. Esta proteção entende-se ao controle das atividades econômicas 

que danifiquem o ecossistema ou ameaçam a sobrevivência física e cultural dos 

indígenas (PARANÁ, 1989). 
 

Tratando-se da questão da preservação da cultura indígena, tem-se a questão da 

educação específica, direito expresso no Estatuto do Índio, no Decreto nº 58.284, que 

promulga a Convenção 107 da OIT - Organização Internacional do Trabalho da ONU, 

realizada em Genebra.  

No âmbito constitucional, tal direito é assegurado no art. 210, § 2º, o qual determina 

que “o ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades 

indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem” (BRASIL, 1988). 

A Constituição Federal permitiu aos índios permanecerem índios, ou seja, deu-lhes o 

direito de manterem suas línguas, tradições e cultura. Depois disso, as leis subsequentes à 

Constituição que tratam da Educação, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

e o Plano Nacional de Educação, têm abordado o direito dos povos indígenas a uma educação 

diferenciada, pautada pelo uso das línguas indígenas, pela valorização dos conhecimentos e 

saberes milenares desses povos e pela formação dos próprios índios para atuarem como 

docentes em suas comunidades.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece normas para todo o 

sistema educacional brasileiro, fixando diretrizes e bases da educação nacional desde a 

Educação Infantil até a Educação Superior. No que se refere à Educação Escolar Indígena, a 

LDB menciona, de forma explícita, a educação escolar para os povos indígenas em dois 

momentos. Um deles aparece na parte do Ensino Fundamental, no artigo 32, estabelecendo 

que seu ensino será ministrado em Língua Portuguesa, mas assegura às comunidades 
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indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. A 

outra menção à Educação Escolar Indígena está nos artigos 78 e 79 do Ato das Disposições 

Gerais e Transitórias da Constituição de 1988. Ali se preconiza como dever do Estado o 

oferecimento de uma educação escolar bilíngue e intercultural que fortaleça as práticas 

socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena e proporcione a oportunidade 

de recuperar suas memórias históricas e reafirmar suas identidades, dando-lhes, também, 

acesso aos conhecimentos técnico-científicos da sociedade nacional.  

Para tanto, a LDB determina a articulação dos sistemas de ensino para a elaboração 

de programas integrados de ensino e pesquisa, que contem com a participação das 

comunidades indígenas em sua formulação e tenham como objetivo desenvolver currículos 

específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas 

comunidades.  

A LDB ainda prevê a formação de pessoal especializado para atuar nessa área e a 

elaboração e publicação de materiais didáticos específicos e diferenciados. Com tais 

determinações, a LDB deixa claro que a Educação Escolar Indígena deverá ter um tratamento 

diferenciado do das demais escolas dos sistemas de ensino, o que é enfatizado pela prática do 

bilinguismo e da interculturalidade. Outros dispositivos da LDB possibilitam colocar em 

prática esses direitos, dando liberdade para cada escola indígena definir, de acordo com suas 

particularidades, seu respectivo projeto político-pedagógico, evidenciando a abertura de 

muitas possibilidades para que, de fato, a escola possa responder à demanda da comunidade e 

oferecer aos educandos o melhor processo de aprendizagem.  
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CAPÍTULO III 

POLÍTICA DE COTAS NAS UNIVERSIDADES 

 

“(...) A ideologia proletária não está presente em pessoa na escola, mas apenas sob 

a forma de alguns de seus efeitos que se apresentam como resistências, é ela 

própria que é visada no horizonte pelas práticas de inculcação ideológica burguesa 

e pequeno-burguesa”  

(SAVIANI, 1983, p.32). 

 

Alguns críticos ao ingresso de negros e pobres oriundos de escolas públicas pelo 

sistema de reservas de vagas para seleção nas universidades queixam-se dizendo que essa 

ação afirmativa pode levar a uma degradação da qualidade do nível do ensino, porque eles 

não têm as mesmas aquisições culturais dos alunos selecionados pelo vestibular comum. Tal 

afirmação 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 dos professores em salas de aula e nos laboratórios, de fazer 

pesquisa e apresentar os relatórios etc., obrigando os professores a baixarem o nível de seus 

ensinamentos, atrasando, consequentemente, os alunos mais capacitados, selecionados pelo 

vestibular tradicional (sem cotas) (MUNANGA, 2007).  

Sem a reserva de uma porcentagem proporcional das vagas do vestibular, o negro, o 

pobre, o índio e o quilombola não conseguiriam ter acesso ao ensino superior e as 

desigualdades se manteriam ad eternum. Para tal afirmativa, considera-se que a taxa de 

evasão e de abandono escolar é maior entre alunos negros do que entre alunos brancos; até 

mesmo nas escolas mais periféricas, o número de alunos negros que terminam o ensino médio 

é menor, comparativamente, ao de alunos brancos. “Se não se reservar uma certa porcentagem 

a este pequeno número de alunos negros que se apresentam ao vestibular para selecionar os 

melhores dentre eles, as vagas poderão, quase todas, ser ocupadas pelos melhores alunos 

brancos das escolas públicas” (MUNANGA, 2007, p. 18).  

Ainda conforme o autor, as cotas vão, sem dúvida, promover o acesso a uma 

educação superior de qualidade e, consequentemente, à capacidade competitiva dos alunos 

brancos pobres, negros, quilombolas e índios. A lei de cotas, além de ser uma forma de 

reparação às condições impostas aos marginalizados, vai incluir os beneficiados dela na classe 
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média ascendente com efeitos multiplicadores, visto que a probabilidade de os filhos deles 

viverem a situação anterior dos pais é menos provável.  

Reduzir a pobreza não significa combater automaticamente o racismo e o 

preconceito; significa dar ao aluno negro, quilombola e indígena a mesma oportunidade de 

conviver, de frequentar a mesma facu1dade que o branco. “Esta aproximação das diferenças 

ou de convivência das diversidades pode desarmar os preconceitos recebidos na educação 

familiar e escolar” (MUNANGA, 2007, p. 18-19). 

 

No Brasil, a partir de 1992, surgiram as primeiras iniciativas de ação afirmativa, 

ligadas à questão educacional, promovidas por organizações não-governamentais 

(ONGs), por meio do oferecimento de cursinhos pré-vestibulares para alunos 

carentes e/ou afrodescendentes (BRANDÃO, 2005, p. 55). 
 

No ano de 2001, a Universidade Estadual do Mato Grosso criou a Universidade 

Indígena no Câmpus de Barra dos Bugres. Por meio de um vestibular especifico, foram 

selecionados 200 indígenas para os cursos de Ciências Sociais, Ciências Matemáticas e da 

Natureza, Línguas, Artes e Literatura, com o objetivo de formar professores para atuar em 

aldeias. Já a Universidade de Mato Grosso do Sul, no mesmo ano, abriu um curso para 

formação de professores indígenas, selecionando 50 estudantes de Etnia Terena, de 16 aldeias 

de todo o estado. 

 

Em 2002, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade  

Estadual do Norte Fluminense (UENF) foram as primeiras universidades brasileiras 

a instituírem cotas raciais como critério de admissão dentro de um programa de ação 

afirmativa que visa aumentar a representatividade dos afrodescendentes nas 

instituições de nível superior; mais de cem universidades já adotaram tais medidas 

(LOPES, 2013, p. 12). 
 

Em 2002, a Universidade do Estado da Bahia anunciou que, em seus exames 

vestibulares para os cursos que se iniciariam em 2003, reservaria também 40% das vagas de 

cada um de seus cursos para os candidatos negros. Já a Universidade Estadual do Rio Grande 

do Sul (UERGS) adotou, desde o início de seu funcionamento, em 2002, o sistema de cotas, 

destinando 10% de suas vagas para deficientes físicos e outros 50% de suas vagas para 

pessoas com baixa renda e que consigam alcançar um desempenho mínimo no vestibular. 

(BRANDÃO, 2005). 

Apesar de todas essas iniciativas de políticas de ação afirmativa direcionadas para a 

questão do acesso ao ensino superior público brasileiro terem fomentado o debate sobre a 

questão da implantação do sistema de cotas na universidade, foi apenas em meados de 2003, 
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ao ser publicado o resultado do vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ), que a polêmica sobre a adoção ou não de cotas pelas universidades públicas 

brasileiras ganhou nova dinâmica, pois a Lei Estadual nº 3.524 determinava que deveria haver 

a reserva de 50% das vagas para alunos que tivessem estudado a vida toda em escolas 

públicas, ao passo que a Lei Estadual nº 3.708 determinava a reserva de 40% do total de vagas 

para quem se autodeclarasse negro ou pardo. Ainda em 2003, foi aprovada lei que determina 

uma terceira cota a essas universidades (UERJ e UENF), de 10% do total de vagas destinadas 

exclusivamente aos deficientes físicos (cotas não acumulativas). Em função desses 

percentuais, no início de 2003, o governo do estado do Rio de Janeiro tomou a iniciativa de 

reavaliar a própria legislação sobre o sistema de cotas, iniciando uma discussão sobre o 

assunto. A UERJ reformula seu sistema de cotas e propõe 20% do total de vagas destinadas 

aos candidatos que se declararem negros ou pardos, 20% das vagas destinadas aos alunos 

provenientes da rede pública de ensino e 5% do total de vagas seriam destinadas às outras 

minorias (deficientes físicos e indígenas), garantindo que, no mínimo, 45% do total de vagas 

sejam preenchidas por candidatos que atendessem aos requisitos estabelecidos (BRANDÃO, 

2005). 

Em 2003, acontece a inauguração da Faculdade de Administração Zumbi dos 

Palmares, em São Paulo, pela ONG Afrobras (Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento 

Sociocultural). É a primeira faculdade “negra” do Brasil e foi uma política de ação afirmativa 

que significou muito para o avanço da inclusão no ensino superior, em que mais negros 

puderam nele ingressar e concluí-lo. Em 2005, foi feito um investimento de R$ 2,5 milhões 

em projetos, de grupos de estudos de universidades públicas, relacionados com a inserção e a 

manutenção de afrodescendentes na universidade (LOPES, 2013). 

O ano de 2003 também foi marcado por um grande avanço na política de ações 

afirmativas; foi sancionada a Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que altera a Lei nº 

9.394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 20 de dezembro de 1996, e 

torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-brasileira nas escolas de ensino 

fundamental e médio de todo Brasil. Tal Lei é uma ferramenta muito importante na 

“aceitação” do afrodescendente, diminuição do preconceito e discriminação (BRANDÃO, 

2005).  

A Lei nº 10.639/2003 busca combater o racismo e as discriminações que atingem 

particularmente os negros, propondo a divulgação e produção de conhecimentos, a formação 
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de atitudes, posturas, valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-

racial – descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus e de asiáticos -  

para interagirem na construção de uma nação democrática, tão defendida e abordada pela 

Marilene Chaui, em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade 

valorizada. 

A UnB toma a iniciativa de destinar cotas para negros e índios a partir de 2004 e 

passa a ser questionada judicialmente por isso. As iniciativas ao longo da trajetória histórica 

das ações afirmativas não foram fáceis, mas contribuíram para mais discussões sobre o 

assunto e para conquistas no campo jurídico, como a questão da constitucionalidade e 

inconstitucionalidade das leis estaduais que estabelecem cotas para ingresso no ensino 

superior público. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Carlos Alberto Reis de 

Paula, afirmou que o sistema de cotas destinadas aos negros para ingresso no ensino superior 

e no serviço público é “absolutamente constitucional”, já que o Brasil subscreveu a 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, em 

1969, documento que garante que medidas com o objetivo de assegurar o progresso adequado 

de determinados grupos raciais, etnias ou indivíduos que necessitem de proteção não serão 

consideradas discriminação racial (BRANDÃO, 2005). 

O sistema de reservas de vagas passou para o debate de política pública no governo 

Lula, no dia 28 de abril 2004. O governo Federal encaminhou ao Congresso Nacional o 

projeto de lei nº 3627/2004, mas já havia 28 projetos na Câmara e 4 no Senado, todos 

versando sobre a reserva de vagas em instituições federais de educação superior (SILVÉRIO, 

2007). De acordo com o projeto de lei, as universidades federais do país deveriam reservar, no 

mínimo, 50% de suas vagas, em cada concurso de seleção para ingresso nos cursos de 

graduação, para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 

públicas. Dentre as vagas reservadas a alunos oriundos da rede pública, haverá um percentual 

mínimo para a população de negros e indígenas, proporcional a cada região. No dia 21 de 

setembro de 1999, o PL 73/99 – que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e 

institui o Sistema de Reservas de Vagas para estudantes de escolas públicas – foi aprovado na 

Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados. A justificativa do projeto destaca 

que, desde 1967, o Brasil é signatário da III Convenção Internacional sobre a Eliminação de 

todas as Formas de Discriminação Racial da Organização das Nações Unidas - ONU 
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(Conferência de Durban, 2001). É necessário ressaltar que essa conferência, realizada em 

2001, foi pensada em 1997, pela Organização das Nações Unidas (ONU).  

Nessa convenção, o Estado brasileiro comprometeu-se a aplicar ações afirmativas 

como forma de promoção da igualdade, para a inclusão de grupos étnicos historicamente 

excluídos no processo de desenvolvimento social. 

No desenrolar das justificativas para aprovação do projeto de lei, o secretário do 

MEC, Nelson Maculan, informou que “muitas universidades que já implantaram o sistema de 

reserva especial de vagas para afrodescendentes e indígenas sofrem com a perspectiva de 

ações jurídicas por falta de lei federal que regule o sistema” (SILVÉRIO, p. 48). Muculan 

discute com Antônio Ibanez Ruiz, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do 

MEC, um substitutivo que inclui no sistema de reserva os Centros Federais de Educação 

Tecnológica, os Cefets, que oferecem curso em nível superior, além do nível médio com 

habilitações técnico-profissionais e realizam processos de seleção para ingresso nos cursos. 

Nelson Maculan diz que “A elitização do ensino superior é hoje a face desigual e injusta da 

comunidade universitária” (SILVÉRIO, p. 2007, p. 49). 

Silvério relata em seu artigo “Ação Afirmativa: uma política que faz a diferença” que 

“a democratização do acesso e da permanência das camadas historicamente excluídas na 

educação superior pública está sendo feita de forma racional, estudada e discutida com a 

sociedade”. O sistema de reserva de vagas nas instituições federais de ensino será um marco 

no resgate e fortalecimento, promotor de mudanças para essa geração e para gerações futuras, 

na educação pública, gratuita e de qualidade. “Temas, ambientes, tempos, espaços, pesquisas, 

sons, linguagens, serão seguramente alterados” (SILVÉRIO, p. 2007, p. 49). 

 

3.1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

A Universidade Federal de Goiás foi criada pela Lei nº 3.834-C, de 14 de dezembro de 

1960. É uma Instituição Federal de Educação Superior que, com o passar dos anos, foi se 

expandindo na capital e no interior do Estado de Goiás. Atualmente, a UFG está estruturada 

em múltiplos campi, organizados administrativamente em Regionais, que são: I – Regional 

Goiânia, com sede em Goiânia; II – Regional Catalão, com sede em Catalão; III – Regional 

Jataí, com sede em Jataí; IV – Regional Goiás, com sede em Goiás; V – Regional Cidade 

Ocidental, com sede em Cidade Ocidental. A Regional Goiânia tem três Campi: o Câmpus 
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Colemar Natal e Silva e o Câmpus Samambaia, ambos em Goiânia, com 70 Cursos e o 

Câmpus Aparecida de Goiânia, com 3 Cursos. A Regional Jataí conta com 25 Cursos de 

Graduação. A Regional Catalão com 28 Cursos, sendo 2 EAD. A Regional Goiás conta com 7 

Cursos
9
. 

Paralelo ao processo que se iniciava de interiorização da UFG, em julho de 1979, a 

Comissão Pró-curso Superior do Lions Clube de Jataí entregou ao então reitor da UFG um 

abaixo-assinado no qual solicitava a criação de cursos superiores na cidade.  A criação do 

Câmpus Jataí, da Universidade Federal de Goiás, ocorreu em 1980, na cidade de Jataí, 

localizada na região Sudoeste, no Estado de Goiás, resultado do Projeto Rondon e da política 

de interiorização da universidade pública brasileira. O Câmpus foi concebido em consonância 

com as orientações do MEC, com o objetivo de proporcionar e desenvolver atividades de 

extensão pelo interior do território nacional. 

Em março de 1980, o Reitor da UFG, professor José Cruciano de Araújo, por meio da 

Resolução CCEP nº 145, cria o Câmpus Avançado de Jataí (CAJ). Para a concretização do 

Câmpus, a UFG e a Prefeitura Municipal de Jataí estabeleceram acordos e parcerias, 

garantindo a consolidação do projeto de criação  do CAJ, com a divisão de gastos e de 

responsabilidades. O prédio-sede foi entregue oficialmente à UFG no dia 19 de março de 

1980 e o primeiro vestibular realizado no ano seguinte, ofertando vagas para os cursos de 

Química (20 vagas), Física (30 vagas) e Matemática (40 vagas), totalizando 90 vagas de 

graduação.  

No ano 1985, criou-se a Fundação Educacional de Jataí (FEJ), com o objetivo de 

captar recursos e dar apoio ao ensino superior público, em Jataí. A FEJ tinha como função 

primeira contratar os professores e colocá-los à disposição das atividades acadêmicas dos 

Cursos da UFG em Jataí. Assim, os professores eram concursados pela UFG e contratados 

pela FEJ para exercerem a função de professores, sob a orientação e a supervisão dos 

Coordenadores de Cursos do Câmpus de Goiânia.  

A segunda e decisiva etapa para a efetiva instalação do CAJ ocorreu em maio de 

1992, quando a prefeitura doou à UFG uma área, contendo um prédio com capacidade para 

acolher 400 alunos. Com a implantação do Projeto de Expansão das Instituições Federais de 

 
9 

Essa estrutura é definida no Estatuto da UFG, cuja alteração foi aprovada pelo Ministério da Educação 

(MEC) no início de 2014. O documento está disponível em: 

https://www.ufg.br/up/1/o/ESTATUTO_da_UFG_2014.pdf. Acesso em 15 dez. 2016. 

https://www.ufg.br/up/1/o/ESTATUTO_da_UFG_2014.pdf
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Ensino Superior, em 2005, e, posteriormente, do Reuni, diversas ações administrativas e 

acadêmicas puderam ser implementadas.  

Em 2004, no CAJ, eram apenas cinco servidores técnico-administrativos e 43 

docentes pertencentes ao quadro da UFG. O funcionamento do Câmpus dependia, 

essencialmente, das contratações realizadas pela Fundação Educacional de Jataí, com recursos 

oriundos de um convênio firmado entre a UFG, o Estado de Goiás e a prefeitura de Jataí. 

Em 2005, com a necessidade de consolidar a atuação da UFG no Sudoeste Goiano e 

melhor estruturar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura no Câmpus, a 

Resolução CONSUNI nº 20/2005 é aprovada, transformando o Câmpus Avançado de Jataí em 

Câmpus Jataí, abrindo, assim, a possibilidade de contratação de um corpo docente e técnico-

administrativo pertencente ao quadro efetivo da Universidade, além do aumento do número de 

vagas dos cursos existentes e a implantação de novos cursos. Hoje, são 386 professores e 105 

técnico-administrativos do quadro efetivo da universidade, além de vários trabalhadores 

terceirizados que dão suporte às atividades desenvolvidas na Regional. 

 Atualmente, a Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás conta com 25 

cursos, distribuídos em dois Câmpus Universitários: o Riachuelo
10

, no Centro da cidade, onde 

funcionam os cursos de Geografia, Pedagogia e Medicina e ambientes administrativos e o 

Câmpus Cidade Universitária José Cruciano de Araújo/ Jatobá
11

, onde funcionam os demais 

cursos  de graduação da Regional, cursos de Pós-Graduação e ambientes administrativos. A 

Regional Jataí ocupa uma área de 37,6 mil m², em que se concentra a estrutura física por onde 

circulam mais de quatro mil pessoas. 

Pelo exposto, pode-se perceber que, por mais de 20 anos, a gestão acadêmica, 

pedagógica e administrativa dos Cursos do Câmpus Jataí estiveram vinculadas às 

coordenações dos respectivos Cursos do Câmpus de Goiânia, sendo orientada por normativas 

e resoluções que buscam padronizar os procedimentos condizentes com a política da 

instituição. Só a partir do ano de 2005 que o Câmpus Jataí passa ter mais autonomia através 

da Resolução CONSUNI nº 20/2005, que prevê uma dotação orçamentária própria para o 

CAJ, além da abertura de vagas federais para docentes e técnico-administrativos. 

 
10 

Rua Riachuelo, nº 1.530, Setor Samuel Grahan, CEP: 75804-020. 
11 

Rodovia BR 364 KM 195 - Setor Parque Industrial nº 3800, Caixa Postal 03 - CEP 75801-615. Fone: 

(64) 3606-8202. E-mail: secretariaexecutiva.cajufg@yahoo.com.br 
 

mailto:secretariaexecutiva.cajufg@yahoo.com.br
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Com o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), implantado em 2008 no Governo do então Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, o Câmpus Jataí ganha novas proporções devido à contratação de grande quantidade de 

docentes e técnico-administrativos efetivos, aumento do número de vagas oferecidas pelos 

cursos já existentes, aquisição de diversos tipos de equipamentos, criação de doze novos 

cursos de graduação e várias construções: dois centros de salas de aula, ambos com 29 salas, a 

expansão do prédio da Riachuelo para adequação do prédio ao curso de Medicina, com mais 6 

novas salas de aula no bloco 3, laboratórios e demais prédios para a instalação administrativa 

e pedagógica dos novos Cursos criados.  

Atualmente, o Câmpus conta com 25 Cursos de Graduação distribuídos em dois 

Câmpus e oito Unidades Acadêmicas (Unidade Acadêmica Especial de Biociências, Unidade 

Acadêmica Especial de Ciências Agrárias, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Exatas e 

Tecnológicas, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas e Letras, Unidade 

Acadêmica Especial de Ciências da Saúde, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais, 

Unidade Acadêmica Especial de Educação e Unidade Acadêmica Especial de Estudos 

Geográficos), na cidade de Jataí: Agronomia, Biomedicina (bacharelado), Ciências Biológicas 

(bacharelado), Ciências Biológicas (licenciatura), Ciências da Computação (bacharelado), 

Direito (bacharelado), Educação Física (bacharelado), Educação Física (licenciatura), 

Enfermagem, Engenharia Florestal, Física (licenciatura), Fisioterapia, Geografia 

(bacharelado), Geografia (licenciatura), História (licenciatura), Letras (licenciatura em 

Inglês), Letras (licenciatura em Português), Matemática (licenciatura), Medicina, Medicina 

Veterinária (bacharelado), Pedagogia (licenciatura noturno), Pedagogia (licenciatura 

matutino), Psicologia, Química (bacharelado), Química (licenciatura) e Zootecnia. 

Na pós-graduação, a Regional Jataí oferece hoje diversos cursos Stricto Sensu: 

Doutorado em Geografia, Mestrado em Agronomia, Mestrado em Geografia, Mestrado em 

Educação, Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde, Mestrado em Biociência Animal e 

Mestrado Profissionalizante em Matemática. Há também cursos de Especialização que são 

organizados de acordo com a demanda. 

O Diretor da UFG Regional Jataí é o Prof. Dr. Alessandro Martins e o Vice-diretor é o 

Prof. Dr. Fernando Paranaiba Filgueira. 

Em 2014, ano em que me propus a desenvolver meu estudo, a Universidade Federal 

de Goiás, Regional Jataí, possuía em seu quadro de docentes 292 efetivos, 53 substitutos e 10 
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“cedidos” pela prefeitura da cidade. Em dois anos, houve, na totalidade, um aumento de 31 

docentes, sendo 17 no quadro efetivo, 17 docentes na categoria de substitutos e o número de 

professores “cedidos” pela prefeitura teve um deficit de 3. Em dois anos, o aumento em 

número de docentes efetivos e substitutos foram os mesmos, o que muito me preocupa, pois 

podemos notar que, em percentual, a quantidade de docentes substitutos aumentou bem mais 

que o número de docentes efetivos. Esse cenário deixa-nos apreensivos e indagadores quanto 

à efetividade do sistema Neoclássico na Universidade, pois podemos perceber que não é 

prioridade o aumento de concursos públicos na Universidade, comprovado pela pequena 

proporção de aumento do número de docentes que ingressaram em 2014 e em 2016. A 

educação pública não parece ser prioridade.  

 

Quadro 1 - Quantidade de Discentes da UFG Regional Jataí 

DOCENTES 

2014 
Quant. 

DOCENTES 

2016 
Quant. 

 

%  

Efetivos 292 Efetivos 309 5,82 

Substitutos/Visitantes 53 Substitutos/Visitantes 70 32,07 

Prefeitura 10 Prefeitura 07 - 30 

TOTAL 355 TOTAL 386 8,73 

Fonte: RH da UFG Regional Jataí 

 

Dessa quantidade de docentes, tivemos aumento de 46 docentes com titulação de 

doutores, uma queda na quantidade de Mestres e Graduados. O aumento no número de 

Especialistas deu-se muito em razão da quantidade de docentes/Médicos especialistas do 

curso de Medicina.  
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Quadro 2 - Titulação dos Discentes da UFG Regional Jataí 

DOCENTES 

2014 
Quant. 

DOCENTES 

2016 
Quant. 

 

%  

 

 

Doutores 178 Doutores 224 25,84 

Mestres 122 Mestres 101 -17,21 

Especialista 33 Especialista 42 27,27 

Graduados 22 Graduados 19 -13,63 

TOTAL 355 TOTAL 386  

Fonte: RH da UFG Regional Jataí 

 

Para auxiliar nas atividades desenvolvidas pelos docentes e discentes, a Universidade 

conta com a ajuda dos Técnicos Administrativos, que, em 2014, eram 80 e devido a 

reivindicações e a chegada das vagas de TAE’s do Curso de Medicina, houve um aumento de 

25 Técnicos.  

 

Quadro 3 - Quantidade de Técnicos Administrativos na UFG Regional Jataí 

TAE’s 

2014 
Quant. 

TAE’s 

2016 
Quant. 

% 

TAE’s 80 TAE’s 105 31,25 

Fonte: RH da UFG Regional Jataí 

 

3.2 RESOLUÇÕES E LEI DE INCLUSÃO E PERMANÊNCIA 

 

A partir de projetos referentes às ações afirmativas na educação, de manifestos 

antirracismo feitos pelos movimentos negros e a Conferência de Durban, a pauta acerca da 

necessidade de implementar cotas para indivíduos socialmente excluídos na educação 

superior ganhou maior repercussão social e, com isso, as universidades passaram a elaborar 

suas políticas de ações afirmativas.  

Devido à autonomia que as instituições de educação superior têm em decorrência da 

CF de 1988, algumas universidades optaram por integrar critérios econômicos, sociais e 
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étnicos, outras que optaram por apenas um ou dois dos condicionantes e outras, ainda, que 

preferiram não instituir um sistema de cotas. Desse modo, as ações afirmativas de reserva de 

vagas para ingresso na educação superior adquiriram formatos diversos, de acordo com os 

interesses e necessidades identificados por, especificadamente, cada universidade (ROSA, 

2013). 

A implantação de políticas afirmativas por meio do estabelecimento de cotas nas 

universidades federais partiu do princípio da autonomia, de modo que a discussão, criação e 

implantação das cotas eram decididas em âmbito institucional e não como uma ação 

direcionada pelo governo federal (SANTOS, 2007). Contudo, a partir da Lei nº 12.711/2012, 

o Estado brasileiro passou a atuar como o grande regulador da política de cotas, ao torná-la 

obrigatória, bem como por instituir um formato padrão, a ser seguido por todas as 

universidades do país. Ocorre, então, que as ações afirmativas para o acesso à educação 

superior tornaram-se uma estratégia político-administrativa do governo federal para diminuir 

os efeitos da discriminação nas oportunidades de mercado e um incentivo para a educação das 

populações negras, entre outras minorias.  

Como instituição pública de ensino superior, com autonomia garantida pela 

Constituição Federal de 1988, a UFG também começou a investir em ações afirmativas para 

que houvesse a inclusão econômica, social e racial/étnica. No entanto, para ampliar as 

possibilidades de respostas às necessidades de inclusão, tais ações necessitavam ser 

intencionalmente articuladas em um programa capaz de combiná-las com outras de maior 

impacto social.  

 

Sabe-se que a educação, embora seja, de direito, o instrumento graças ao qual todo 

indivíduo, em uma sociedade como a nossa, pode ter acesso a qualquer tipo de 

discurso, segue, em uma distribuição, no que permite e no que impede, as linhas que 

estão marcadas pela distância, pelas oposições e lutas sociais. Todo sistema de 

educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos 

discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo (FOUCAULT, 1970, 

p. 43-44). 
 

Na tentativa de incluir os alunos pretos, pardos, indígenas de baixa renda ou de renda 

familiar superior a 1,5 salários por pessoa, oriundos de escola pública, a UFG adotou o 

Programa UFGInclui, que será explicado minuciosamente, a seguir.  

As resoluções que consolidaram o programa UFGInclui são: Resolução CONSUNI 

nº 0029/2008, Resolução CONSUNI nº 20/2010, Resolução CONSUNI nº 18/2011, 
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Resolução CONSUNI nº 31/2012 e a Lei nº 12.711/2012, que foi adotada e fez com  que o 

programa  UFGInclui fosse modificado. 

 

3.2.1 Programa UFGInclui - Resolução nº 0029/2008 

 

Em 1º de agosto de 2008, entra em vigor na UFG o Programa UFGInclui, que é 

parte da política de inclusão e permanência da Pró-Reitoria de Graduação e que foi elaborado 

com base em estudos de documentos e propostas de ações afirmativas, dentre as quais 

algumas modalidades de vestibulares de Instituições Federais de Ensino Superior, por meio de 

seminários envolvendo professores, coordenadores e diretores de cursos das redes públicas e 

privadas de ensino médio e coordenadores de cursos de graduação da UFG. Além disso, 

foram considerados os resultados do Seminário Ações Afirmativas na UFG, cujo objetivo foi 

fomentar novos debates e ações sobre o acesso e a permanência dos estudantes de origem 

popular em universidades públicas.  

 

Entre 09 e 11 de outubro de 2006, foi realizado um debate intitulado Ações 

afirmativas na UFG, organizado pelas Pró-Reitorias de Graduação e de Extensão e 

Cultura. Nesse evento, foram discutidos os seguintes temas: ingresso e permanência 

de estudantes de origem popular nas universidades públicas; discussão da 

diversidade na UFG – gênero, raça e etnia; e cotas nas universidades públicas 

brasileiras. Também foi proposta uma mesa redonda sobre as experiências de ações 

afirmativas em instituições públicas brasileiras. No ano de 2008, entre os dias 11 e 

13 de março, foi realizado na universidade o seminário Políticas de Acesso ao 

Ensino Superior: Aprofundando o Debate na UFG. Esse seminário foi proposto com 

o intuito de aprimorar o debate acerca das ações afirmativas no âmbito da UFG, 

levantando discussões sobre ações afirmativas e o impacto dessas políticas na 

educação superior pública brasileira. Também foram apresentados relatos de 

experiências de universidades acerca da implementação de programas de ação 

afirmativa. As temáticas apresentadas no seminário foram as seguintes: o princípio 

constitucional da igualdade e as ações afirmativas; experiência de inclusão em 

cursos nas universidades brasileiras; e o impacto das políticas de acesso nas 

universidades brasileiras. No seminário, estiveram presentes membros dos conselhos 

superiores da UFG, da Câmara de Graduação e do Conselho de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Cultura (Cepec), instâncias nas quais o projeto UFGInclui teria que ser 

aprovado, e, também, a comunidade universitária e não universitária (ROSA
12

, 2013, 

p. 113). 
 

 

Esse programa de inclusão parte do pressuposto de que a Universidade é uma 

instituição plenamente inserida nos contextos social, político e econômico. Enquanto tal, ela 

 
12 

 Tese de Mestrado de Chaiane de Medeiros Rosa, “A política de cotas na Universidade Federal de Goiás 

(UFGInclui): Concepção, Implantação e Desafios. Programa de Pós-Graduação em Educação – Regional 

Catalão. 
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reflete as condições da configuração da existência humana que são produzidas nesses 

contextos.  

A primeira linha de ações afirmativas desenvolvidas pela UFG, com vistas à 

inclusão, é a criação de cursos de graduação para inclusão dos seguintes segmentos sociais: 

a) Curso de Graduação em Licenciatura Intercultural Indígena; 

b) Curso de Graduação em Direito para Beneficiários da Reforma Agrária; 

c) Curso de Graduação em Pedagogia - Licenciatura para Educadores do Campo. 

A segunda linha de ações afirmativas desenvolvidas pela UFG com vistas à inclusão 

foi a criação de Política de permanência dos estudantes de baixa renda na UFG, para evitar a 

evasão dos alunos cotistas. A política de Permanência é composta pelos seguintes projetos: 

a) Projeto Alimentação – atualmente, é pago o valor de R$ 120,00 (cento e vinte 

reais) e tem a finalidade de proporcionar aos estudantes do curso de graduação auxílio 

financeiro para custear alimentação nos Restaurantes Universitários (RUs); 

b) Projeto Moradia Estudantil - Goiânia possui quatro Casas de Estudante 

Universitário (CEU), três estão localizadas no Setor Universitário e uma no Setor Sul, 

disponibilizando aproximadamente 220 vagas. Denominam-se: CEU I, vinculada à União 

Estadual do Estudante (UEE); CEU II, vinculada à Universidade Católica de Goiás (UCG); 

CEU III e CEU IV vinculadas à UFG. O Projeto de Moradia Estudantil tem por objetivo 

garantir a permanência do estudante de baixa renda na universidade. O processo de 

identificação de novos moradores se dá no início de cada ano letivo. São requisitos básicos: 

ser estudante de baixa renda; estar regularmente matriculado nos cursos de graduação; ser 

procedente de cidades do interior de Goiás ou de outros Estados ou do exterior. A UFG 

Regional Jataí não possui moradia estudantil, mesmo possuindo alunos oriundos de outras 

regiões, inclusive, todos os sujeitos da pesquisa não são oriundos de Jataí. Aos discentes que 

atendem os requisitos e são selecionados por edital é concedida uma bolsa no valor de R$ 

240,00 (duzentos e quarenta reais); 

c) Projeto Bolsa de Estudo (Permanência): Atualmente, o aluno recebe uma ajuda 

financeira de R$ 400,00. Esse programa tem por objetivo atender de forma efetiva a parcela 

dos estudantes que, em razão de suas condições socioeconômicas, possuem dificuldades de 

custear e garantir a permanência no curso, colaborando na manutenção desses estudantes na 

universidade, e assim, contribuir para a sua formação profissional. 

Além desses projetos, a UFG ainda oferece: 
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a) Creche: espaço de educação infantil que atende crianças de zero a três anos e onze 

meses, filhos de trabalhadores (docentes, técnico-administrativos) e de estudantes. Está 

localizada no Câmpus Samambaia. As vagas ofertadas distribuem-se igualmente entre os três 

segmentos da comunidade universitária. Esse espaço não é disponibilizado na UFG – 

Regional Jataí; 

b) Serviço Odontológico: atua na educação, prevenção e tratamento, com o objetivo 

promover a saúde oral da comunidade universitária. O Serviço atende servidores, seus 

dependentes e estudantes da UFG, nas especialidades: clínica geral, endodontia, periodontia, 

radiologia, prótese e ortodontia preventiva. São estabelecidos quatro níveis de classificação de 

acordo com a renda mensal do usuário (valor do tratamento é baseado em percentual da tabela 

da Associação Brasileira de Odontologia). A UFG Regional Jataí não possuí serviço 

odontológico fornecido pela universidade; 

c) Programa Saudavelmente: consiste em vários projetos de assistência, de prevenção 

e capacitação na área de saúde mental (incluindo projetos referentes à dependência química). 

Desenvolve ações de assistência e prevenção na área de saúde mental, incluindo dependência 

química. É dirigido a estudantes, docentes e técnico-administrativos da UFG; 

d) Restaurante Universitário: conta com três restaurantes, sendo o RU-I localizado no 

Câmpus Colemar Natal e Silva, Praça Universitária, os outros dois, o RU-II e o Restaurante 

Executivo, localizados no Câmpus Samambaia. Dentro do projeto de melhoria da qualidade 

da refeição e de transformação do RU em campo de ensino, pesquisa e extensão, é 

desenvolvido o estágio curricular em Nutrição e outras áreas afins. O Restaurante 

Universitário é uma realidade recente na Regional Jataí e foi inaugurado em 11 de maio de 

2015, na Cidade Universitária José Cruciano. A estimativa é que o restaurante atenda 

diariamente mais de mil estudantes. O valor de cada refeição no RU é R$ 7,90, mas os 

estudantes da UFG pagam apenas R$ 3,00. A diferença entre os valores é subsidiada pela 

Universidade, através do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes). A origem dos 

recursos que somam mais de três milhões de reais, destinados à construção do restaurante, 

também são oriundos do Pnaes. Os cardápios do Restaurante Universitário RU são elaborados 

e acompanhados por nutricionistas da empresa responsável pelo gerenciamento do órgão e da 

própria Regional Jataí. O objetivo é propiciar uma alimentação mais saudável e com maior 

qualidade. Além disso, uma comissão composta por estudantes, docentes e técnico-

administrativos da Regional avalia a qualidade das refeições; 
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d) Programa de Concessão de Passagens para Alunos da Graduação: O Programa de 

Concessão de Passagens para Alunos da Graduação tem por objetivo conceder passagens 

terrestres para estudante de graduação para participarem de atividades científicas, culturais e 

políticas em âmbito nacional. Esse programa também é realidade na UFG Regional Jataí. 

Todos esses programas serão ampliados significativamente com a implantação do 

Programa de Reestruturação e Expansão das universidades – REUNI e com os recursos 

destinados pelo governo federal para assistência estudantil.  

Com base nos fundamentos anteriormente apresentados, bem como na sistematização 

das ações já em desenvolvimento pela UFG, o programa UFGInclui tem como objetivos:  

I) democratizar gradativamente o acesso à Universidade Federal de Goiás, por meio 

de uma política de ações afirmativas que contemple o acesso e a permanência de alunos 

provenientes de escolas públicas, negros provenientes de escolas públicas, indígenas e negros 

quilombolas; 

II) incentivar a participação no processo seletivo da UFG, dos estudantes que 

cursaram integralmente os últimos dois anos do Ensino Fundamental e o Ensino Médio em 

escolas públicas; 

III) criar mecanismos de ampliação do ingresso e da permanência na UFG, dos 

estudantes que cursaram integralmente os últimos dois anos do Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio em escolas públicas; 

IV) acompanhar a trajetória dos estudantes que ingressarem por meio do UFGInclui, 

com vistas a fornecer apoio institucional para o seu bom desempenho acadêmico; 

V) ampliar as políticas de permanência dos estudantes nos cursos de graduação da 

UFG. 

A criação de mecanismos de ampliação do ingresso dos estudantes que cursaram 

integralmente os últimos dois anos do Ensino Fundamental e o Ensino Médio em escolas 

públicas, de negros oriundos de escolas públicas e de indígenas e negros quilombolas nos 

cursos de graduação, visa assegurar o acréscimo da presença desses estudantes em todos os 

cursos da UFG. Como a presença desses candidatos é mais comum nos cursos com baixa 

demanda, o que se pretende com essas medidas é ampliar as chances de acesso desses alunos 

aos cursos de maior demanda da UFG.  

Foi proposto que o Programa UFGInclui vigore por 10 (dez) anos, sendo avaliado 

anualmente, podendo ser modificado com base nos estudos e análises que forem se 
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acumulando ao longo de uma década. Espera-se que as motivações existentes hoje para a sua 

implantação estejam minimizadas no final desse período.  

Tendo como parâmetro a meta de ampliação gradativa de presença dessas categorias 

em todos os cursos da UFG, a ser alcançada ao longo da implementação deste programa, 

previu-se como meta inicial: 

 

1) do total de vagas oferecidas em cada curso da UFG, 10% (dez por cento) sejam 

ocupadas, em 2009, por estudantes oriundos de escolas públicas (últimos 2 anos do 

ensino fundamental e os 3 anos do ensino médio), independentemente de cor/raça. 

Esse percentual será reavaliado para o processo seletivo de 2010, após análise da 

repercussão da meta estabelecida para o processo de 2009; 
2) do total de vagas oferecidas em cada curso da UFG, 10% (dez por cento) sejam 

ocupadas, em 2009, por estudantes autodeclarados negros passíveis de sofrerem 

discriminação racial, oriundos de escolas públicas (últimos 2 anos do ensino 

fundamental e os 3 anos do ensino médio); 
3) acrescer, quando houver demanda, 1 (uma) vaga em cada curso da UFG para 

serem disputadas por indígenas que se inscreverem para estas vagas especiais (o 

indígena deverá apresentar documento que comprove esta condição, emitido por 

comunidade indígena reconhecida oficialmente); 
4) acrescer, quando houver demanda, 1 (uma) vaga em cada curso da UFG para 

serem disputadas por negros quilombolas que se inscreverem para estas vagas 

especiais (o negro quilombola deverá apresentar documento que comprove esta 

condição, emitido por comunidade quilombola reconhecida oficialmente 

(RESOLUÇÃO, 2008, p. 15) 
 

Caso não existam candidatos classificados que optaram por participar do programa 

UFGInclui para atingir os percentuais estabelecidos no Programa, as vagas serão preenchidas 

por ordem de classificação pelos candidatos que optaram, no ato da inscrição, pelo sistema 

universal. 

As ações a serem implantadas na 2ª etapa do processo seletivo da UFG são as 

seguintes:  

 

Ação 1 - Implementar, em caráter experimental, um Índice de Inclusão de 20% 

(vinte por cento) para convocação para a 2ª etapa de alunos de escola pública e 

negros oriundos de escola pública que cursaram integralmente os dois últimos anos 

do Ensino Fundamental e o Ensino Médio na rede pública de ensino; 
Ação 2 - Aproveitar as notas do ENEM no cálculo da convocação de todos os 

candidatos para a 2ª etapa como forma de ampliar a participação dos alunos egressos 

de escolas públicas nessa etapa; 
Ação 3 - Acrescer, quando houver demanda, 1 (uma) vaga em cada curso da UFG 

para serem disputadas por indígenas que se inscreverem para estas vagas especiais; 
Ação 4 - Acrescer, quando houver demanda, 1 (uma) vaga em cada curso da UFG 

para serem disputadas por negros quilombolas que se inscreverem para estas vagas 

especiais; 
Ação 5 – Aperfeiçoar o processo de avaliação das provas do Processo Seletivo da 

UFG. (RESOLUÇÃO, 2008, p. 17-18) 
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3.2.2 Programa UFGInclui - Resolução CONSUNI nº 20/2010 

 

Com base nas experiências positivas de algumas dessas universidades, esse programa 

de inclusão da UFG se propõe a desenvolver ações afirmativas que possibilitem a ampliação 

do acesso e da permanência de estudantes egressos de escolas públicas, de negros egressos de 

escola pública, de indígenas, negros quilombolas e de estudantes surdos, exclusivo ao curso 

de Letras Libras.  

Considerando a existência de segmentos sociais historicamente excluídos do acesso 

ao ensino superior, o programa parte do pressuposto de que a proposição e o desenvolvimento 

de ações intencionais para incluir tais categorias no ensino superior contemplam as camadas 

menos favorecidas da população, entre as quais se encontram as minorias étnicas/raciais. 

Essa Resolução altera o anexo da Resolução CONSUNI nº 0029/2008, que cria o 

programa UFGInclui na UFG para inclusão da reserva de vagas do Curso de Letras – Libras 

para candidatos surdos, alterando, assim, o 1º objetivo do tópico “objetivos do Programa de 

Inclusão Social da UFG” da Resolução 029/2008, que passou a ter a seguinte redação: 

 

1. democratizar gradativamente o acesso à Universidade Federal de Goiás, por meio 

de uma política de ações afirmativas que contemple o acesso e a permanência de 

alunos provenientes de escolas públicas, negros provenientes de escolas públicas, 

indígenas e negros quilombolas e estudantes surdos, exclusivo ao curso de Letras: 

Libras (RESOLUÇÃO 020/2010, p. 10) (grifo meu) 
 

Outra alteração feita pela Resolução nº 20/2010 foi o acréscimo do 5º item no tópico 

“Ações a serem realizadas no ingresso”: 5) do total de vagas oferecidas no curso de Letras: 

Libras, 15 serão destinadas a candidatos surdos os quais serão submetidos a processo 

seletivo especial, a partir do Processo Seletivo 2011-1. (RESOLUÇÃO 20/2010, p. 13) 

(grifo meu). 

A partir do ano de 2009, o ENEM sofreu alterações, transformando-se em exame 

unificado que seleciona estudantes para uma grande parte das universidades públicas do país 

e, como tal, passou a adquirir características de seleção. 

A UFG, então, amplia a utilização da nota do ENEM em seus processos seletivos, 

deslocando a utilização da nota do ENEM da 1ª etapa de seu processo seletivo para o cálculo 

final da nota do candidato. 

Com base nesses propósitos, ficam assim definidas as ações específicas a partir do 

Processo Seletivo 2011-1: 
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Ação 1 - Aplicar um Índice de Inclusão de 20% para convocação para a 2ª etapa de 

alunos de escola pública e negros oriundos de escola pública que cursaram 

integralmente os dois últimos anos do Ensino Fundamental e os três anos do Ensino 

Médio na rede pública de ensino; 
Ação 2 – Não sofreu mudança; 
Ação 3 – Não sofreu mudança; 
Ação 4 – Não sofreu mudança; 
Ação 5 – Destinar 15 vagas, do total de vagas ofertadas para o curso de Letras 

Libras, para estudantes surdos; 
Ação 6 – Igual à Ação 5 da Resolução CONSUNI nº 0029/2008.  

 

Ressalta-se que os demais itens da Resolução anterior não foram modificados. 

 

3.2.3 Programa UFGInclui - Resolução CONSUNI 18/2011 

 

Em 02 de setembro de 2011, foi publicada Resolução que altera o anexo da 

Resolução CONSUNI Nº 20/2010, que dispõe sobre o Programa UFGInclui, que passa a 

vigorar com os seguintes acréscimos:  

 

I- o candidato optante do Programa na categoria estudante oriundo de escola pública 

e na de estudante negro oriundo de escola pública, se não for convocado 

adicionalmente da 1ª para a 2ª etapa e não precisar ser convocado por cota para o 

resultado final, fica desobrigado de comprovar os cinco últimos anos em escola 

pública (RESOLUÇÃO 18/2011, p. 01).  
 

Nesse caso, o candidato deixa de ser contado como optante pelo Programa, passando 

a ser contado dentro do Sistema Universal, sendo imediatamente convocado para ocupar a 

vaga um candidato optante pelo Programa, da mesma categoria e por ordem de classificação. 

 

a) o candidato optante pela categoria negro oriundo de escola pública continua 

obrigado a participar da entrevista, conforme Edital. 
 

II- candidato portador de deficiência auditiva que fizer opção pelo curso de Letras-

Libras, do Programa UFGInclui, como estudante surdo, e não entregar ou enviar o 

laudo médico ou, ainda, não for considerado portador de deficiência pela Junta 

Médica, deixa de participar do Programa e, automaticamente, estará inscrito no 

Curso, pelo Sistema Universal.  
 

 

Essa Resolução sofrerá nova mudança a partir da promulgação da Lei nº 

12.711/2012. Seguindo a ordem cronológica, explicitaremos a Lei nº 12.711/2012 e, em 

seguida, as resoluções que alteraram novamente a Resolução do UFGInclui. 
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3.2.4 Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 2012 

 

Em 29 de agosto de 2012, o Congresso Nacional aprova e a presidenta Dilma 

Rousseff sanciona a Lei nº 12.711/2012, que dispõe sobre a reserva de vagas para o ingresso 

em universidades federais, bem como nas instituições de ensino técnico de nível médio. Foi 

regulamentada pelo Decreto n. 7.824, de 11 de outubro de 2012 e representa um expressivo 

progresso no que tange à inclusão social, bem como a melhor distribuição dos bens 

fundamentais dispostos na sociedade e promovidos, em prima facie, pelo estado.  

Segundo Brito Filho (2014, p. 123), é uma lei que carrega consigo o objetivo da 

concretização de uma igualdade justa e material, ou seja, “uma ação que tem por objetivo a 

distribuição mais igualitária de um bem importante, que é a educação, tanto no nível superior 

como no nível médio, nesse caso, nas instituições de ensino técnico”.  

Optamos por analisar o Artigo 1º, caput, seu Parágrafo Único e o Artigo 3º para ter 

noção dos elementos que são usados como critério para se estabelecer a reserva de vagas. 

Vejamos: 

 

Art. 1º As instituições federais de educação superior, vinculadas ao Ministério da 

Educação, reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de 

graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas 

para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 

públicas. 
 

Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo, 50% 

(cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias 

com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (um salário-mínimo e meio) per 

capita. 
 
[...] 

 

Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o Art. 1º 

desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e 

indígenas, em proporção no mínimo igual à de pretos, pardos e indígenas na 

população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o 

último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
13

. 
 

 
13  Em 2016, esse artigo foi alterado pela Lei nº 13.409/2016, passando a ter a seguinte redação: Art. 3º - 

Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1
o
 desta Lei serão preenchidas, por 

curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da 

legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e 

pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o 

último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 2016) 
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De acordo com o Artigo 1º,  nota-se, primeiramente, que a lei usa como critério 

diferenciador os estudantes oriundos de escolas públicas, que cursaram o ensino médio na sua 

integralidade nestas instituições. De mesmo modo, diferencia duas categorias de candidatos 

ao ingresso em universidades públicas federais: os alunos advindos de um sistema 

educacional precário e os que vieram de escolas particulares. Assim, está admitindo a 

deficiências do sistema de ensino público básico e médio e adotando um critério social. 

No Parágrafo Único do art. 1º, em que se apregoa que as vagas reservadas para 

estudantes de escolas públicas são bifurcadas em duas categorias (os que possuem renda 

salarial superior a 1,5 salários-mínimos e os que possuem renda inferior a 1,5 salários-

mínimos), verifica-se o critério econômico dos candidatos. 

Por fim, no art. 3º a lei determina mais uma divisão destas reservas de vagas para os 

candidatos autodeclarados negros. Este critério, nitidamente racial, incide nas reservas já 

admitidas no art. 1º da referida lei. Ou seja, de acordo com a proporção de autodeclarados 

negros em cada Estado da federação, serão as vagas reservadas para grupos vulneráveis, 50% 

na sua totalidade, preenchidas pelos critérios de raça. 

Os demais artigos da referida Lei falam que: 

 

Art. 4º As instituições federais de ensino técnico de nível médio reservarão, em cada 

concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que cursaram integralmente o 

ensino fundamental em escolas públicas. 
 

Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo, 50% 

(cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias 

com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (um salário-mínimo e meio) per 

capita. 
 

Art. 5º Em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, as vagas de que 

trata o art. 4º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados 

pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual à de pretos, pardos e 

indígenas na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, 

segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 

Parágrafo único. No caso de não preenchimento das vagas segundo os critérios 

estabelecidos no caput deste artigo, aquelas remanescentes deverão ser preenchidas 

por estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola 

pública. 
 

Art. 6º O Ministério da Educação e a Secretaria Especial de Políticas de Promoção 

da igualdade Racial, da Presidência da República, serão responsáveis pelo 

acompanhamento e avaliação do programa de que trata esta Lei, ouvida a Fundação 

Nacional do Índio (Funai). 
 

Art. 7º O Poder Executivo promoverá, no prazo de 10 (dez) anos, a contar da 

publicação desta Lei, a revisão do programa especial para o acesso de estudantes 



99 

 
pretos, pardos e indígenas, bem como daqueles que tenham cursado integralmente o 

ensino médio em escolas públicas, às instituições de educação superior. 
 

Art. 8º As instituições de que trata o art. 1o desta Lei deverão implementar, no 

mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da reserva de vagas prevista nesta Lei, a cada 

ano, e terão o prazo máximo de 4 (quatro) anos, a partir da data de sua publicação, 

para o cumprimento integral do disposto nesta Lei. 
 

 

Da análise da Lei nº 12.711/2012, vê-se que é inegável a intenção do legislador 

infraconstitucional em atribuir um imperativo compulsório às universidades federais 

brasileiras, fundado na implementação de ação afirmativa na figura de reservas de vagas. A 

Lei nº 12.711/12 figura bem este papel ao estabelecer cotas de teor social e racial. 

A referida lei representa o papel ativo do Estado em virtude da busca por uma 

igualdade material. Representa um imperativo, dentro de suas competências e jurisdição, que 

busca consertar as deficiências mais superficiais e emergentes do cenário educacional 

brasileiro como um todo e democratizar o acesso à educação superior gratuita e de qualidade.  

 

3.2.5 Programa UFGInclui - Resolução CONSUNI nº 31/2012 

 

Em 19 de outubro de 2012, publicou-se Resolução que altera a Resolução CONSUNI 

nº 29/2008, modificada pelas Resoluções 20/2010 e 18/2011, que dispõem sobre o Programa 

UFGInclui na UFG. 

A Resolução foi alterada considerando a Lei nº 12.711/2012, o Decreto nº 

7.824/2012 e a Portaria Normativa MEC nº 18/2012. Atendendo ao Art. 8º da Lei nº 

12.711/2012, a UFG destina 30% de suas vagas do vestibular do ano de 2014 ao 

preenchimento de vagas garantidas por Lei. 

 Essa Resolução é composta por artigos destinados a cotas para indígenas, 

quilombolas e surdos. Seu primeiro artigo trata das formas como será aplicado o Programa de 

Inclusão da UFG – UFGInclui: 

 

Art. 1º O Programa de Inclusão da UFG - UFGInclui será aplicado da seguinte 

forma:  
 

I - acréscimo, quando houver demanda, de uma (1) vaga em cada curso de 

graduação da UFG para serem disputadas por indígenas oriundos de escolas públicas 

(3 anos do ensino médio) que se inscreverem para estas vagas especiais. O indígena 

deverá apresentar documento que comprove esta condição segundo o exigido em 

edital;  



100 

 
II - acréscimo, quando houver demanda, de uma (1) vaga em cada curso de 

graduação da UFG para serem disputadas por negros quilombolas oriundos de 

escolas públicas (3 anos do ensino médio) que se inscreverem para estas vagas 

especiais. O negro quilombola deverá apresentar documento que comprove esta 

condição segundo o exigido em edital;  
III - do total de vagas oferecidas no curso de graduação em Letras: Libras, quinze 

(15) serão destinadas a candidatos surdos, os quais serão submetidos a processo 

seletivo especial.  
Parágrafo único. Caso não existam candidatos classificados nas vagas destinadas aos 

candidatos surdos no curso de Letras: Libras, as vagas serão preenchidas por ordem 

de classificação pelos candidatos que optaram, no ato da inscrição, pelo sistema 

universal.  
 

O vestibular da UFG é 100% ENEM e o Programa UFGInclui compreende, ainda, o 

aproveitamento das notas do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, no cálculo da nota 

final de todos os candidatos convocados para a 2ª etapa. 

Antes da aprovação da Lei de Reserva de Vagas (Lei 12.711/2012), que garante a 

reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas Instituições Federais de Ensino Superior 

para alunos que cursaram o Ensino Médio integralmente em escolas públicas, o Programa 

UFGInclui beneficiava estudantes de escolas públicas, pretos, pardos, quilombolas e 

indígenas. A partir do vestibular de 2013, o UFGInclui adequou-se à lei e passou a beneficiar 

apenas quilombolas e indígenas de escolas públicas, além de estudantes surdos. Os demais 

estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas e querem optar pelas cotas, 

agora são incluídos na Lei de Reserva de Vagas (Lei nº 12.711/2012).  

 

3.2.6 Resolução CONSUNI nº 07/2015: Cotas na Pós-Graduação 

 

A pesquisadora acha importante citar que a Universidade Federal de Goiás é a 

primeira Universidade Pública do país a adotar cota racial nos cursos de Pós-Graduação e essa 

informação é muito importante aos sujeitos pesquisados que pretendem concluir a Graduação 

e ingressarem na Pós-Graduação.  

Essa resolução é uma conquista das políticas de Ações Afirmativas para inclusão dos 

pretos, pardos e indígenas na Pós-Graduação stricto sensu na UFG. Ações afirmativas são 

compreendidas como medidas de reparação ou compensação da desigualdade social e 

preconceitos raciais. A Universidade Federal de Goiás vem adotando ações afirmativas desde 

a criação do programa “UFGInclui”, por meio da resolução CONSUNI nº 029/2008, que 

permite uma série de ações para a inclusão por meio da adoção de uma política de ações 

afirmativas, que abrange tanto a reserva de vagas para estudantes oriundos de escolas 
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públicas, negros, indígenas e negros quilombolas quanto medidas para sua permanência na 

Instituição.  

A política de reservas de vagas vem sendo adotada na Universidade, respeitando a 

Lei nº 12.711/2012 e o Decreto nº 7.824/2012, que em seu Artigo 5º, § 3º, estabelece que  

Decreto 7.824 de 11 de outubro de 2012, que explicitamente coloca em seu Art. 5º, § 

3º, que “as instituições federais de educação poderão, por meio de políticas específicas de 

ações afirmativas, instituir reservas de vagas suplementares ou de outra modalidade” 

(BRASIL, 2012), respeitando assim um princípio constitucional mais amplo que assegura que 

“as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988). 

Pensando nisso, a Universidade Federal de Goiás tem demanda por uma maior 

qualificação profissional e acadêmica, sendo importante que haja, portanto, continuidade de 

políticas e ações em nível de pós-graduação, uma vez que, em muitos casos, as ações 

afirmativas na graduação podem não ter sido suficientes para compensar integralmente as 

desigualdades. A admissão de discentes para os cursos de pós-graduação deve, sem prejuízo 

da qualidade acadêmica e científica, atender ao mandamento estatutário da democratização da 

educação no que se refere à igualdade de oportunidade de acesso e condição para a 

permanência – e com a socialização de seus benefícios.  

Dentre os artigos da Resolução CONSUNI nº 07/2015, colacionamos, abaixo, os que 

consideramos de maior relevância: 

 

Art.1º Os cursos de pós-graduação stricto sensu da Universidade Federal de Goiás 

adotarão ações afirmativas para a inclusão e a permanência da população negra e 

indígena no seu corpo discente.  
[...]; 
Art.4º O número de vagas oferecidas em cada processo seletivo será fixado no 

edital, observando-se, em qualquer caso, que pelo menos vinte por cento (20%) das 

vagas serão reservadas para pretos, pardos e indígenas.  
Art.5º No caso de processos seletivos nos quais o candidato concorre a vagas em 

áreas de concentração ou linhas de pesquisa, serão adotados, dentro de cada uma 

destas, os mesmos proporcionais gerais definidos no art. 4º, garantindo-se o mínimo 

de três vagas (uma para cotista) em cada uma delas, ou seguindo as regras 

estabelecidas no Art. 6º.  
 

 

A Resolução tem vigência pelo prazo de 10 anos, podendo ser prorrogada após futura 

avaliação e as coordenações dos programas de pós-graduação terão liberdade para definir 
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critérios específicos para o ingresso dos alunos, considerando as especificidades das áreas do 

conhecimento e as diretrizes do órgão federal de avaliação e acompanhamento. 

Além disso, a Resolução permite que as Coordenadorias dos Programas de Pós-

Graduação definam atividades complementares para aumentar ao máximo as possibilidades 

de permanência de alunos que ingressarem pelo sistema de cotas em seu corpo discente, 

realizando um acompanhamento contínuo das atividades nos programas. 

 

3.3 CRIAÇÃO DA COORDENADORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS – CAF 

 

No dia 30 de outubro de 2014, foi inaugurado o Espaço “Afirmativa”, com sede no 

Centro de Convivência da Universidade Federal de Goiás (UFG), Câmpus Samambaia, 

Goiânia. A Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAF) já existia desde 21 de agosto, e a 

decisão de sua criação aconteceu de forma unânime em uma das reuniões do Conselho 

Universitário (CONSUNI). Somente em outubro a CAF ganhou um espaço físico para receber 

os estudantes que precisassem de orientações. A nova coordenadoria da instituição tem o 

papel de ouvir e dar soluções às demandas e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade na 

universidade.  

A intenção da coordenação é consolidar as relações entre CAF, UFGInclui e a Pró-

Reitoria de Graduação (PROGRAD). As interações entre esses núcleos acontecerão por meio 

das coordenações de Inclusão e Permanência e Monitoria, para que possam ser pensadas 

políticas de ações afirmativas na UFG. 

Esse espaço é uma realidade na Reitoria da UFG em Goiânia; nas Regionais, o 

movimento de acompanhamento e acolhimento aos alunos cotistas está sendo implantado aos 

poucos.  

A Regional Jataí ainda não possui um espaço físico destinado ao acolhimento dos 

discentes cotistas.  

 

3.4 COORDENADORIA DE INCLUSÃO E PERMANÊNCIA NA PROMOÇÃO DE 

AÇÕES AFIRMATIVAS NA UFG 

 

A Coordenação de Inclusão e Permanência está localizada no Centro de Convivência 

da UFG, no Câmpus Samambaia, Goiânia. A Coordenação de Inclusão e Permanência, sob os 
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cuidados do coordenador de inclusão e permanência, Jean Baptista, desenvolve ações voltadas 

ao ingresso e permanência dos discentes da UFG, com foco nas dimensões pedagógica e 

acadêmica, em conjunto com a Pró-Reitora de Assuntos da Comunidade Universitária 

(Procom), Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAF), Núcleo de Acessibilidade (NA) e 

distintas comissões consultivas (Comissão de Monitoria, Comissão UFGInclui, Comissão de 

Acessibilidade, Comissão de Evasão e Retenção, entre outras). Participa das seguintes 

atividades: 

a) Acompanhamento acadêmico de discentes integrantes dos programas de Monitoria 

Acadêmica, PEC-G e UFGInclui; 

b) Promoção de Cursos, Oficinas e Núcleos Livres, suportes em áreas como 

Português, Matemática, Química e Física, em especial a partir de parcerias estabelecidas com 

facu1dades e institutos da UFG; 

c) Divulgação das formas de ingresso nos cursos de graduação da UFG por meio do 

projeto “UFG nas Comunidades”; 

d) Suporte em matrículas, processos contra exclusão de curso e fomento à produção 

acadêmica; 

e) Apoio a estudantes de graduação, travestis e transexuais, que pleiteiem uso de 

nome social. 

Todas as atividades desenvolvidas pela Coordenação de Inclusão e Permanência são 

realidade na UFG de Goiânia. Na Regional Jataí não existe esse acompanhamento e nem 

atividades destinadas à inclusão desses alunos.  

 

3.4.1 Reunião Inclusão e Permanência: Cotistas REJ 

 

O Coordenador de Inclusão e Permanência, Jean Baptista, aproxima-se mais da 

realidade da Regional Jataí, tentando criar uma rotina de reuniões e acompanhamento com os 

cotistas indígenas e quilombolas da Regional.  

Uma das ações afirmativas realizadas e que é de grande relevância ser mencionada, 

já que essa prática é nova na Regional, foi o encontro entre o Coordenador de Inclusão e 

Permanência e os alunos cotistas. Em 26 de abril de 2016, às 14 horas, no auditório da Pós-

Graduação da Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí, foi realizada reunião entre o 

Coordenador de Inclusão e Permanência, Jean Baptista, e os alunos cotistas de bolsas para 
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indígena e quilombola. Estiveram presentes na reunião sete (07) cotistas, a coordenadora de 

Graduação, professora Sandra Benite, a coordenadora de Monitoria, professora Alana F. 

Romani, o coordenador do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, professor Vanderlei Balbino 

da Costa, e  a professora do curso de História, Sandra Nara da Silva Novais. Os alunos 

cotistas relataram sofrer com o preconceito; disseram que chegam com medo e sem saber se 

se apresentam como cotistas ou não.  

Os alunos indígenas presentes na reunião disseram sentir muito com as 

brincadeirinhas tipo “pajé faz chover”. Sentem-se envergonhados e expostos aos olhares dos 

demais alunos. Paniago (2006) faz a análise desse tipo de discurso, que trata da relação de 

poder e violência contida nas práticas de subjetivação do discurso, e relata que a violência não 

atua apenas sobre os corpos, mas o poder atua também sobre a alma, fazendo com que as 

práticas discursivas de subjetivação sejam vistas “em várias instâncias disciplinadoras, não 

como violentas e repressoras, mas, antes, como naturais, evidentes e absolutamente 

indispensáveis”, ou seja, como se fossem apenas brincadeiras (PANIAGO, 2005, p. 92). “O 

sujeito não preexiste às formas pelas quais ele é reconhecido socialmente; cada um de nós, 

enquanto sujeito, é resultado de uma fabricação” (PANIAGO, 2005, p. 89). Esse tipo de 

brincadeirinha pode não ser visto como violência, mas não deixa de ser, pois consegue inibir e 

envergonhar o aluno indígena e servirá para deixá-lo mais próximo da exclusão. O 

estabelecimento de cotas é algo reparador e essencial para a minoria excluída ingressar na 

Universidade, mas, na verdade, o discurso camufla o preconceito, como diz Paniago ao citar 

Foucault, “os sujeitos são influenciados pelos discursos: ou para iludi-los ou para libertá-los” 

e, ao ingressar na comunidade universitária, o aluno cotista depara-se com o discurso de 

poder, que poderá causar a evasão desse aluno, ao qual foi dada a chance de se inserir e 

integrar a esse universo de tantas possibilidades, e se desistir, é simplesmente porque não 

mereceu a oportunidade que o Estado lhe proporcionou. O discurso institucional 

aparentemente é muito bom, chega a ser lindo, mas a prática do discurso é outra, ou seja, o 

discurso por trás do discurso é outro. 

“Faz chover, pajé!” - fala que inibiu e constrangeu os alunos indígenas cotistas, tal 

como nos Estados Unidos, mas de forma bem mais encoberta. Há aqui um modelo de nação 

Caucasiano, forjado pelas elites de finais do século XIX e que continua a se reproduzir nas 

inúmeras decisões que são tomadas diariamente nas mais diversas instituições nacionais, 

perpetuando a presença do racismo, do preconceito, da discriminação e de seus efeitos sociais 
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em cadeia entre os brasileiros (AZEVEDO, 2007). Não se trata aqui do racismo aberto, que se 

faz por meio de uma violência visível e cruel, e nem do racismo segregacionista formal. 

Trata-se de racismo que impregna as instituições de um modo invisível, sem se apoiar em leis 

que conduzissem explicitamente à segregação espacial e social da população negra. Contudo, 

era este tipo de racismo institucional o responsável por excluir e manter a população negra 

enterrada (excluída) em bairros miseráveis dos Estados Unidos, espécies de gueto colonial, 

onde seus habitantes estavam sujeitos à exploração e opressão de locadores, corretores de 

imobiliárias e comerciantes inescrupulosos, e aos piores serviços públicos em matéria de 

escolas, hospitais, limpeza de ruas e saneamento em geral (AZEVEDO, 2007, p. 9). 

O coordenador de Inclusão e Permanência, Jean Baptista, diz que a reunião em 

Goiânia acontece de 2 em 2 meses, mas ainda não sabe qual será a frequência das reuniões em 

Jataí. Disse também que no dia anterior (25/04) aconteceu reunião com os professores como 

forma de política orientadoras sobre o tratamento dos cotistas. Os alunos cotistas presentes 

solicitam a monitoria para atendimento prioritário aos alunos cotistas, ou, pelo menos, que das 

12 horas de monitoria, 4 sejam destinadas especialmente aos alunos cotistas. Jean Batista 

informa que todos os indígenas e quilombolas que ingressam na UFG têm direito a uma bolsa 

de 900 reais, paga, desde 2010, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), e que essa não os impede de ter a bolsa permanência, moradia e 

alimentação da UFG. Todos se mostraram surpresos, inclusive os coordenadores e professora 

presente, que não sabiam dessa informação. 

Essa reunião na Regional Jataí mostrou-se bastante produtiva, apesar de ser essencial 

que fosse feita com o máximo de cotistas possível (Preto, Pardo, Indígena e Quilombola) e 

tivesse uma regularidade (mensal, semestral), na tentativa de tornar as ações afirmativas 

práticas de inclusão e permanência desses alunos. 

 

3.4.2 Seminário de Avaliação UFGInclui 2015 

 

Dia 10 de dezembro aconteceu na UFG, no Centro de Cultura e Eventos Professor 

Ricardo Freua Bufáiçal, Câmpus Samambaia, o seminário de avaliação do UFGInclui, com o 

objetivo de avaliar o Programa UFGInclui, constituído pela Resolução CONSUNI nº 29/2008. 

O encontro reuniu acadêmicos do Programa, gestores, pesquisadores, membros comunitários 
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e demais interessados no acesso e permanência de indígenas, quilombolas e surdos na UFG. 

Em 2015, foram 35 participantes, sendo 19 quilombolas e 16 indígenas. 

Os principais aspectos elencados pelos estudantes, professores e técnico-

administrativos que estiveram presentes no seminário de Avaliação UFGInclui 2015 foram: 

a) a temática da assistência estudantil permeou todo o evento, desde sua mesa de 

abertura até o final. Os estudantes sinalizaram a necessidade de um aprimoramento por parte 

da UFG em relação à moradia estudantil, aspecto até então não contemplado no Programa, 

apresentando-se diversos casos de estudantes indígenas e quilombolas que não ingressaram na 

casa do estudante; 

b) os três primeiros meses dos estudantes indígenas e quilombolas, após o ingresso 

na UFG, foram apontados como os mais problemáticos, uma vez que a primeira parcela da 

bolsa permanência ofertada pelo MEC leva até 120 dias para ser paga, o que produz situação 

de extrema vulnerabilidade econômica e social, incluindo situações de fome, endividamento e 

evasão; 

c) outro tema presente ao longo de todo o seminário, que é a necessidade de 

contemplar a realidade de estudantes do UFGInclui, que são mães, na assistência estudantil, 

mostrou-se uma urgência, uma vez que mães apontaram diversas dificuldades em seguir com 

os estudos, dividindo-se nas tarefas de cuidados de seus filhos, trabalhadoras e acadêmicas. 

Os homens pais também ressaltaram dificuldades semelhantes, somando-se ao fato de que o 

papel da família em comunidades tradicionais é fundamental para o sucesso acadêmico de 

cada indivíduo. Nesse sentido, o cumprimento do PNAES em relação à creche tornou-se 

cobrança a ser considerada, assim como o suporte de moradia para os casais que possuam 

filhos; 

d) apontou-se a necessidade de revisão do critério de negação do direito à moradia 

estudantil para estudantes que residem na grande Goiânia, uma vez que a realidade do 

acadêmico de quilombos dessa região assemelha-se à de comunidades rurais, tanto por sua 

distância periférica em relação aos centros de suas cidades, quanto pela vulnerabilidade em 

transportes públicos; 

e) mostrou-se a necessidade de auxílio financeiro para material didático como 

aspecto prioritário para assegurar o sucesso acadêmico dos discentes, tal qual já ocorre em 

outras universidades; 
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f) sinalizou-se a necessidade de se ampliar para outros grupos sócias vulneráveis o 

ingresso no Programa UFGInclui, a exemplo dos ciganos e refugiados, bem como não 

delimitar um período máximo de vigência para término do Programa na UFG, 

institucionalizando-o de modo permanente; 

g) respeitando o direito à diferença, apontou-se a necessidade de qualificação dos 

professores, técnico-administrativos e terceirizados da UFG para lidar de maneira respeitosa 

com integrantes de todos os grupos minoritários, em particular indígenas e quilombolas, bem 

como recomendações em relação à avaliação diferenciada (tal como oral) de rendimento 

acadêmico para estudantes do Programa UFGInclui; 

h) com o objetivo de que as pessoas surdas possam ter maior chance de ingresso em 

qualquer curso da UFG, além do Letras: Libras, solicitou-se a contratação de um número 

maior de interpretes para atuar em distintos cursos;  

i) mediante as propostas apresentadas, considerou-se, por fim, a necessidade de 

reformulação da Resolução que regulamenta o UFGInclui. 

A avaliação do Programa em 2015 indicou a necessidade de reformular a Resolução 

que instituiu o Programa a partir dos seguintes eixos:  

a) incluir o UFGInclui na política de assistência estudantil da UFG, considerando 

surdos, quilombolas e indígenas como prioridade, independente de moradia na grande Goiânia 

ou não, bem como a disponibilização de um conjunto de suportes para mães e pais (auxílios 

financeiros, inclusão da vaga extra no Cepae e creche), bolsa material didático e acesso ao RU 

com alimentação diferenciada; 

b) implantar a política de acolhimento imediato, assegurando moradia, alimentação e 

bolsas nos três primeiros meses ou até quando o MEC disponibilizar o primeiro pagamento 

das bolsas de permanência dos calouros indígenas e quilombolas; 

c) potencializar o programa de acompanhamento pedagógico, subsidiando a 

continuidade de tutorias, monitorias, atendimento psicopedagógico, oferta de disciplinas de 

núcleos livres, além de criar um conjunto de disciplinas específicas para calouros do 

UFGInclui, capazes de fornecer subsídios que assegurem a superação da evasão e retenção; 

d) institucionalizar o Programa UFGInclui de modo permanente na UFG, bem como 

criar condições para que outros grupos vulneráveis passem a integrá-lo (conforme estudos, 

demandas e/ou contextos distintos); 
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e) assegurar um conjunto de profissionais atuando diretamente no Programa 

UFGInclui, tal qual um coordenador do Programa, um maior número de intérpretes em Libras 

e professores-tutores em campos do saber como Português, Matemática, Química, Física e 

Cidadania; 

f) expandir a vaga extra do UFGInclui para os programas e projetos de ensino, 

pesquisa e extensão. 

No relatório UFGInclui 2016, a Coordenação de Permanência e Inclusão fala sobre o 

desafio de permanência do aluno cotista no curso em que ingressou. Uma das razoes é a 

desinformação sobre seus direitos, assim como será explanado no próximo tópico, que 

também ficou evidente na reunião que aconteceu na UFG de Jataí, em 26 de abril de 2016.  

 

Todos os indígenas e quilombolas que ingressam na UFG têm direito a uma bolsa de 

900 reais, paga, desde 2010, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE). Por desconhecer o auxílio, muitos estudantes demoram a 

requerer o direito e, por isso, além de todas as outras dificu1dades de adaptação a 

uma nova cultura, a evasão foi muito grande nos primeiros anos de UFGInclui 

(BRASIL, 2016, p.03). 
 

As demandas levantadas pelo grupo são repassadas à Coordenação de Inclusão e 

Permanência (CIP), vinculada à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), que tem 

desenvolvido várias ações para garantir não só a inclusão, mas também a continuidade desses 

estudantes na Universidade. Graças a esse trabalho, em 2014, a taxa de evasão de estudantes 

do UFGInclui chegou a zero na UFG. A avaliação do Programa UFGInclui vem acontecendo 

desde o ano de 2013, quando o Coordenador de Inclusão e Permanência, Jean Baptista,  

assumiu a coordenação. 

Além de estar presente no ato da matrícula para informar aos estudantes sobre seus 

direitos e diagnosticar casos que mais precisam de acompanhamento, a Coordenação de 

Inclusão e Permanência (CIP) realiza intervenções em cursos de formação de novos 

professores, conselhos diretores e semanas pedagógicas, para tentar formar profissionais mais 

preparados para lidar com as especificidades dos alunos do UFGInclui.  

“Existe preconceito e, inclusive, profissionais que ainda são contra o programa. Mas 

a UFG é, acima de tudo, uma instituição de educação. Nosso papel é educar também essas 

pessoas” (BAPTISTA, 2016, p. 3). O que o professor Jean faz é lutar para que a inclusão 

ocorra em toda parte da Universidade e todos se sintam acolhidos em uma “Comunidade 



109 

 

Acadêmica” que de “comunidade” ainda não possui nada, pois “comunidade não fere a quem 

pertence!” (Baptista, 2016). 

 

O papel do intelectual não é mais o de se colocar ‘um pouco antes ou um pouco ao 

lado’ para dizer a verdade muda de todos; seu papel é antes o de lutar contra as 

formas de poder lá onde ele é simultaneamente o objeto e o instrumento deste poder: 

na ordem do ‘saber’, da ‘verdade’, da ‘consciência’, do ‘discurso’. É por isso que a 

teoria não expressará, não traduzirá, não aplicará uma prática: ela é uma prática. 

Mas uma prática local e regional, [...] não totalizante (Foucault, 2001, p. 1176). 
 

Na busca por atender a essas demandas, a CIP criou, em 2014, o Espaço de Inclusão 

e Permanência. Esse espaço promove a diversidade e o sentimento de pertencimento e é onde 

funciona também a coordenação, no segundo andar do Centro de Convivência, no Câmpus 

Samambaia. No espaço, são oferecidos telefones para que os indígenas e quilombolas falem 

com suas famílias e também núcleos livres destinados a fazerem com que o cotista 

acompanhe sua turma e que atendam suas necessidades de nivelamento, atendimento 

psicopedagógico, monitorias etnorraciais que atendam às necessidades dos alunos cotistas e, 

principalmente, acolhimento aos estudantes do UFGInclui e também aos cotistas pretos e 

pardos, aos estudantes transexuais, aos vinculados ao Programa de Estudantes - Convênio de 

Graduação (PEC-G) e outros com dificuldades de aprendizado. “O espaço é para todos, mas 

com ênfase na inclusão”, destaca Jean Baptista. Esse espaço é uma realidade em Goiânia e um 

sonho para mim como servidora, discente e colaboradora do programa UFGInclui na Regional 

Jataí. 

No Relatório do Seminário de Avaliação do Programa UFGInclui 2016, há o relato 

do discente indígena da UFG, que fala sobre a importância do espaço de Convivência. 

Maykon Pepiaka Krikati, estudante do 3º período de Ciências Biológicas, ingressou na 

Universidade pelo UFGInclui. Ele veio da Aldeia São José, no Território Krikati, Sudoeste do 

Maranhão. O estudante conta que, quando chegou à Goiânia, se sentiu como um estranho no 

mundo novo e teve muitas dificuldades na cidade grande, onde, segundo ele, tudo é diferente. 

“Achava que não ia me dar bem com outras pessoas, mas encontrei gente disposta a ajudar. 

Senti-me acolhido. No Espaço todos são iguais e todos são ouvidos”, relata. Segundo ele, a 

equipe da CIP o ajudou muito com os procedimentos de solicitação de moradia estudantil e 

bolsa alimentação (Seminário de Avaliação UFGInclui, 2016, p. 04). 

Um dos cerca de 50 membros da União de Estudantes Indígenas e Quilombolas 

(UNEIQ), o estudante quilombola José Henrique Cavalcanti, que cursa Relações 



110 

 

Internacionais, afirma que a universidade ainda tem muitas formas de exclusão, a começar 

pela linguagem, que não é a mesma da comunidade. Por esse motivo, o estudante elogia o 

trabalho da CIP e o Espaço de Inclusão e Permanência que, segundo ele, é o lugar mais 

diverso da UFG. “A gente ainda precisa de muita coisa e aqui nossas lutas se encontram e 

achamos forças para lutar juntos” (Seminário de Avaliação UFGInclui, 2016, p. 04-05). 

Saturnina da Costa, 27 anos, é estudante do PEC-G e cursa Ecologia e Análise 

Ambiental. Ela, que veio de Guiné-Bissau, também relata muita exclusão, preconceito por 

parte de colegas, funcionários da UFG, inclusive de professores. “Já sofri muito, mas agora 

não admito mais. Nem comigo e nem com ninguém. Sinto-me orgulhosa do que sou dentro da 

UFG, por tudo o que conquistei aqui e porque muita coisa está mudando”, afirma. Ela 

também diz que encontrou no Espaço de Inclusão e Permanência um lugar para se sentir à 

vontade na universidade, interagir com outros grupos e fazer amigos. “Esse Espaço foi a 

melhor coisa que aconteceu na UFG. Quem estiver se sentindo só na Universidade, pode vir 

para cá que vai encontrar carinho”, conclui (Jornal UFG, 2016, p 8-9). 

 

Vigilância panóptica, sanção normalizadora vão articular-se em seguida a uma nova 

modalidade de poder, o poder sobre a vida, que Foucault chama de biopoder. Este se 

aplica aos vivos, à população e à vida e se articula ao discurso racista e à luta das 

raças (FOUCAULT apud FILHO e VASCONCELOS, 2007, p. 04). 
 

Ingressante pelo sistema de cotas, Jean Carlos Rodrigues estuda Nutrição e narra 

diversos casos de preconceito vivenciados na Universidade. “Existe um racismo ‘sutil’ 

quando somos abordados por seguranças, por sermos negro. Temos que empoderar mais 

pessoas na universidade e aprender a não deixar pra lá”, ressalta. O estudante já participou de 

algumas monitorias no Espaço de Inclusão e Permanência e elogia o aspecto humanizado do 

local. “As monitorias servem para deixar a situação um pouco mais igual. Muitos professores 

esperam que todos tenham conhecimento nivelado. Vim de escola pública. Infelizmente, não é 

assim”, relata. Jean Carlos reivindica a criação de um espaço parecido também no Câmpus 

Colemar Natal e Silva, onde estuda, e nas Regionais. “Nem todos têm condições de vir aqui 

pro Câmpus Samambaia e ficam sem ter a quem recorrer”, explica. 

O discente Jean Carlos fala sobre o “empoderamento”, termo usado também pela 

autora Azevedo, que fala sobre os manuscritos de Foucault:  

 

Enquanto o arqueólogo descreve e analisa as práticas discursivas, o genealogista 

mostra sua relação com as práticas não discursivas, que sujeitam indivíduos, corpos, 
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populações a mecanismos de poder, um deles, o menos suspeito e o mais 

generalizado e prestigiado, o jogo de verdade (AZEVEDO, 2007, p.22). 
 

Daí a importância das lutas pontuais, como as lutas das minorias sedentas por 

direitos frente ao contexto cada vez mais fragmentário da contemporaneidade. Encontramos, 

então, uma vez mais, aquela (des)ordem do pensamento: a mesma reivindicação da 

particularidade frente às pretensões da universalidade, transladada para a esfera do papel que 

o intelectual deverá assumir diante da intervenção político-social exigida por sua época. Da 

posição que Foucault e Sartre assumem frente ao “humanismo” depende a aceitação ou o 

rechaço não deste ou daquele programa filosófico, mas sim do próprio “sujeito metafísico” - 

e, por consequência e extensão, se retira daí o referencial para o que há de balizar o modo 

através do que cada um destes pensadores conceberá a forma de intervenção político-social 

mais efetiva para se responder às exigências de seu tempo (AZEVEDO, 2007). Foi pensando 

nisso que o próximo seminário de avaliação e proposta de uma nova Resolução para o 

Programa UFGInclui foi marcado para 09 de dezembro de 2016 no auditório do Direito, 

Câmpus Samambaia. 

 

3.4.3 Seminário de Avaliação UFGInclui 2016 

 

A participação da Universidade Federal de Goiás Regional Jataí, no Seminário de 

2016, não contou com apenas uma participante, como em 2015. A pesquisadora conseguiu 

sensibilizar os discentes do Programa UFGInclui de Jataí para participarem do Seminário de 

Avaliação, mas, devido às várias atividades avaliativas programadas para a data, conseguimos 

a presença de 2 participantes do programa QUI/FISIO 1 e QUI/DIR 1. Gostaria de frisar que 

não foi nada fácil conseguir transporte para nos levar à UFG Goiânia, parece que não é de 

interesse geral esse tipo de evento. O coordenador de Inclusão e Permanência se desdobrou 

muito, agindo contra a corrente, para nos ajudar a conseguir transporte, além de nos 

recepcionar e fornecer alimentação. 

Ao chegar ao auditório, foi notório o quanto o número de participantes aumentou de 

um ano para o outro. Esse crescimento deve-se aos projetos de divulgação desenvolvidos pela 

Coordenação de Inclusão e Permanência e pelo envolvimento dos professores e veteranos 

com a divulgação. 
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A discente QUI/FISIO 1 foi chamada à frente, representando a Regional Jataí para 

falar dos problemas relatados pelos discentes do Programa na Regional. A discente deixou 

claro que a solicitação que estava fazendo era por direitos que os discentes da UFG de 

Goiânia já haviam conquistado. Ela solicitou direitos iguais, quais sejam: 

- casa do estudante; 

- bolsas alimentação e moradia juntamente com a do MEC; 

- Coordenação do programa em Jataí; 

- espaço de convivência com computador, impressora e telefone para falar com a 

família (sugerindo que poderia ser 1 sala pequena); 

- transporte para levá-los nos eventos do programa. 

No seminário de 2016, no período vespertino, os grupos de discentes do programa 

pertencentes à UFG Goiânia estavam separados para divisão de tarefas no intuito de organizar 

a administração da 1ª casa dos indígenas e negros quilombolas, casas alugadas pela UFG para 

atendê-los no quesito “moradia”. Solicitamos casas para os discentes das Regionais também. 

As assistentes sociais nos aconselharam procurar a Direção da Regional e ver a possibilidade, 

pois demandaria verba para locação e, principalmente, pessoal para administrar e organizar o 

espaço. 

 

3.4.4 Palestra no 1ª Encontro do PEGSS – Práticas em educação, gênero, sexualidades e 

subjetividades  

 

Mais uma vez, o Coordenador de Inclusão e Permanência se fez presente na UFG 

Regional Jataí para o 1º Encontro do PEGSS, cumprindo com seu propósito de promulgar 

“ações afirmativas” com o intuito de “plantar, cuidar e regar” a cultura da aceitação e respeito 

à pluralidade.  

A palestra aconteceu no dia 17 de novembro de 2016, com o tema “Violência de 

gênero na universidade”. O titulo da palestra ministrada pelo professor Jean Baptista foi: 

“Fobias à pluralidade: desafios para a democratização do ensino superior em tempos de ódio”. 

Na ocasião, o professor falou sobre a importância do respeito à pluralidade e discursou sobre 

as várias experiências que teve ao longo de sua experiência profissional na UFG. 

Professor Jean Baptista nos falou com satisfação que “é a primeira vez que vê em 

Jataí o ‘arco-íris’ LGBT no palco, então, se sente muito representado”. 
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O professor falou ainda sobre o quanto a intolerância é perigosa e pode trazer 

problemas. Ele não concorda com o uso da violência para resolução de nenhum tipo de 

problema. Contamos também com a presença da Estudante Saba Iná Costa – participante da 

primeira ocupação feminista da UFG, que compartilhou com todos a sua experiência como 

mulher negra quilombola, vindo de um local muito precário, para cursar um curso elitizado e 

predominantemente masculino. A estudante se emociona ao dizer que não foi fácil, mas 

insistiu, persistiu e resistiu. 

A estudante ingressou no curso de Relações Internacionais com 28 anos, é filha de 

faxineira e motorista e afirma que, quando de seu ingresso, só se via discentes brancos, e que 

agora é que está conseguindo ver mais diversidade.  

Jean Baptista faz uma reflexão sobre “ódio e violência”, dizendo que o aluno da UFG 

Goiânia que foi assassinado pelo próprio pai, Guilherme, era uma pessoa doce e amável, e 

fazia parte do protesto e dos manifestos.  Jean Baptista nos chama a pensar sobre a ideologia 

do ódio e do conservadorismo, que faz um pai ver seu filho estudante e militante como 

bandido e não com um jovem estudante praticante da luta política. 

O professor Jean diz que: “Estamos vivendo o período de extermínio, em que a luta 

pela educação virou crime! A população decidiu que aquele que não é seu, pá!, será 

eliminado. Uma época em que achamos que uns têm direito e outros não”.  

A estudante fala-nos sobre a estatística da violência contra a mulher branca, que 

diminuiu em 10%, enquanto que a violência contra a mulher negra aumentou 50%. Ela diz 

que usa turbante e a chamam de macumbeira, então, as pessoas precisam de conhecimento, 

nem sabem o que é macumba/ candomblé/ árvore. 

O professor Jean contou-nos que foi o escolhido para negociar com as manifestantes 

e teve seu Facebook e o de seu companheiro invadidos e que passou a ser perseguido. 

Jean Baptista fala sobre os cartazes que as manifestantes carregavam ao invadirem a 

Reitoria e do ódio e revolta que esses cartazes causaram em alguns professores, em razão dos 

dizeres neles contidos: 

Meu professor abusador! 

Professor, quando faço uma pergunta em sala de aula, responda olhando em meus 

olhos e não em meus seios. 

O professor Jean queria tirar as manifestantes da Reitoria sem polícia, mostrando a 

importância do diálogo, e relata-nos que o Pró-Reitor de Graduação, homem de mais de 50 
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anos, ficou mais de 12 horas sentado no chão negociando com as manifestantes, sem 

desrespeitá-las e/ou usar força policial contra as mesmas. “Nunca vi revolta tão grande quanto 

a essa manifestação feminista”. Ele fala ainda sobre algumas falas que ouviu durante as 

manifestações na reitoria, como “Agora essas mulheres irão nos processar por qualquer 

coisa!”, ressaltando que deixou claro a esses professores e aos que assistiam a palestra que 

“quem não assedia não precisa temer”. 

A professora Cláudia, do curso de História da Regional Jataí, diz que alguns ainda 

pensam que “mulher negra e indígena foram feitas para serem abusadas sexualmente 

mesmo”. Segundo a professora, “As pessoas não consideram a transexual como mulher e faz 

parte da construção do pensamento, desconstruir isso”. Jean Baptista complementa e diz que 

“A paz fica em descredito quando o crédito é a guerra!” 

Professor Jean Baptista diz que, quando escreveram em Outdoor da UFG, 

recepcionando os discentes, “Sejam bem vind@s a UFG”, utilizando o @ no lugar da letra 

“o”, gerou muita polêmica e insatisfação, assim como a foto utilizada com discentes pretas em 

outdoor de boas vind@s. O que mais agrediu aos que reclamavam foi o fato de os pretos 

estarem em primeiro plano da foto e não os brancos. Na cabeça dos reclamantes, era para se 

ter em primeiro plano os brancos e nos demais planos as outras etnias. Jean Baptista diz que a 

posição dos brancos na parte de trás na foto não foi proposital, os discentes que se 

posicionaram para a foto. Devido a isso, a UFG teve vários outdoor’s atacados. 

`A estudante Marta Quintiliano Dias diz: “Uma imagem causa muito sentido e no 

Itatiaia, onde mora, acham que a UFG é particular porque só tinha brancos nos outdoor e 

agora sentem que lá também estudam pessoas reais”. 

Nessa palestra, foi reproduzida a fala de uma professora que se expressou em reunião 

com a comissão de inclusão, que assim se manifestou: “Gente, não pode ter cota para todo 

mundo, alguém tem que ser faxineira”. Na concepção dessa professora, a faxineira deveria ser 

negra, porque a cota em questão era para negros. 

Nesse sentido, o professor Jean pediu a todos que ajam com sensibilidade para com o 

outro e que tenham cuidado com as piadinhas, como a que já ouviu: “Esse desenho ficou tão 

feio que ficou parecendo com uma ameba com síndrome de Down” (Professor Historiador da 

UFG). 
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Jean Baptista conseguiu disponibilizar a disciplina “Sobre gênero, sexualidades e 

relações étnico-raciais 2016/2”, em Goiânia, e nos sensibiliza ao dizer que ninguém é 

induzido a mudar sua sexualidade, mas que é preciso reeducar a sociedade em sua violência.  

Professora Suely Lima diz que não conseguiu essa disciplina para Jataí e completa: 

“a gente percebe ainda muita resistência”. 

Professora Cláudia diz que detesta quando ouve os professores dizerem que os 

cotistas não têm capacidade intelectual para acompanhar os demais alunos. 

A estudante Marta Quintiliano diz que na UFG Goiânia existem 14 grupos 

quilombolas, mas nenhum quilombola faz parte dos grupos porque não são convidados a 

fazerem parte. 

Jean diz que o professor precisa seguir o curso da diversidade, “mesmo como 

historiador, não quero viver no passado!”  

Fala também sobre a discente Vercilene Dias, que apesar das dificuldades financeiras 

e ser advinda de um quilombo, em que são gastas 5 horas de viagem, em estrada de chão, para 

se chegar até lá, sem energia (na época), curso Direito na UFG e passou na prova da OAB 

antes mesmo de concluir seu curso. 

Marta Quintiliano, diz que Kalunga se escreve com a letra “K” e não com a letra 

“C”. Kalunga não é uma marca, se refere ao povo Kalunga, ela diz que “as pessoas acham que 

a comunidade se apropriou da marca, sendo que, na verdade, foi a marca que se apropriou do 

nome.”  

Ela ressalta que “É doloroso, mas conseguimos, mesmo os professores dizendo que 

nossos textos são ruins, nossa escrita é ruim. Eles fazem tudo para desistirmos!” 

Marta compartilha com os ouvintes que, quando divulgam a postagem de que ela é a 

primeira quilombola a passar na prova da OAB, gera revolta nas outras pessoas, que dizem 

que vários já passaram e não houve divulgação. 

Discente do curso de Agronomia diz que seu curso é preconceituoso, porque acham 

que “nos cursos de agrárias, o cara tem que ser macho pra caralho”. 

Jean diz que, a cada ano, no curso preparatório para professores ingressantes, 

trabalha-se o respeito à pluralidade na Universidade. “Acho esse movimento necessário todo 

ano e esse processo é interminável”. 

Marta diz que acha “necessário que se faça denúncia da discriminação e preconceito, 

temos canais de denúncia”. Já a professora Cláudia, do curso de História, diz que “tudo ficou 
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às claras na ocupação; a violência surgiu em relação à classe, gênero, sexualidade e raça. O 

evento de hoje ainda não é o caminho, mas sim a picada”. 

Foi perguntado ao professor Jean Baptista o que fazer para denunciar a violência, 

porque a ouvidoria amacia muito. Qual o caminho para resolver isso? 

Jean Baptista diz que: “acredito que somos uma instituição de educação e todos que 

não aceitam a diferença e são violentos necessitam ser educados, sem violência. É preciso 

discutir isso com o dirigente para verificar a linha de pensamento do mesmo”. 

O professor, que acha intolerável o nível de ódio disseminado na instituição, diz ser 

necessário haver o debate político presencial e não virtual para conseguir progredir. “Se tiver 

um botão de mandar flores e outro que extermina seus inimigos. Se você exterminar, cuidado, 

você será fascista”. 

É muito importante a forma como o Coordenador de Inclusão e Permanência fala 

sobre a violência e a forma que ele prega, dissemina e reage à violência. “O fraudulento da 

cota é alguém a ser ensinado. Ele é ladrão, branco roubando cota de negros; polícia tem um 

jeito de tratar ladrão que não é o meu jeito, que não quero para mim” (Jean Baptista). 

Marta reclama que, apesar de ter feito seu TCC, foi abandonada por seu orientador, 

que dizia que não conseguia orientá-la com aquela forma de escrita que ela tinha, razão pela 

qual outro professor assumiu o compromisso de orientá-la, mas esse nem leu sua monografia. 

Falamos em Universidade, em um lugar que está lutando para que todos tenham 

acesso à educação de qualidade, mas a discriminação, preconceito e racismo ainda são 

presentes em uma Universidade plural. Marta chora ao se lembrar da fala de um professor, em 

que dizia:“Negra é boa para cama!” Segundo a discente, “todos têm direito, mas não são 

iguais! Se fossem iguais, eu não teria sofrido tanto com discriminação por ser negra e 

quilombola”. E ainda lamenta: “O maior extermínio é quando tudo é desigual; termino a 

faculdade e não encontro trabalho por causa do preconceito”. 

Professor Jean Baptista finaliza a palestra com uma fala em relação aos cotistas, 

referindo-se a Nelson Mandela: “Não estamos rotulando o aluno com essa rotulação, mas 

agora ela será usada de forma positiva: discriminação positiva. Estamos usando essa rotulação 

para conseguirmos conquistas. É preciso que mais pessoas abracem as cotas”. 
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3.5 AÇÕES AFIRMATIVAS: PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

 

O Coordenador de Inclusão e Permanência Jean Baptista marcou presença no 1º 

Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Goiás, sendo uma 

forma de ação afirmativa e de chamar a atenção para a pluralidade de raças que existem na 

Universidade e falou da importância da superação do racismo e do preconceito na 

comunidade acadêmica. Ele alertou a todos sobre o mal que pode causar as brincadeiras 

preconceituosas. O coordenador relatou, na ocasião, um caso que aconteceu com um discente 

da UFG Goiânia, indígena, em que um aluno ingressante pelo sistema universal, ao se deparar 

com o cotista “caçando pokemon”, diz a ele: “eu achava que índio caçava outro tipo de bicho 

e não pokemon!”. Jean Baptista volta dizer a todos que os indígenas possuem o mesmo direito 

de caçar ou fazer o que o “branco” faz! “Mesmo que a história venha a corroer qualquer 

fundamento, restaria-nos a necessidade da tarefa crítica do filósofo, qual seja, saber que 

poderíamos ser outros: desconstruirmo-nos, tornando-nos um sujeito emancipado que 

pudéssemos olhar para além da raça, do gênero, das condições sociais e enxergássemos, nós, 

no outro” (AZEVEDO, 2007, p. 11). 

São mais de 60 alunos quilombolas e negros estudando na UFG, além de 12 que já 

concluíram o curso. Há ainda o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), 

que há 50 anos oferece vagas para alunos vindos da América Latina e África. 

O que mudou na Universidade foi a cor. Na verdade, houve uma mudança de debate, 

já que os alunos trazem suas vivências, havendo uma análise de dentro para fora, vendo, 

sentindo e analisando cada uma das necessidades dos alunos cotistas, principalmente a 

necessidade de inclusão e acolhimento. 

Pensar a constituição demográfica da universidade brasileira é, obrigatoriamente, 

reconhecer a vergonhosa política de exclusão que permeia toda a sua história. Fora da 

universidade estão as classes populares, sobretudo os negros, que figuram como maioria nas 

estatísticas relativas aos índices de pobreza. Portanto, implementar propostas que se 

configurem, para alguns, como democratização da universidade, automaticamente gera o 

sentimento de ameaça em outros grupos/sujeitos que representam os que historicamente se 

beneficiaram do poder constituído (GALDINO E PEREIRA, 2004). 
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Ao analisarmos as bases que constituem a sociedade brasileira, em uma visão 

panorâmica, julgamos a estratégia de democratização da universidade como imprescindível, 

porque a ideologia colonialista inaugurou as estratégias justificadoras da exploração, de 

acordo com épocas e contextos específicos, passando por alterações para alcançar os efeitos 

de sentidos almejados. Esses efeitos dão-se pela interação da linguagem. Precisamos, com 

isso, registrar que a ideologia se materializa através do discurso, em que o “saber e poder se 

articulam, pois quem fala, fala de algum lugar, a partir de um direito reconhecido 

institucionalmente. Esse discurso, que passa por verdadeiro, que veicula saber (o saber 

institucional), é gerador de poder” (BRANDÃO, 1999, p. 31). 

A ideologia materializada no discurso também está presente no princípio da 

exploração do outro, contida na cultura colonial e produz no imaginário brasileiro 

representações. São elas: demarcação dos limites espaciais que podem ser ocupados e 

estratégias de identificação e não identificação com sujeitos. 

 

(...) para o exercício da colonização, os brancos “superiores” estavam naturalmente 

destinados a dirigir e governar; os indígenas eram imprestáveis para as tarefas 

peculiares à “civilização”; os negros eram destinados, naturalmente, ao trabalho e 

aptos apenas a isto, pelo exercício de atividades físicas e necessitando de compulsão, 

pela violência, para obrigá-los ao exercício dessas atividades (SODRÉ, 1978, p. 50). 
 

A citação acima é “recheada” de preconceitos de toda ordem, além de justificativa 

para apropriação do outro, já que ele ocupa posição de desvantagem, além da naturalização da 

desigualdade, gênese de um imenso fosso que marcará a sociedade brasileira, instalando 

cercas, as quais impediram que, sobretudo, os negros tivessem condições de mobilidade 

social. 
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CAPÍTULO IV 

RELAÇÃO DE PODER CONFORME FOUCAULT 

 

“A ficção consiste não em fazer ver o invisível, mas em fazer ver até que ponto é 

invisível a invisibilidade do visível” 

(Michel Foucault). 

 

 

Como já dissemos, a estratégia de democratização da universidade é vista como 

justificadora da exploração. Sobre o tema, a professora do Departamento de História da 

UNICAMP, Celia Maria Marinho de Azevedo (2007), faz uma reflexão em Dossiê de 

Foucault, ao se lembrar que, nos primeiros tempos do debate sobre as ações afirmativas, os 

proponentes de cotas raciais nos sistemas de ingresso nas universidades e de admissão nos 

empregos públicos e privados recorriam comumente à explicação de que “raça é uma 

construção social” e que, por isso mesmo, o único modo de combater as “desigualdades 

raciais” seria formular uma política de “discriminação positiva”, capaz de garantir a entrada 

de pessoas negras em espaços sociais historicamente vedados a elas.  

 

(...) já a expressão “discriminação positiva”, aponta para um paradoxo de difícil 

justificativa num plano legal ou mesmo ético (afinal, se há discriminação positiva, 

alguém é discriminado num sentido negativo, não é?), sendo, portanto, mais 

apropriado falar em “ação afirmativa” - o termo consagrado na política dos Estados 

Unidos desde sua aplicação pelos presidentes John F. Kennedy e Lyndon B. Johnson 

- ou seja, a afirmação dos direitos da “raça”, ou melhor, da “etnia negra”. Tudo isso 

era coroado com um lembrete enfático: a política de ação afirmativa seria apenas 

temporária; dentro de uns dez anos quando a exclusão racial (ou étnica) do negro já 

tivesse sido revertida, as leis de cotas raciais (ou étnicas) seriam revogadas 

(AZEVEDO, 2007, p. 04). 
 

 

Azevedo questiona o termo “discriminação positiva” dizendo que ela só existe 

porque existe a “discriminação negativa”, sendo mais apropriado falar ação afirmativa, ou 

seja, a ação afirmativa só existe porque existe o preconceito e a discriminação e se configura 

em uma luta sem fim pela efetivação dos direitos da raça negra. A autora diz ser perceptível 

cada vez mais o discurso daqueles que pretendiam fazer uso da ideia de raça num sentido 

positivo de combate ao racismo, como se possuíssemos mais de uma raça humana e não etnias 

(Grifo meu) 
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“É o sistema de poder mesmo que produz a unidade e a generalidade das lutas 

parciais” (FOUCAULT apud YAZBEK, 2007, p. 10). Por consequência, as lutas e as 

intervenções sociais também deverão ser travadas em seu âmbito local:  

 

O papel do intelectual não é mais o de se colocar ‘um pouco antes ou um pouco ao 

lado’ para dizer a verdade muda de todos; seu papel é antes o de lutar contra as 

formas de poder lá onde ele é simultaneamente o objeto e o instrumento deste poder: 

na ordem do ‘saber’, da ‘verdade’, da ‘consciência’, do ‘discurso’. É por isso que a 

teoria não expressará, não traduzirá, não aplicará uma prática: ela é uma prática. 

Mas uma prática local e regional, [...] não totalizante (Idem: 1176)  
 

Não é por acaso que Foucault afirma a função do intelectual como sendo aquela de 

operar sobre a “produção da verdade” (ADORNO, 2004, p. 42). 

Para Brandão, é preciso tentar ficar atento ao nível de existência das palavras, das 

coisas ditas. É preciso estudar, analisar, dedicar-se ao entendimento do próprio discurso, 

deixando-o aparecer em sua complexidade. É preciso tentar se desprender do aprendizado que 

engessa o sujeito e o faz olhar os discursos apenas como um conjunto de signos, como se o 

discurso não fosse carregado de significados, quase sempre ocultos, dissimulados, distorcidos, 

intencionalmente deturpados, cheios de reais intenções, conteúdos e representações, 

escondidos nos e pelos textos, não imediatamente visíveis. Dentro de cada discurso, lá no seu 

interior, em um tempo anterior a ele, pode-se encontrar, intocada, a verdade, encontrada, 

desperta, acolhida pelo estudioso. Analisando o discurso das “cotas”, eu me pergunto se não 

estaríamos transferindo para o ensino superior público a resolução dos problemas que o 

ensino fundamental e médio público não deram conta de resolver, ou seja, a universidade 

faria, em parte, o papel que, em tese, cabe a educação básica? (Brandão, 2005). 

Fischer faz uma análise sobre as perspectivas de Foucault em relação ao discurso e 

faz alguns questionamentos sobre a análise do que está exposto na educação infantil e que 

cabe aos questionamentos feitos por nós sobre as cotas no ensino superior. “Nada há por trás 

das cortinas, nem sob o chão que pisamos. Há enunciados e relações, que o próprio discurso 

põe em funcionamento. Analisar o discurso seria dar conta exatamente disso: de relações 

históricas, de práticas muito concretas, que estão vivas nos discursos” (FISCHER, 2001, p. 

198). Analisar os textos oficiais sobre a educação superior, na perspectiva da análise de 

Foucault,  

 

(...) significará antes de tudo tentar escapar da fácil interpretação daquilo que estaria 

por trás dos documentos, procurando explorar ao máximo os materiais, na medida 

em que eles são uma produção histórica e política, em que as palavras são também 
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construções, na medida em que a linguagem também é constitutiva de práticas. 

Então, declara-se nesse caso a completa autonomia do discurso, o reino absoluto e 

independente das palavras? O discurso organizaria a si mesmo, inclusive as práticas 

sociais? (FISCHER, 2001, p 199).  

 

Os discursos são feitos de signos, mas o que fazem é mais que utilizar esses signos 

para designar coisas ditas em um determinado momento, e o que Foucault busca é a função 

que se pode atribuir, uma vez que o que foi dito, foi dito em um determinado momento e 

possui um significado de acordo com o que se vivenciava naquele momento (FOUCAULT, 

1987). “A sociedade seria assim entendida como um vasto tecido argumentativo no qual a 

humanidade constrói sua própria realidade” (LACLAU, 1991, p.146). 

Foucault fala sobre a instituição de verdade, criada pelos órgãos institucionais. Ele 

diz que essa verdade tende a exercer sobre os outros discursos uma espécie de pressão, como 

que um poder de coerção.   

 

Penso, igualmente, na maneira como praticas econômicas, codificadas como 

preceitos ou receitas, eventualmente como mora, procuraram, desde o século XVI, 

fundamentar-se, racionalizar-se e justificar-se a partir de uma teoria das riquezas e 

da produção, penso ainda na maneira como um conjunto tão prescritivo quanto o 

sistema penal procurou seus suportes ou sua justificação, primeiro, é certo, em uma 

teoria do direito, depois, a partir do século XIX, em um saber sociológico, 

psicológico, médico, psiquiátrico: como se a própria palavra da lei não pudesse mais 

ser autorizada, em nossa sociedade, se não por um discurso de verdade 

(FOUCAULT, 1970, p. 18-19). 
 

Foucault diz que o comentário de um discurso, escrito e/ou falado, conjura o acaso 

do discurso, fazendo-lhe sua parte: permitindo-lhe dizer algo além do texto, mas com a 

condição de que o texto seja dito e realizado, fazendo com que o novo não esteja no que é 

dito, mas no acontecimento de sua volta (FOUCAULT, 1970).  

 E tudo está imerso em relações de poder e saber, inclusive a “verdade”, ou seja, o 

discurso verdadeiro é aquele que dá sustentação ao poder vigente, ou seja, enunciados e 

visibilidades, textos e instituições. Falar e ver constituem práticas sociais por definição 

permanentemente presas, amarradas às relações de poder, que as supõem e as atualizam. 

Nesse sentido, o discurso apresenta regularidades intrínsecas a si mesmo, através das quais é 

possível definir uma rede conceitual própria, que ultrapassa a simples referência a coisas e 

existe para além da mera utilização de algo. É preciso que seja descrito e apanhado o que está 

para além do que está sendo dito, a partir do próprio discurso, até porque as regras de 

formação dos conceitos, segundo Foucault, “não residem na mentalidade nem na consciência 

dos indivíduos; pelo contrário, elas estão no próprio discurso e se impõem a todos aqueles que 
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falam ou tentam falar dentro de um determinado campo discursivo” (FOUCAULT, 1986, p. 

70).  

Foucault fala sobre o poder do discurso e que nem todos são qualificados o suficiente 

para desvendar seus significados. Para isso, é preciso satisfizer a certas exigências que nem 

sempre são explicitas. 

 

 

Não se trata de dominar os poderes que o discurso têm, nem de conjurar os acasos 

de sua aparição; trata-se de determinar as condições de seu funcionamento, de impor 

aos indivíduos que os pronunciam certo número de regras e assim de não permitir 

que todo mundo tenha acesso a eles. (...) ninguém entrará na ordem do discurso se 

não satisfizer a certas exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-lo. 

Mas precisamente: nem todas as regiões do discurso são igualmente abertas e 

penetráveis; algumas são altamente proibidas (diferenciadas e diferenciantes), 

enquanto outras parecem quase abertas a todos os ventos postas, sem restrição 

prévia, à disposição de cada sujeito que fala (FOUCAULT, 1970, p. 36-37). 

 

 

Afirmar que os discursos formam os objetos de que tratam ou, como Laclau, que não 

se pode falar em realidade objetiva sem entender que esta se constrói por dentro de uma trama 

discursiva, pode à primeira vista significar uma opção idealista, conforme mencionamos 

anteriormente. No entanto, além de o conjunto da obra de Foucault demonstrar o contrário 

dessa opção, pode-se dizer da positividade desse suposto radicalismo que o leva a quase 

afirmar a completa autonomia dos discursos: sua insistência em negar teorias totalizantes de 

explicação da realidade social, bem como de negar uma visão de progresso científico ou 

progresso da razão, de superioridade do presente em relação ao passado, faz com que 

Foucault revolucione a história, como diz Paul Veyne. Ele se define como um historiador do 

presente, por inquietar-se profundamente com o que nos sucede hoje, e se entrega a perscrutar 

a genealogia dos grandes temas constituintes do homem ocidental, através da descrição 

minuciosa de práticas sociais em sua descontinuidade histórica, mergulhadas em relações de 

poder, produzidas discursivamente e ao mesmo tempo produtoras de discursos e de saberes. 

Basicamente, tais temas dizem respeito à fixação em saber a verdade do sujeito, em constituir 

os sujeitos como o lugar da verdade, em construir para todos e cada um de nós discursos 

verdadeiros.  

David Couzens Hoy (1988) insinua que as obras foucaultianas “As Palavras e as 

coisas” e “A Arqueologia do saber”, da década de 1960, talvez sugerissem essa concepção 

idealista e estruturalista da linguagem. Tal insinuação foi, inclusive, admitida por Foucault, 
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mas essa ideia jamais se ajustou ao projeto maior do filósofo. Dreyfus e Rabinow (1984) 

mostram que ele desejava demonstrar exatamente o contrário, ou seja, a inexistência de 

estruturas permanentes, responsáveis pela constituição da realidade. Tanto é que a 

conceituação de discurso como prática social, presente em diversas obras, sublinha a ideia de 

que o discurso sempre se produziria em razão de relações de poder (FISCHER, 2001). A 

autora complementa que, mais tarde, nos três volumes de sua “História da sexualidade”,  

 
o pensador mostra explicitamente que há duplo e mútuo condicionamento entre as 

práticas discursivas e as práticas não discursivas, embora permaneça a ideia de que o 

discurso seria constitutivo da realidade e produziria, como o poder, inúmeros 

saberes. Na verdade, ele falou disso desde o início de suas investigações. Em ‘A 

Arqueologia do saber’, o mesmo assunto aparece sob a forma de reflexão sobre o 

trabalho realizado e sobre projetos futuros: [...] gostaria de mostrar que o discurso 

não é uma estreita superfície de contato, ou de confronto, entre uma realidade e uma 

língua, entre o léxico e uma experiência” (FISCHER, 2001, p.199). 

 

Analisando os próprios discursos, vemos desfazendo-se os laços aparentemente tão fortes 

entre as palavras e as coisas, e destacando-se um conjunto de regras que são inerentes à 

prática discursiva.  

 

(...) não mais tratar os discursos como conjunto de signos (elementos significantes que 

remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discursos são feitos de 

signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar coisas. É esse 

mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse mais que é preciso fazer 

aparecer e que é preciso descrever (FOUCAULT, 1986, p. 56). 
 

“Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados que se apoiem na mesma 

formação discursiva” (FOUCAULT, 1986, p.135). A Arqueologia do saber não pode ser 

compreendida isoladamente. Em quase todas as formulações sobre discurso, Foucault refere-

se ao enunciado.  

 

 

Discurso como número limitado de enunciados para os quais podemos definir um 

conjunto de condições de existência, ou como domínio geral de todos os enunciados, 

grupo individualizável de enunciados, prática regulamentada dando conta de um 

certo número de enunciados são algumas delas (FOUCAULT, 1986, p. 135).  

 

Não podemos falar de discurso sem falar de enunciado. O enunciado vem sempre 

apoiado por um conjunto de signos; tem sempre um sujeito que afirma o que está sendo dito e 
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o enunciado está sempre associado a outros enunciados, podendo ser do mesmo discurso ou 

até de outros, materializando-se. 

 

A ideia contida nas expressas condições de existência, domínio, grupo 

individualizável e prática regulamentada, usadas nas definições anteriores, é básica 

para entendermos a definição de enunciado como função de existência, a qual se 

exerce sobre unidades como a frase, a proposição ou o ato de linguagem. Não há 

enunciado que não esteja apoiado em um conjunto de signos, mas o que importa é o 

fato de essa função caracterizar-se por quatro elementos básicos: 1. a referência a 

algo que identificamos; 2. o fato de ter um sujeito, alguém que pode efetivamente 

afirmar aquilo; 3. o fato de o enunciado não existir isolado, mas sempre em 

associação e correlação com outros enunciados, do mesmo discurso ou de outros 

discursos; 4. finalmente, a materialidade do enunciado, as formas muito concretas 

com que ele aparece (FISCHER, 2001, p. 202). 
 

Ao falarmos de cotas como a oportunidade de reparação das injustiças e escravidão 

que a população negra passou, não tem como não nos ampararmos na analise de Foucault 

sobre a biopolítica. As estratégias disciplinadoras adotadas pelo Estado em relação ao sujeito,  

 

não foram abandonadas com o advento do biopoder, porque o poder sobre a vida 

necessita das técnicas disciplinares que se aplicam sobre o corpo. É assim que se vai 

da anátomo-política do corpo para uma biopolítica da espécie humana. Para isso foi 

necessário criar uma série de mecanismos de saber. Já não era mais suficiente, por 

exemplo, punir o crime; era necessário empunhar a bandeira da reabilitação do 

criminoso e, para isso, era preciso conhecê-lo para compreendê-lo em sua 

individualidade (PANIAGO, 2005, p. 101). 
 

Será que esse homem cotista não vê na cota a oportunidade de empreender a si 

mesmo no mercado de trabalho? Será que o Estado não viu nas cotas uma forma paliativa 

para se mostrar justo e dar ferramentas a esse homem para se empreender e ser mais um 

instrumento para fazer o capitalismo funcionar bem? Será que o Estado não viu nas cotas a 

oportunidade de ingressar o “sujeito discriminado” na Universidade e, essa, com suas 

estratégias disciplinadoras, fica incumbida de lhe mostrar que ele não é capaz, devolvendo-o 

“ao seu lugar”, deixando-o conformado por sua incapacidade? Com isso, o Estado faz o papel 

de “bonzinho”, faz o sujeito acreditar nisso e o faz internalizar o sentimento de 

“incapacidade”. “Na sociedade de controle, ou quando o poder se torna totalmente biopolítico, 

o poder atinge até os gânglios da estrutura social, porque se apresenta como um controle que 

se estende pelas profundezas da consciência e dos corpos da população” (PANIAGO, 2005, p. 

132). 

A revista Istoé, instrumento de organização da informação, propagadora da ideologia 

burguesa, portanto, contra os programas sociais, publicou em sua matéria “cotistas em risco” 
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alguns exemplos de sujeitos que ingressaram nas Universidades utilizando a política de cotas, 

mas não conseguiram se manter e isso vai sendo implantado na cabeça dos cotistas como 

incapacidade deles, a tal ponto que muitos se opõem às cotas por achar que o discente não é 

capaz de acompanhar os outros e/ou o curso. “Eu me senti traído. Como é que o governo fala 

que a educação é para todos?”, ou seja, após experiência frustrante, ela acha que nem deveria 

ter perdido o seu tempo tentando ingressar em uma universidade pública que não é para negro 

pobre, que não é para ela. “Fiquei frustrada. Tive depressão (...)”. (ISTOÉ, 2016, 72-73). 

Gramsci, já havia percebido a perpetuação da classe burguesa no poder, mais que por 

violência ou coerção, ocorria pela capacidade de ser orgânica aos centros vitais de um país, 

conseguindo de forma consensual o apoio e a legitimação das massas, determinando a direção 

intelectual e moral das mesmas. 

Na via do neoliberalismo econômico, no centro de uma nova consideração sobre a 

biopolítica, encontrava-se a fusão entre o homem como agente econômico que responde aos 

estímulos do mercado de trocas, mais do que como personalidade jurídico-política autônoma e 

a teoria do “capital humano”. Nessa fusão, concebe-se o homem agente econômico que é 

empreendedor de si mesmo. Sobre o assunto, Fischer (2001, p. 200), mostra que, no final da 

década de 1970, Foucault entendeu que 

 
havíamos nos transformado em agentes econômicos que precisam valorizar e 

amplificar continuamente nossas capacidades e habilidades profissionais, a fim de 

nos tornarmos competitivos para o mercado de trabalho, tornando-nos uma 

ferramenta de rendimentos e manipulável para fazer o capitalismo funcionar e o 

mercado neoliberal prosperar, tornando todos alienados e cada dia mais distantes da 

emancipação do sujeito . 

 

Em sua jornada, Foucault descobriu que a essência do indivíduo está mudando, isso 

é, o indivíduo é manipulado e governado por leis econômicas de mercado, que leva-nos a 

pensar que cada raça tem um determinado potencial e que uma raça é melhor que outra no 

desempenho das tarefas.  
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CAPÍTULO V 

DISCENTES COTISTAS DO PROGRAMA UFGINCLUI 

 

 

“Falar é antes de tudo deter o poder de falar. Ou, ainda, o 

exercício do poder assegura o domínio da palavra: só os 

senhores podem falar. Quanto aos súditos, estão 

submetidos ao silêncio do respeito, da veneração ou do 

terror. Palavra e poder mantêm relacionamentos tais que 

o desejo de um se realiza na conquista do outro” 

(CLATRES, 1973). 

 

A proposta inicial desse estudo era fazer a coleta de dados com uma amostra total de 

112 discentes ingressantes, em 2014, nos cursos de licenciatura, pretos, pardos, indígenas e 

quilombolas na Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, mas, devido à ausência de 

respostas, a pesquisadora e sua orientadora resolveram diminuir o tamanho da amostra 

estudada, restringindo o estudo para o total de 15 sujeitos (indígenas e negros quilombolas) 

ingressantes pelo programa UFGInclui.  

 

 

5.1 HISTÓRIAS DE VIDA: TRAJETÓRIAS E SONHOS 

 

“Ser negro neste país, e ser relativamente consciente, é ficar com raiva quase o 

tempo todo”  

(James Baldwin). 

 

 

As comunidades de quilombolas são também chamadas de “Terras de pretos”, 

“comunidades negras rurais”. A origem dessas comunidades aponta para a compra da terra 

pelos escravizados alforriados, para a doação de terras pelos proprietários falidos, para a  

prestação de serviços em revoltas e não somente pela referência aos redutos de negros 

fugitivos. Nesse sentido, historiadores e antropólogos advertem para o fato de o termo 

quilombo, tomado político e juridicamente, abrigar, sob um mesmo teto conceitual, todas as 

comunidades negras cujas formações são particulares e adversas. 
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Essas comunidades negras rurais têm empreendido uma luta pelos direitos à 

liberdade, cidadania e igualdade, no conjunto das reivindicações pela posse da terra, bens 

considerados sagrados e formadores de uma identidade étnica. Demanda essa legítima, na 

medida em que o Estado brasileiro contraiu uma dívida secular com a população negra, 

formando assim, juntamente a outras classes sociais marginalizadas, o que Ariano Suassuna 

chama de Brasil real, em contraposição ao Brasil oficial das classes privilegiadas (SILVA, 

2009, p. 2-3). 

Foi realizada entrevista semiestruturada
14

 e aplicação de questionário com 15 

discentes ativos e com 01 quilombola excluído por não renovar a matrícula na UFG Regional 

Jataí, a quem foi enviado e respondido questionário pelo google docs, para investigação, 

percepção e análise das informações e vivências dos alunos cotistas. 

Para preservar a identidade dos discentes indígenas e negros quilombolas 

entrevistados, usaremos siglas/Codinomes para identificá-los e mantê-los anônimos, já que o 

que nos interessa é fazer o levantamento do desempenho acadêmico dos discentes na 

Universidade e relatar suas dificuldades, verificando se os mesmos conhecem e fazem uso das 

políticas de permanência da UFG Regional Jataí. 

 

Tabela 1 – Dados dos sujeitos ingressantes pelo Programa UFGInclui 

Nº
15 SUJEITOS

16 ETNIA CURSOS 

STATUS 

BOLSA 

ANO DE 

INGRESSO 

01 IND/FISIO 1 Indígena Fisioterapia Ativo 2016 

02 IND/MED 1 Indígena Medicina Ativo 2015 

03 IND/PED 1 Indígena Pedagogia Ativo 2016 

04 IND/MED 2 Indígena Medicina Ativo 2014 

05 IND/MED 3 Indígena Medicina Ativo 2016 

06 IND/MED 4 Indígena Medicina Ativo 2016 

07 IND/MED VET 1 Indígena Med. Veterinária Ativo 2016 

08 QUI/AGRO 1 Quilombola Agronomia Ativo 2016 

09 QUI/MED 1 Quilombola Medicina Ativo 2015 

10 QUI/MED 2 Quilombola Medicina Ativo 2016 

11 QUI/MED 4 Quilombola Medicina Ativo 2016 

12 QUI/DIR 1 Quilombola Direito Ativo 2016 

13 QUI/FISIO 1 Quilombola Fisioterapia Ativo 2016 

14 QUI/MED 3 Quilombola Medicina Ativo 2014 

15 QUI/DIR 2 Quilombola Direito Inativo 2009 

 
14 É conhecida com semidiretiva ou semiaberta.  
15 Do total de 15 sujeitos, 8 são de etnia indígenas e 8 são negros quilombolas 
16 Os nomes dos sujeitos serão mantidos em sigilo, portanto colocaremos a junção da etnia/curso. 
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Foi realizada pesquisa no sistema SIGAA da UFG – Regional Jataí para analisarmos 

se os alunos cotistas indígenas e negros quilombolas têm média suficiente para acompanhar a 

turma. Tabulamos os dados e separamos os resultados para análise em 5 dimensões (perfil 

acadêmico, socioeconômico e cultural (SEC), avaliação do programa UFGInclui, perfil 

comportamental e inclusão social). Assim, foi possível perceber várias particularidades e 

pontos comuns à maioria dos discentes. Para verificação do percentual de alunos cotistas com 

desempenho dentro da média do curso, analisamos o Extrato Acadêmico de cada aluno cotista 

e contabilizamos a “Média Global do Aluno” em relação à “Média Global do Curso”, 

verificando, com isso, se esses alunos tiveram, ou não, um rendimento inferior aos demais.  

Analisando os dossiês no CGA da UFG/REJ e o Sistema SIGAA, fizemos o 

levantamento da quantidade de alunos que desistiram do curso; com a entrevista 

semiestruturada, pudemos fazer o levantamento dos alunos que estão tendo dificuldades, quais 

as dificuldades encontradas por eles e, ainda, a percepção e avaliação deles em relação às 

bolsas para a permanência na Universidade. 

A Tabela 2 mostra a qual curso pertence cada sujeito analisado, gênero, idade, média 

do Curso, média do aluno e como foi realizada a coleta dos dados. A princípio, podemos 

perceber quais sujeitos estão com média abaixo da Média do Curso e, consequentemente, 

precisarão melhorar seu desempenho. 

 

Tabela 2 – Desempenho Acadêmico: Média Global e Média do aluno 

 

Nº SUJEITOS CURSOS 

GÊNERO IDADE MÉDIA  

CURSO 

MÉDIA  

ALUNO 

COLETA DE DADOS 

01 IND/FISIO 1 Fisioterapia 

F 20 6,93 7,75 Roda de Conversa 

Questionário 

02 IND/MED 1 Medicina 

M 21 7,56 

 

8,03 Roda de Conversa 

Questionário 

03 IND/PED 1 Pedagogia M 21 6,45 3,50 Entrevista  

04 IND/MED 2 Medicina 

F 24 7,56 5,66 Entrevista  

Questionário 

05 IND/MED 3 Medicina 

M 21 7,56 8,45 Roda de Conversa 

Questionário 

06 IND/MED 4 Medicina M 19 7,56 

Cursando Roda de Conversa 

Questionário 

07 

IND/MED VET 

1 

Med. 

Veterinária 

F 18 6,31 7,47 Roda de Conversa 

Questionário 

08 QUI/AGRO 1 Agronomia 

M 22 6,04 6,73 Roda de Conversa 

Questionário 

09 QUI/MED 1 Medicina 

M 21 7,56 7,37 Entrevista  

Questionário 
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10 QUI/MED 2 Medicina 

F 19 7,56 3,22 Roda de Conversa 

Questionário 

11 QUI/MED 4 Medicina 

M 36 7,56 Cursando Roda de Conversa 

Questionário 

12 QUI/DIR 1 Direito M 35 7,87 7,99 Entrevista/Questionário 

13 QUI/FISIO 1 Fisioterapia 

F 20 6,93 8,65 Roda de Conversa 

Questionário 

14 QUI/MED 3 Medicina 

M 23 7,56 7,82 Entrevista  

Questionário 

15 QUI/DIR 2 Direito M 32 7,87 5,41 Questionário 

 

Os sujeitos nº 7 e 12 da “Tabela 2” ingressaram nesse semestre (2016/2) e ainda não 

possuem médias, portanto, foram descritos como cursando e na entrevista pudemos perceber 

algumas solicitações e indagações que se assemelham às mesmas dos alunos que ingressaram 

há sete anos (2009), ou seja, estamos progredindo, mas ainda temos muito a ser feito.  

Os sujeitos nº 3, 4, 10 e 11 da “Tabela 2” estão com a “média global do aluno” 

abaixo da “média global do Curso”. Sabendo que o aluno nº 15 desistiu do Curso, não 

renovando o trancamento de sua matrícula, com isso, esse aluno “QUI/DIR 2” entra no índice 

de discentes evadidos, representando 6,25% do total de discentes (indígenas e quilombolas) 

ingressos. Portanto, quatro dos doze sujeitos com matrículas ativas e com média disponível 

estão com média abaixo da Média do Curso, representando 33,33% dos sujeitos. Podemos 

afirmar que a maioria dos sujeitos analisados, 66,67%, com matrícula ativa e com média 

disponibilizada, está com o desempenho acadêmico, representado pela Média do aluno, acima 

da Média do Curso. 

Utilizando dos recursos de coleta de dados, “entrevista, participação em reuniões, 

seminários e aplicação de questionário”, tentaremos entender por que os sujeitos de nº 3 

(IND/PED 1), nº 4 (IND/MED 2), nº 10 (QUI/MED 1) e  nº 11 (QUI/MED 2) estão com 

médias abaixo da média do curso. 

 

5.1.1 Histórias de vida: trajetórias e sonhos 

 

Acompanhamos cada discente/sujeito ingressante pelo Programa UFGInclui e 

passamos a ser conhecedores das histórias de vida, dificuldades, trajetórias e sonhos de cada 

um dos sujeitos pesquisados.  

 

[...] por mais que se diga o que se vê, o que se vê não está jamais no que se diz, e por 

mais que se faça ver por imagens, metáforas, comparações o que se vai dizer, o lugar 
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onde elas resplandecem não é aquele que os olhos percorrem, mas aquele que as 

sucessões da sintaxe definem [...] (Foucault, 2001, p. 201-202). 
  

Por mais que o pesquisador diga o que se vê, o que se vê não está no que se diz, 

portanto, ouçamos a “voz” da história: a dificuldade, o sonho e o sentimento de cada um dos 

sujeitos. Muitas vezes, usaremos a fala do próprio sujeito para que ele possa transmitir ao 

leitor a sua verdade e, com isso, o leitor possa sentir de onde ele fala e de onde ele veio.  

 

5.1.1.1 Indígena da aldeia Kanela do Araguaia - Curso de Fisioterapia – IND/FISIO 1 

 

(...) um dos meus grandes medo é de não poder terminar a faculdade por  

situação financeira ou outro motivo que possa a ser particular (...) (sic) 

Indígena do Curso de Fisioterapia – IND/FISIO 1. 

 
Nascida em São Félix do Araguaia-MT, segundo ela, sua infância foi boa. Morava 

em Luciara, com seus pais e toda a família; as coisas eram simples, mas aconchegantes. 

Foram seus pais que a incentivaram a estudar. Seus pais não têm curso superior, apenas 

algumas tias, irmãs de seu pai, e outras pessoas mais distantes dá família. Sua família, 

atualmente, tem quatro membros, sendo dois irmãos. Os pais são separados desde 2013 e 

atualmente mora sozinha. A discente afirma que quer se especializar na área em que vai atuar, 

mas para isso vai precisar de bolsa, visto que sua família não possui recursos financeiros para 

sustentá-la sozinha. Vê sua família apenas nas férias mais longas, pois mora muito longe e as 

passagens são bem caras. Um de seus maiores medos é de não poder terminar a faculdade por 

situação financeira ou outro motivo particular.  

Mostra que conheceu a UFG através de algumas pessoas da família e reitera que, se 

não fosse esse programa, não estaria aqui, pois não tinha como sua família mantê-la aqui sem 

ajuda. Sobre as maiores dificuldades, diz que a principal está relacionada com a bolsa, que, 

mesmo sendo um valor alto, às vezes não dá para pagar todas as contas.  

Afirma que na UFG não tem do que reclamar, pois todos a tratam bem, inclusive 

professores. Já teve alguns desentendimentos sobre sua etnia, mas hoje está tudo resolvido, 

todos a respeitam e a entendem. Fala que seu curso é ótimo e que não tem do que se queixar. 

Segundo ela, a cada dia se surpreende mais com a UFG, que, para ela, é uma grande 

faculdade, que possibilita a todo tipo de aluno entrar e estudar, profissionais sempre prontos a 

atender e sempre bem-educados. 
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Sobre seu curso, diz que os professores são excelentes e que na administração todos 

são sempre prestativos. 

 

5.1.1.2 Indígena Kaigang da aldeia Monte Caseiro - Curso de Medicina - IND/MED 1 

 

Infelizmente, não possuo ajuda financeira da minha família, porque minha mãe é empregada doméstica  

e ganha muito pouco e meu irmão está no ensino médio e ainda não conseguiu emprego 

(Indígena do Curso de Medicina - IND/MED 1). 

 

IND/MED 1 nasceu na cidade de Lagoa Vermelha/RS, a cerca de 15 km do local 

onde sua família mora, Caseiros/RS. Viveu parte de sua infância no município de Vacaria, 

onde morava com sua mãe e seu padrasto. A outra parte de sua infância foi no município de 

Caseiros, próximo à aldeia a qual pertence e onde moram seus familiares maternos, aldeia 

Monte Caseiros. Sua mãe é a pessoa que mais o incentiva a prosseguir e a se dedicar aos 

estudos para que possa ter melhores condições de vida. 

 

Fui o primeiro da família a me formar no Ensino Médio e sou o primeiro a ingressar 

no ensino superior. Enquanto residia no Rio Grande do Sul, morei com minha mãe, 

irmão e padrasto até os meus 16 anos e depois somente com mãe e irmão devido à 

separação dos meus pais.  
 

IND/MED 1 veio para Jataí para estudar e “realizar o meu sonho de me formar e ter 

melhores condições de vida, além de ajudar a minha família e poder trabalhar como médico 

na aldeia indígena a qual pertenço”.  Ele consegue visitar sua família a cada quatro meses, 

mas devido à greve e à efetivação do calendário do curso de Medicina, ele conseguirá visitar 

sua família a cada seis meses, ou seja, duas vezes ao ano.  

O discente possui apenas o auxílio das bolsas para se manter: 

 

Infelizmente, não possuo ajuda financeira da minha família porque minha mãe é 

empregada doméstica e ganha muito pouco e meu irmão está no ensino médio e 

ainda não conseguiu emprego. Portanto, tento me virar em Jataí apenas com a bolsa 

permanência e, para complementar a renda, tento alguns trabalhos nos finais de 

semana como garçom, mas ainda sem sucesso, já que não consegui a bolsa 

alimentação, permanência e nem mesmo a moradia da própria UFG.  
 

IND/MED 1 tem muito medo de não conseguir sanar todos os seus gastos nos 

próximos anos, porque o custo de vida em Jataí é muito alto.  
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Atualmente, meu maior medo é de não conseguir cobrir todos os meus gastos nos 

próximos anos por causa do aumento do preço do aluguel, alimentação e transportes 

da faculdade para as unidades básicas de saúde e viagem para casa, além do 

pagamento da mensalidade da formatura que será R$ 150,00 por mês, esse ano, e 

aumentará R$ 50,00 por ano, chegando a R$ 300,00 a mensalidade em 2020.  
 

O discente nos contou que quando fica doente procura seus professores médicos, os 

quais geralmente não cobram consultas e quando precisa comprar os remédios, compra no 

cartão de crédito parcelado. 

 

Quando fico doente, procuro os meus professores médicos, os quais geralmente não 

nos cobram consulta e os remédios que preciso comprar, compro no cartão de 

crédito e parcelo, sempre que possível. Eu sempre soube que tinha direito à cota 

indígena, porque toda a minha família materna é indígena e muitos parentes 

ainda residem na aldeia Monte Caseiros, no interior de Caseiros.  Gosto muito 

da UFG e não tenho muito do que reclamar do meu curso, a não ser da carga horária 

excessiva. A única bolsa permanência que possuo é a do MEC (Indígena do Curso 

de Medicina - IND/MED 1). 
 

5.1.1.3 Indígena aldeia Tapuia do Carretão - Curso de Medicina – IND/MED 2 

 

Não tem oca, nada disso, é só uma fazendona. Não tem nenhuma tradição mais.  

As tradições indígenas se perderam. A minha avó que conta as coisas da época dela 

(Indígena do Curso de Medicina – IND/MED 2). 

 

IND/MED 2 nasceu na cidade de Goiânia e falou com satisfação de sua infância, que 

foi repleta de união, brincadeiras com seus primos, histórias e muita magia. Ele nos falou 

sobre o incentivou que sua família lhe dava para estudar: 

 

Minha família sempre me incentivou a estudar, desde sempre escutei da minha 

mãe e avós que a única coisa que nunca vão poder tirar da gente é o 

conhecimento, apesar de nossa origem humilde e o fato de nenhum deles 

possuírem curso superior e meus avós apenas serem alfabetizados. Alguns de 

meus tios só conseguiram fazer faculdade depois de casados (uma tia, que fez direito 

e um tio que fez direito também) e tenho primos que também conseguiram se formar 

em um curso superior (engenharia, enfermagem, biologia, administração e direito).  
 

Ao acompanhar e descrever a história de vida dos sujeitos pesquisados, traçamos 

alguns pontos semelhantes que vão sendo apontados pela pesquisadora ao longo do estudo. O 

discurso da discente IND/MED 2 se assemelha a outros no que diz respeito ao conhecimento e 

ao empoderamento que esse conhecimento proporciona. “(...) todo e qualquer conhecimento 

está sempre imbuído de poder, de tal forma que um não pode ser dissociado do outro. O saber 
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provoca efeitos de verdade e, em contrapartida, jogos de verdade conferem poder a uma 

prática” (TORRANO, 2007, p. 7-8). 

 

Sempre morei com meus avós e minha mãe, apesar de eu ser muito pequena e quase 

não me lembrar disso, morávamos na roça, que fica em Rubiataba, terra natal da 

minha vó, e da minha família, depois passamos a morar em Goiânia, por conta da 

saúde do meu vô, que sempre teve problemas cardíacos, e então, a partir daí sempre 

intercalamos em ir para roça e viver em Goiânia (sic).  
 

A família de IND/MED 2 é composta por ela, a mãe e a avó. Os pais são separados e 

ela possui irmãos paternos que não conhece. Diz que a falta de irmãos é compensada pelos 

vários primos que considera como irmãos. Ela disse que mora em pensionato e que quando a 

bolsa não é suficiente para as despesas, a mãe e/ou as tias lhe ajudam com R$ 100,00 para 

complementar. IND/MED 2 disse que visita seus familiares apenas em feriado prolongado 

para ficar pelo menos uns quatro dias, além das férias. 

 

Na verdade, quem fez a minha inscrição no UFGInclui foi um primo meu, eu não 

sabia da existência desse programa e só fui descobrir depois que eu passei. Acho 

que estaria fazendo Direito se não estivesse fazendo Medicina, minha mãe 

sempre me falou que esse era o sonho dela. Com o tempo, aprendi a me 

acostumar e gostar de Jataí, acho que mais por conta das amizades que 

construí aqui. Acho que as maiores dificuldades que a UFG enfrenta e, 

consequentemente o curso de Medicina, é lidar com esse novo modelo de ensino, 

acho que ainda não se soube diferenciar o modelo tradicional e o novo modelo 

proposto, por isso ainda são cobradas muitas coisas que seriam cobradas no 

método tradicional, além do fato que a carga horária do curso é muito elevada 

pra ser um curso de metodologia ativa.    
 

IND/MED 2 disse que quando fica doente precisa procurar o SUS para atendimento 

médico e, caso precise de remédios, também precisa procurar o SUS e/ou conseguir comprar 

com preços bem acessível. 

IND/MED 2 mudou para Goiânia ainda pequena, porque o avô materno tinha que 

fazer tratamento de saúde. Sempre morou com sua mãe, avó e avô. Seu avô já é falecido. Sua 

avó é indígena e sua tataravó foi pega no laço pelo homem branco. Sua aldeia tem o nome de 

Carretão por causa do rio Carretão, que corta o município de Rubiataba. Morava na aldeia até 

se mudar para Goiânia. A Aldeia era uma fazenda grande que foi reconhecida como aldeia. 

IND/MED 2 diz que “não tem oca, nada disso, é só uma fazendona. Não tem nenhuma 

tradição mais. As tradições indígenas se perderam. A minha avó que conta as coisas da época 

dela”.  
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Sua avó e tio que foram para Brasília legalizarem a aldeia e os tios ainda moram na 

fazenda; a avó e a mãe voltarão para lá, já que seu avô faleceu. Sua mãe e seu pai nunca 

viveram juntos e IND/MED 2 não tem nenhum contato com o pai. Assim como QUI/MED 3, 

IND/MED 2 também só tem contato com a mãe e com a avó e sua mãe também não ajuda 

muito, pois não possui condições financeiras suficientes. A mãe de IND/MED 2 é vendedora 

de produtos da Natura e roupas íntimas, não possuindo renda fixa. A avó possui 7 filhos, 

sendo 5 mulheres e 2 homens e também não tem condições financeiras de ajudar com suas 

despesas em Jataí. 

 

5.1.1.4 Indígena Kanela do Maranhão - Curso de Medicina - IND/MED 3 
 

(...) me lembro disso muito bem, era muito legal,  

a festa do Rotohocãn é muito famosa até hoje.  

Infelizmente, nossa língua materna foi perdida junto com nossa terra.  

Minha avó e minha mãe falam fluentemente a língua Inã Karajá,  

eu sei algumas coisas (sic) (IND/MED 3). 

 

Indígena Kanela do Maranhão, ingressante no curso de Medicina, IND/MED 3 

nasceu na cidade de Vila Rica- MT, que fica na divisa com o Pará. Proveniente de uma 

família de renda baixa, passou por dificuldades, mas com humildade: 

 

Vou lhe contar como foi a trajetória da nossa etnia; espero que ajude. Nossa etnia é 

oriunda da tribo Kanela do Maranhão, e devido a conflitos com fazendeiros, quase 

fomos dizimados e tivemos que vir para o Mato Grosso, ao qual alguns de nós foram 

recebidos pela tribo Karajá, outros pelos Juruna. Isso na época dos meus bisavós, 

minha avó e minha mãe nasceram na tribo Karajá (aldeias Santa Izabel e São 

Domingos – São Félix do Araguaia-MT) (IND/MED 3). 
 

Mesmo tendo sido criado na cidade, IND/MED 3 fala da avó com orgulho e acabou 

seguindo, por outros caminhos, seus passos ‘profissionais’. Assim como sua avó, IND/MED 3 

vai poder cuidar, medicar e tratar dos doentes. É notória a interferência que o meio e os 

exemplos tiveram no comportamento do discente. 

 

Minha avó era a curandeira da aldeia e muito respeitada. Minha mãe aos 12 anos foi 

convidada por turistas de visitavam a aldeia para ir morar com eles e estudar em 

Brasília. Minha avó, que tinha mais tantos outros filhos para criar, acabou 

permitindo
17

 (minha mãe é a mais nova dos filhos). Com o passar dos anos, a tribo 

 
17  A prática de “dar” o filho com a expectativa de poder proporcionar a ele uma vida melhor, também se 

repete na história de vida do Quilombola de Cavalcante do Curso de Direito – QUI/DIR 1.  
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Karajá e os Tapirapé entraram em conflito

18
 por terras e muito morreram, foi onde 

nós, Kanela, fomos divididos mais uma vez, uns foram para as cidades próximas, 

como Luciara, Santa Terezinha, Cana Brava do Norte e outros para o mato mesmo.  
 

IND/MED 3 fala sobre conflitos por terras entre os povos Karajá e os Tapirapé; esse 

conflito ocorre não pelo valor monetário da terra, mas, sim, pelo significado dela para seu 

povo. “Povos que vivem em terras mais extensas e abundantes em recursos naturais têm a 

possibilidade de uma vida mais rica, baseada em valores como a solidariedade, a 

reciprocidade e a generosidade” (LUCIANO, 2006, p. 45). A FUNAI acabou reunindo grupos 

rivais em um mesmo território e isso acarretou novos conflitos. “Cessam definitivamente os 

conflitos entre os Tapirapé e os Karajá e Javaé. (...). Os Tapirapé capturados casaram-se entre 

os Karajá, de maneira que em quase todas as aldeias encontram-se seus descendentes” 

(TORAL, 1992, p. 19). 

 

Voltando para a minha mãe, para a história não ficar muito comprida, ela estudou 

fora da aldeia com essas pessoas que não conheço, vendia livros para pagar um 

pouco dos estudos e despesas e tinha ajuda deles, visitava a aldeia duas vezes por 

ano com recursos dos livros que vendia. E em uma dessas visitas conheceu meu pai 

na cidade de Luciara-MT, enquanto este jogava bola (um dos poucos meios de lazer 

daquela época), se apaixonaram e casaram. Dessa união, nasceu nós, os filhos, três 

para ser mais exato (Sanllohan dos Santos Ferreira, Sanmer Jhaffer Santos Ferreira e 

Sander Cássio Santos Ferreira) (sic).  
 

O povo indígena tem como a base de sua organização social a família extensa, 

“entendida como uma unidade social articulada em torno de um patriarca ou de uma matriarca 

por meio de relações de parentesco ou afinidade política ou econômica” (LUCIANO, 2006). 

São denominadas famílias extensas “por aglutinarem um número de pessoas e de famílias 

muito maior que as famílias tradicionais” (LUCIANO, 2006). “Até então, nós tínhamos duas 

                                                                                                                                                         

 
18  (...) os Bilreiros e Apuatiara, designações dos ascendentes dos atuais Kaiapó, começam  a empreender 

um movimento rumo noroeste, talvez para escapar dos paulistas que vinham do sul. Passam a abandonar o 

interflúvio do médio Tocantins e Araguaia e vão, progressivamente, em direção ao extremo norte tocantinense, 

refugiando-se sob a confluência desses dois rios, tocando as margens do Araguaia e amiudando seu contato com 

os Karajá do Norte, então o único grupo dessa língua remanescente na região. Esse processo levou os grupos 

Kaiapó a atingirem também a região do baixo Tocantins. Acredito que a partir dessa época os atuais Tapirapé, 

que eram habitantes dessa região, iniciaram um vigoroso movimento em direção sul, fugindo aos ataques Kaiapó 

e percorrendo as matas marginais à margem esquerda do Araguaia. Durante esse seu processo de migração feito 

ao longo desse rio, os Tapirapé alternaram relações cordiais e conflituosas com os Karajá do Norte. (...) Por volta 

da segunda metade do século passado, os Tapirapé foram expulsos da Ilha pelos Javaé aliados aos Karajá. Dessa 

data até 1950 suas relações com os Karajá foram uma sucessão de traições, escaramuças sangrentas, que 

custaram a vida a muitas pessoas dos dois povos. Os Karajá parecem ter sido, sem sombra de dúvida, muito mais 

agressivos que os pacíficos Tapirapé. A prova mais evidente são os numerosos cativos desse grupo encontrados 

entre os Karajá de 1850 até 1940. Durante quase três séculos de fuga, os Tapirapé procuravam escapar dos 

ataques Kaiapó e mantinham relações alternadamente hostis ou pacíficas com os Karajá. (TORAL, 1992, p. 19) 
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etnias agora, Kanela e Karajá, pois para nós índios não tem a ver onde nasceu, mas sim o 

respeito e confiança do lugar que se vive e cada um de nós tem nomes em Karajá e em 

Kanela” (IND/MED 3). 

A mãe do discente fez o ensino médio e, após alguns anos, curso superior, chamado 

“Normal Superior e Pedagogia”; já o pai, estudou até o ensino médio. Entre as várias vezes 

que o discente alega ter mudado de cidade, Porto Alegre do Norte-MT foi a cidade que ele diz 

ter mais lembranças de sua infância. 

 
Em todas as festas da aldeia Karajá nós íamos, mesmo depois que fomos embora de 

lá, pois eles tinham muito respeito pela minha avó (Vitalina), a ponto de as 

beiras da aldeia ficar cheia de índio quando falavam, olha a velha Vitalina, está 

chegando, me lembro disso muito bem, era muito legal, a festa do Rotohocãn
19

 é 

muito famosa até hoje. Infelizmente, nossa língua materna foi perdida junto com 

nossa terra. Minha avó e minha mãe falam fluentemente a língua Inã Karajá, eu sei 

algumas coisas. No ano de 1997, nos mudamos para a cidade vizinha, Confresa-MT, 

onde meus familiares residem até hoje (sic) (IND/MED3, grifo meu). 
 

A influência da avó de IND/MED 3 é tão forte na vida do discente que ele acaba 

mencionando-a novamente, na fala acima, com muito orgulho e alegria. 

 

No ano de 2012, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro realizou um estudo antropológico sobre a nossa etnia e provou que teríamos 

direito a um espaço de terra, onde nossos mortos estão enterrados, sendo este um dos 

meios de provar a trajetória de um povo. Essa terra hoje está alocada no município 

de Luciara-MT, aldeia chamada de Apukanu ou Kanela do Araguaia em processo de 

efetivação, após várias brigas com fazendeiros e políticos. 

 

IND/MED 3 e seus irmãos sempre estudaram em escolas públicas. O mais velho 

completou o ensino médio e não é casado, embora viva em união estável com sua parceira e 

filhas. O mais novo está completando o curso de enfermagem e sua esposa o Curso de 

Farmácia pela UFMT, muito embora ambos tenham trancado a faculdade para cuidarem de 

assuntos particulares, mas pretendem voltar ano que vem. IND/MED 3 concluiu o curso de 

Enfermagem na mesma Universidade (UFMT) em 2013, e considera ter feito um bom curso. 

Assim como a avó, os netos também escolheram profissões na área da saúde, mostrando-nos, 

 
19 O Hetohoky (Heto=casa; hoky=grande) é basicamente um cerimonial de iniciação masculina. Ao lado 

das Ijasò Anaràky é o maior conjunto de cerimônias dos Karajá e Javaé. Como em outras formas de iniciação 

desses grupos, a introdução do menino na casa dos ijasò se faz através de seu contato com diversas categorias de 

seres cosmológicos. O Hetohoky Karajá e Javaé é considerado por esses grupos como a forma de iniciação ideal 

e mais completa porque nela o iniciando entra em contato com a maior e mais extensa lista de seres 

cosmológicos, que inclui uma extensa relação de aõniaõni e worosy, “os mortos”, ambos de diversas 

procedências. (TORAL, 1992, p. 244) 
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mais uma vez, a influência do meio sobre os corpos. “O homem é o resultado do meio cultural 

em que foi socializado. Ele é um herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o 

conhecimento e a experiência adquiridos pelas numerosas gerações que o antecederam” 

(LARAIA, 2006, 45). 

 

Meus pais são casados, embora hoje tenha havido uma grande inversão, minha mãe 

mora na cidade e meu pai na aldeia Juruna, às margens do rio Xingu, na qual eu e 

minha esposa hoje temos uma casinha de três cômodos para ficarmos quando vamos 

visitá-lo. Já faz mais de 4 anos que não convivo com o meu pai, devido à distância. 

Minha família sempre me estimulou muito a estudar, pois, dizia que isso é a 

única coisa que ninguém poderá roubar de você, como nossa terra, nossa cultura, 

nossa língua. 
 

Todos os agentes desta educação de aldeia, do dia a dia, dos exemplos adquiridos, 

criam situações que forçam as iniciativas de aprendizagem naturalmente, seja, no momento de 

trabalho, lazer, camaradagem, profissão e/ou amor (BRANDÃO, 2007). 

IND/MED 3 casou-se no início do ano de 2015, mas passou no processo seletivo 

para cursar Medicina, que era seu grande sonho. O casal vendeu tudo que tinha ganhado de 

presente de casamento para custear a mudança para Jataí. Sua esposa estava cursando 

Contabilidade em uma instituição privada, trancou o curso e veio com IND/MED3, que tem a 

expectativa de se “tornar um ótimo médico e voltar para meu lugar de origem, para 

ajudar meu povo, que já passou por tantas dificuldades”. IND/MED 3 ainda afirma que: 

 

Tenho confiança na instituição UFG pela sua tradição e qualidade, além de ter o 

programa UFGInclui que me possibilitou a entrada no curso que sempre quis. O 

curso de Medicina aqui é novo, e vejo algumas dificuldades, como: 
a) Incoerência entre o melhor método de ensino a ser aplicado; 

b) Falta de materiais de estudo, como laboratório de anatomia com raras peças; 

c) Mudança de professores; 

d) Professores mal orientados; 

e) Descompasso entre as informações. 

Pontos positivos: 

f) Uma cidade que ainda tem muito a crescer; 

g) Um câmpus em expansão; 

h) Local de estágio reformado e aberto ao curso; 

i) Apoio de profissionais e professores para os estudantes do UFGInclui 

(IND/MED3). 
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5.1.1.5 Indígena Pankará da aldeia Mingú - Curso de Medicina - IND/MED 4 

 

Meu sonho sempre foi ser doutor/vaqueiro. Cresci com essa ideia e  

consegui entrar no curso que eu sempre desejei 

(Indígena do Curso de Medicina - IND/MED 4). 

 

IND/MED 4 nasceu na cidade de Petrolândia, foi uma criança que gostava de 

brincar, caçar passarinhos com baladeira, jogar bola, brincar de guerra de Mamona e de 

polícia e ladrão. Sua família, assim como a dos demais discentes do programa UFGInclui, 

também o incentivava a estudar; 

 
Minha família como um todo sempre me incentivou a estudar desde criança, 

principalmente minha mãe, sendo ela a única que possui curso superior (geografia e 

assistência social). Morei com minha família, composta por 2  irmãos (uma menina 

e um menino) e pais casados. Morei em Petrolândia e atualmente moro em Jatai com 

2 pessoas. 

 

Seu sonho sempre foi ser doutor/vaqueiro; 

 

cresci com essa ideia e consegui entrar no curso que eu sempre desejei. Tenho 

desejo e sonho voltar
20

 pra minha terra de procedência e trabalhar ajudando o povo 

da minha cidade e da aldeia.  

 

Seus pais ajudam financeiramente nas despesas, quando não podem ajudar, recorrem 

ao tio que também acaba ajudando. IND/MED4 vê sua família 2 vezes por ano, apenas no 

período das férias. Ele diz que além de morarem muito longe, o custo da passagem é muito 

alto e acaba impactando nas despesas. 

 

Soube através do meu primo, sobre o UFGInclui, que também é cotista. Esse 

programa de cotas me ajudou bastante e provavelmente ainda estaria lutando por 

vaga no curso desejado caso não tivesse. Senti dificuldade de adaptação em Jatai, 

porém estou me adequando. Fui bem recepcionado e acolhido pela UFG. Até 

agora não tenho nada de reclamações. Meu curso apesar de ser novo está 

bastante estruturado e com ótimos professores (IND/MED 4). 
 

 
20 É notório o interesse das novas gerações indígenas, mais do que aquele dos velhos anciãos, pela 

recuperação do valor e do significado da identidade indígena, como afirmou um índio bororo certa vez: “É 

desejo de todo índio entrar e fazer parte da modernidade e seu passaporte primordial é a sua tradição”. Parece ser 

esta a razão principal da revalorização da identidade indígena. Entrar e fazer parte da modernidade não 

significa abdicar de sua origem nem de suas tradições e modos de vida próprios, mas de uma interação 

consciente com outras culturas que leve à valorização de si mesmo. Para os jovens indígenas, não é possível 

viver a modernidade sem uma referência identitária, já que permaneceria o vazio interior diante da vida frenética 

aparentemente homogeneizadora e globalizadora, mas na qual subjazem profundas contradições, como a das 

identidades individuais e coletivas (LUCIANO, 2006, p. 38-39, grifo meu). 
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5.1.1.6. Indígena da aldeia Tapuia do Carretão – Curso de Medicina Veterinária – IND/MED 

VET 1 

Quero transferir meu 

curso para UFG/Goiânia. 

(Indígena do Curso de Medicina Veterinária- IND/MED VET 1). 

 

IND/MED VET 1 não participou das entrevistas com o mesmo emprenho que os 

demais discentes do curso. Com os outros a pesquisadora e sua orientadora sentiram empenho 

e vontade de mudar a realidade vivida, mas com a IND/ MED VET 1 não tiveram a mesma 

sensação, talvez não tivesse tanto interesse em mudar a realidade local por estar empenhada 

em transferir seu curso para Goiânia. 

IND/MED VET 1 morava em Rubiataba antes de ingressar no curso de Medicina na 

Regional Jataí.  

IND/MED VET 1 compartilhou conosco que já sofreu discriminação por ser 

indígena e se sentiu humilhada. Avaliou o tratamento dispensado pela UFG regional Jataí e 

por seu curso pelo “regular”. Ela diz que não acha que a UFG Regional Jataí faça questão de 

acolher os discentes cotistas e muito menos de incentivar a permanência dos mesmos. Ela diz 

que na UFG Regional Goiânia existem mais políticas de permanência que em Jataí. 

 

Deveria haver monitoria apenas para alunos cotistas, para que eles possam ter um 

desempenho similar aos demais alunos não cotistas em matérias que tem 

dificuldade. (IND/MED VET 1) (sic). 

 

Para IND/MED VET 1 ser indígena é; 

 

Ser integrado a uma comunidade aprendendo seus costumes e sua cultura, de forma 

em que se possa respeitar e ajudar a mesma. (IND/MED VET 1) 

 

 

IND/MED VET 1tem orgulho de ser indígena e se pudesse escolher, jamais 

escolheria outra etnia. 
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5.1.1.7 Indígena Xavante - Curso de Pedagogia – IND/PED 1 

 

Dentro da cidade é muito difícil de viver sem dinheiro.  

De onde vem, quando alguém pede é dado com carinho de graça (sic) 

(Indígena do Curso de Pedagogia – IND/PED 1). 

 
IND/PED 1 morava na aldeia Nossa Senhora de Guadalupe, na reserva de São 

Marcos-MT. Ele viveu e estudou na aldeia; lá fez o ensino fundamental e médio. Seus 

familiares moram lá até hoje, menos o pai, que se formou em Matemática em um curso de 

feriado e dá aulas na aldeia. Ele tem uma irmã com 10 anos e UM irmão com 8 anos. Foi seu 

pai quem o incentivou a estudar e o tio lhe contou que ele tem direito a cotas de Indígenas. 

IND/PED 1 escolheu o curso de Pedagogia para ajudar a comunidade. “Moro só, sonho em 

poder concluir o curso, gosto muito de estudar”. Veio para a matrícula em Jataí com o pai e na 

segunda vez que veio, veio sozinho. Ficou perdido; não sabia onde iria morar. O guarda da 

UFG Câmpus Riachuelo que o ajudou; ligou e encontrou uma quitinete para ele morar. 

“Graças a Deus que achei”. Às vezes, o pai o ajuda financeiramente, pois ele é professor na 

aldeia e recebe por esse serviço. A mãe não trabalha fora e o discente nos relatou que “se não 

fosse esse programa, eu não estudaria aqui”. Outros indígenas de sua aldeia estão esperando o 

resultado para virem estudar na UFG. “Todo mundo está esperando; já fizeram a inscrição e 

estão esperando o resultado”. O discente fala da dificuldade que foi e é ficar longe de seu 

povo e de sua aldeia - “eu sempre me emocionei”, mas diz que está gostando de estudar aqui. 

Importante frisar que nós, pesquisadora e orientadora, tivemos dificuldade na coleta 

de dados do discente IND/PED 1, devido à dificuldade em entender o que o discente estava 

tentando nos transmitir e, ainda, a dificuldade que o mesmo tem para entender alguns termos 

utilizados na oralidade da língua portuguesa. Ele alegou ter dificuldade em entender as frases 

ditas por nós: “Tenho muita dificuldades aprender, principalmente dentro da sala de aula. Sei 

algumas palavras de vocês, tem que aumentar, tenho que me melhorar” (sic). 
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5.1.1.8 Quilombola Kalunga da comunidade do Engenho II - Curso de Agronomia – 

QUI/AGRO 1 

 

Após terminar o curso eu busco não parar de estudar, pretendo primeiro encontrar um  

emprego e se tudo der certo, buscar me aperfeiçoar em uma área do curso para  

ir estudando para um mestrado, doutorado e até mesmo um concurso público 

(QUI/AGRO 1). 

 

QUI/AGRO 1 nasceu na comunidade do Engenho II, proveniente de um parto 

natural/caseiro. Teve a infância, considerada por ele, muito boa. Infância típica do interior: 

brincava com carrinhos de buriti e não teve acesso a videogames. Sua diversão era entre a 

natureza do local. 

Nenhum familiar de QUI/AGRO 1 possui curso superior; sua mãe não tem estudos, 

mas é sua maior incentivadora e inspiração: 

 

A minha mãe sempre foi a minha incentivadora, ela é a minha inspiração. Tudo que 

busco na vida é por ela... Apesar dela não ter estudo, ela sempre quis que eu e meus 

irmãos estudássemos. Ninguém da minha família não possui curso superior, ainda 

(sic).  
 

Os pais de QUI/AGRO 1 se separaram. Até então, ele morava com ambos; após a 

separação, passou a morar somente com sua mãe: 

 
Minha família é composta por 5 pessoas: Eu, minha mãe, meu pai, um irmão e uma 

irmã, sendo eu o mais velho dos irmãos. Meus pais são separados há mais ou menos 

uns 11 anos. Antes de vir aqui para Jatai eu morava em Goiânia. Morei lá por mais 

ou menos 3 anos. Hoje eu moro com mais 3 colegas, todos estudantes da UFG. 

Meus sonhos sempre foram vencer na vida de alguma forma, e dar muito orgulho 

pros meus pais. Poder retribuir a eles, que mesmo sem estudo, me deram uma boa 

educação e não me deixou faltar nada (sic).  
 

QUI/AGRO 1 sonha em poder retribuir tudo que seus pais fizeram por ele: 

 

Meu sonho é ajudar a minha família. Após terminar o curso eu busco não parar de 

estudar, pretendo primeiro encontrar um emprego e se tudo der certo buscar me 

aperfeiçoar em uma área do curso para ir estudando para um mestrado, doutorado e 

até mesmo um concurso público.  

 

 

Assim como muitos dos discentes entrevistados, QUI/AGRO 1 também vê na 

educação e no conhecimento oportunidades de ascensão financeira e oportunidade para ajudar 
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a família. “O conhecimento é a base de tudo” (QUI/AGRO 1). Ao analisarmos essa frase, 

percebe-se que o discente abre um vasto leque de oportunidades, como se o conhecimento lhe 

empoderasse a ponto de lhe dar base para qualquer fazer qualquer coisa e/ou para seguir 

qualquer caminho. Brandão (2007) também já dizia que “A educação é hoje considerada 

como um fator de mudanças; um dos principais instrumentos de intervenção na realidade 

social com vistas a garantir a evolução econômica e a evolução social e dar continuidade à 

mudança no sentido desejado” (BRANDÃO, 2007, p. 84). 

QUI/AGRO 1 diz que sua mãe lhe ajuda esporadicamente quando a bolsa atrasa, pois 

não possui condições de ajudar com frequência, por isso, ele nem pede ajuda em outros 

momentos. O discente diz que vê sua família a cada seis meses, pois moram muito longe e só 

consegue visitá-los nas férias. Seu maior medo é que o Governo corte as bolsas e ele tenha 

que desistir do curso por falta de condições financeiras para se manter no curso e em Jataí.  

 

Eu descobri o programa de cotas da UFG por amigos/colegas da escola que ficaram 

sabendo e me informaram. E através disso procurei me informar melhor pela 

Internet. Se não fosse esse programa de cotas eu não estaria aqui cursando esse 

curso nessa universidade, e creio que em nenhuma outra, pois o meu nível de 

ensino básico e médio foi muito baixo pra concorrer diretamente com alunos de 

cidade grande. Estou gostando muito de morar aqui. A única parte ruim é a 

distância da minha cidade, cerca de 1000 km. Em relação ao curso, eu não tenho 

tanta deficiência não. Pois apesar de não ter obtido um bom aproveitamento no 

ensino médio, eu tenho uma certa capacidade de aprendizado muito boa. E estou 

praticamente no mesmo nível daqueles que estudaram em escola particular. Em 

relação à Faculdade, é uma ótima instituição. O que falta mesmo é mais 

investimentos ao nosso polo de Jataí, algo que já está sendo feito. Um exemplo é a 

nova biblioteca que está sendo construída, isso estava realmente precisando (sic) 

(QUI/AGRO 1, grifo meu). 
 

5.1.1.9 Quilombola da comunidade Kalunga EMA - Curso de Direito – QUI/DIR 1 

 

Se eu for ficar com raiva e brigar com todo mundo que faz piadinhas,  

vou ficar com raiva de todo mundo 

(Quilombola do Curso de Direito – QUI/DIR 1). 

 

QUI/DIR 1 ingressou na Regional Jataí no ano de 2016, pela cota Negro Quilombola, 

no Curso de Direito Bacharelado Noturno. É advindo da comunidade quilombola “EMA”, do 

município de Cavalcante, que devido à integração do município, hoje é chamado Santa 

Terezinha-GO. QUI/DIR 1 tem 35 anos, solteiro e pai de 2 filhas. Ele diz que não sabe nem 

quem é o seu pai. É servidor público municipal, parou de estudar aos 10 anos e retornou 

quando passou no concurso para Vigilante Patrimonial.  
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QUI/DIR 1 foi morar com a bisavó aos 6 meses de vida e estudou do 1º ao 5º ano em 

um “racho” na comunidade Cavalcante. No “rancho” em que estudava não tinha paredes e 

não havia estrutura física compatível a uma escola atual. QUI/DIR 1 parou de estudar aos 10 

anos devido a um problema de saúde de sua bisavó, a qual foi acometida por um derrame e foi 

levada por filhos para a cidade. QUI/DIR 1 foi morar com uma senhora da comunidade, 

chamada por ele de “Mãe Joana”, que lhe dava comida e moradia, e, posteriormente, com sua 

mãe biológica, que não tinha condições de mandá-lo e mantê-lo na cidade para estudar, já que 

o 6º ano era oferecido na escola municipal na cidade. Sua mãe sobrevivia (termo usado por 

QUI/DIR 1) de pequena roça plantada por ela, a qual só dava para subsistência, não tinha 

salário e o primeiro salário que teve foi quando se aposentou, recentemente. Ele diz que, 

dependendo da idade do filho, o pai e a mãe não ajudam os filhos e com 10 anos começou a 

trabalhar. 

QUI/DIR 1 tem 11 irmãos, dos quais 8 moram com a mãe, mais 3 netos. Todos 

vivem da aposentadoria de 01 salário-mínimo da mãe. 

QUI/DIR 1 diz que: 

 

Alguém precisa fazer diferente e mudar essa história, porque os meus irmãos vivem 

e crescem no lugar sem mudar nada. Eu quero fazer diferente e mudar nossa história, 

por isso decidi estudar e poder ganhar mais que 01 salário-mínimo, porque não dá, é 

somente para subsistência. 
[...] 

O salário de minha mãe não dá nem para pagar os remédios e fico vendo meus 

irmãos com seus filhos nas costas dela, sabendo que tem despesas para pagar. 

Energia tem que pagar, não é igual à água. Água tem no rio, é de graça, mas energia 

não! 
 

Quando QUI/DIR 1 passou no concurso municipal, pôde voltar a estudar. Cursou o 

5º, 6º e 7º anos em um colégio estadual, mas, antes de terminar o 7º ano, o Diretor do colégio 

encerrou a turma, pois só estavam 17 alunos matriculados e a justificativa foi que aquela 

turma estava dando prejuízo aos cofres públicos. No ano seguinte, fez do 5º ao 9º ano pelo 

Tele Curso, tendo muita dificu1dade, porque ele percebia que até mesmo alguns professores 

não tinham domínio do conteúdo ministrado. Parou de estudar novamente e quando voltou fez 

do 1º ao 3º ano do ensino médio. Ressalto aqui, mais uma vez, o que nos mostra Brandão, 

quando se pergunta, ao analisar o discurso das “cotas”, se não há uma transferência para o 

ensino superior público da resolução dos problemas que o ensino fundamental e médio 

público não deram conta de resolver, ou seja, a universidade faria, em parte, o papel que, em 

tese, cabe à educação básica (Brandão, 2005). 
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5.1.1.10 Quilombola Kalunga da comunidade do Engenho II - Curso de Fisioterapia - 

QUI/FISIO 1 

 

Meus pais sempre me incentivaram a estudar, diziam que o estudo  

era muito importante E que eles não queriam que passássemos  

pelas mesmas dificuldades que eles (QUI/FISIO 1). 

 

Nasci em Cavalcante-Go, minha infância foi toda na comunidade Quilombo 

Kalunga Engenho II onde estudei até o quinto ano do ensino fundamental, meus pais 

sempre me incentivaram a estudar diziam que o estudo era muito importante é que 

eles não queriam que passássemos pelas mesmas dificuldades que eles. Minha 

família é composta por 4 irmãos, meus pais são casados e moram em uma Fazenda 

um pouquinho distante da Comunidade. A única da família que está tentando um 

curso superior sou eu, meus irmãos terminaram o ensino médio e não quiseram 

seguir adiante. Minha mãe também tem ensino médio completo, porém meu pai 

estudou somente até a quarta série. Atualmente moro com minha prima. Entre os 

meus sonhos está o a formação em Fisioterapia. Assim que terminar o curso 

pretendo fazer especializações na área, pretendo fazer mestrado e doutorado 

também. Meus pais me ajudam como podem, quando não ocorrem atrasos das 

bolsas consigo arcar com minhas despesas. Porém, quando tem atraso, meus pais 

têm que arcar com as contas. Tenho medo de não conseguir me manter aqui até o 

fim do curso. Descobri o programa através de parentes que já se ingressaram na 

UFG pelo programa. E acredito que se não fosses pelas cotas, não estaria na UFG. 

Gosto muito da cidade, o ruim é o custo de vida que aqui é muito alto. Até o 

momento, estou satisfeita com o curso, com os professores. Dentre as qualidades da 

UFG posso destacar a dedicação dos professores, o RU no Câmpus e transporte. 

Estou gostando do curso é uma coisa que sempre quis. Só corrigindo, ali em cima é 

“atraso da bolsa” (sic) (QUI/FISIO 1). 
 

5.1.1.11 Quilombola da comunidade Nossa Senhora Aparecida - Curso de Medicina – 

QUI/MED 1  

 

O racismo é como a história da sexualidade, a pessoa se torna extremista  

por ter sofrido algo e isso não leva a nada (sic) (QUI/MED 1). 

 

QUI/MED 1 morou em Cromínia/GO até os 17 anos, com a avó, porque a mãe se 

casou novamente e constituiu outra família; desse novo relacionamento, ela teve outro filho, 

hoje com idade de 11 anos. A cidade de Cromínia tem aproximadamente 3.500 habitantes 

(dados passados pelo próprio discente). QUI/MED 1 saiu do município para cursar Farmácia 

na UFG de Goiânia. Em Goiânia, ele morava com o pai, inicialmente; quando começou a 

ganhar a bolsa permanência do FNDE, passou a morar e dividir o aluguel com um amigo, pois 
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o pai morava muito longe da Universidade. QUI/MED 1 relatou que não conseguiu a vaga na 

CEU (casa do estudante universitário) porque o pai mora em Goiânia. Quando passou no 

processo seletivo para cursar Medicina pelo Programa UFGInclui, seu pai passou a ajudá-lo 

nas despesas até conseguir ganhar a bolsa permanência e agora só lhe ajuda esporadicamente. 

Quem ajuda financeiramente QUI/MED 1 são os avós e sua mãe, que trabalha na 

prefeitura. A avó paterna ganha muito pouco e seu avô paterno já é falecido, impossibilitando 

ainda mais a ajuda, até hoje ela conseguiu mandar R$ 200,00 para ajudar nas despesas do 

discente. Ele nos relatou que quando fica doente não tem condições financeiras para procurar 

um atendimento na rede privada, mesmo sendo dependente da mãe no plano de saúde Ipasgo:  

 

(...) procuro atendimento no centro médico ou então em algum posto de saúde em 

Jataí e já fui atendido no posto de saúde da Vila Sofia, (...) quando preciso de algum 

especialista, acabou que meu professor me atendeu novamente, mas antes tive que 

procurar um especialista na Plena, que não fiz procedimento correto e meu professor 

acabou realizando procedimento correto. Se eu fico doente, é muito difícil eu ficar 

doente, só tive essa infecção de ouvido. Eu geralmente não gripo muito fácil. 

Normalmente saro espontaneamente (sic).  

 

QUI/MED 1 recebeu inspiração e incentivo para os estudos de pessoas tidas como 

referência e que diz nunca esquecer:  

 

Quem me incentivou estudar foi um colega/professor, se formou com 22, 23 

anos. Ele montou uma farmácia em Cromínia e começou a dar aula pra mim e a 

trabalhar no hospital e me incentivou a estudar. Ele me ajudou estudar e também o 

chefe da comunidade quilombola de Cromínia que inclusive foi ele que me falou 

dessas vagas, me informou sobre a bolsa. Eu havia começado uma faculdade 

particular em Goiatuba, mas parei porque estava muito difícil pra pagar. Então o 

Chefe do quilombo me informou da bolsa de estudos para fazer faculdade na UFG. 

Minha família sempre me apoiou (sic) (QUI/MED 1). 
 

O Colega e professor de QUI/MED 1 e também o chefe da comunidade que os 

incentivaram e estimularam a estudar desempenharam o papel de intelectual orgânico, já 

citado por Marx, que faz uma reflexão acerca da questão dos intelectuais: “é a ampliação da 

formação e da ação dos intelectuais orgânicos das classes subalternas na construção de uma 

sociedade regulada pelos interesses e necessidades do trabalho”, que Marx nomeou de 

emancipação humana (DURIGUETTO, 2014, p. 279). 

 

Quando eu morava em Cromínia, eu residia com minha avó, no caso quem morava 

era eu e minha avó e meu irmão de 12 anos, que gosta muito de ir pra minha avó. 

Pode considerar que ele também mora em minha avó. Minha mãe mora com o 

marido próximo à casa de minha avó. Os meus tios paternos moram em Goiânia, no 

caso só tenho um. Tenho um irmão por parte de mãe de 12 anos. Tenho um irmão 
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paterno de um ano e uma irmã paterna de menos de um ano. Meus pais não são 

casados, são separados, acho que 16 a 17 anos, por aí. Eles moravam em Cromínia, 

hoje eu moro com dois colegas do meu curso, sendo um da minha sala e o outro 

reprovou e ficou para trás (sic) (QUI/MED 1). 

 

Para uma criança que quase não tinha sonhos, que só queria ter um bom emprego, 

gostava de trabalho rural - plantar e tirar leite – e que nunca pensou em se tornar alguém de 

representatividade, QUI/MED 1 mudou bastante. Segundo ele, hoje: 

 

 Meu sonho agora é terminar meu curso e fazer meu trabalho e tenho sonho político, 

quero me tornar prefeito de Cromínia, quero trabalhar lá como médico, fazer um 

bom trabalho me tornando um bom prefeito, com prestígio. Quero visar ao bem do 

município e quero também ajudar minha comunidade quilombola como a população 

carente lá. Até como médico, por conta que a saúde é o bem mais precioso de tudo e 

ela tem que ser o carro chefe de uma pessoa (QUI/MED 1). 

 

O discente diz que consegue ver sua família uma vez por mês, mas essa frequência 

pode variar; “vejo minha família uma vez por mês ou até uma vez a cada 2 meses, depende 

muito como está o curso, a correria e o dinheiro, para saber se posso viajar ou não. Nem que 

seja depois de um bom tempo, pra ficar pouco tempo ou muito, pretendo voltar para lá”.  

 

Meu maior medo é de perder algum familiar, acho que é o medo que todo mundo 

tem. Eu descobri o UFGInclui pelo chefe quilombola de Cromínia, foi muito difícil 

fazer parte do curso em Goiânia porque tudo tive que descobrir e a UFG não fez 

muito por mim, comecei a fazer Farmácia por causa de meu amigo que me ajudou 

muito. Um dos filhos do chefe da comunidade estava fazendo curso superior na 

UFG com a bolsa. Se não fosse o programa de Cotas, com certeza eu ainda estaria 

fazendo o curso de Farmácia na UFG de Goiânia. Eu acho que teria que parar o 

curso e me dedicar unicamente ao Ensino Médio e ao Cursinho, mas acho que não 

conseguiria ingressar no curso de Medicina. Quando entrei no curso de Farmácia 

e vi como o profissional estuda para ser mal valorizado, então decidi tentar o 

curso de Medicina, foi aí que pensei nessa ideia. Assim que entrei em Farmácia, 

percebi que todos que faziam Farmácia queriam medicina, assim como os que 

fazem Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, acho que todo mundo queria 

Medicina e acabei querendo também. Acho que 90% de minha sala queriam 

Medicina e passei a procurar o porquê e descobri que são mal valorizados.  

(QUI/MED 1, grifo meu) 
 

QUI/MED 1 já cursava um curso na área da saúde, mas percebeu que o profissional 

daquela área  era mal remunerado; se cursasse Medicina trabalharia na área que gosta e seria 

melhor remuneração. A cota lhe permitiu ingressar no curso desejado. O discente faz alguns 

apontamentos importantes: 

 

 A metodologia ativa do curso em Jataí não é bem aplicada. Eles cobram 

muito do estudante algo que é desnecessário e uma perda de tempo.  
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 Os professores que não são médicos têm umas cobranças bem diferentes do 

que vamos precisar na Medicina.  

 Não tem área verde na Universidade para estudarmos.  

 Saímos às 17:30h e voltamos às 7:30h e a quantidade de atividades é muito 

grande.  

 A estrutura do meu prédio até que é boa, foi recentemente construído.  

 Acho que é preciso melhorar o transporte, precisamos chegar muito cedo 

para conseguir entrar e pegar o ônibus. Acabo pegando muitas caronas; 

 Meus professores são bons, uns conseguem passar bem o conteúdo e outros 

nem tanto.  

 Tivemos um professor que pediu exoneração porque acho que percebeu que 

não conseguia passar o conteúdo para a turma. 

 Temos um professor que ficou no curso que cobra muito e passa pouco, não 

consegue passar o conteúdo, mas acho que toda faculdade tem isso, mas 

acho que não justifica eu dizer que os professores são ruins por causa disso 

(sic) (QUI/MED 1).” 
 

5.1.1.12 Quilombola Kalunga da comunidade do Engenho II - Curso de Medicina - QUI/MED 

2 

 

Minha mãe era alcoólatra até meus 10 anos e por esse motivo passamos por  

muitas necessidades, inclusive em relação à comida (QUI/MED 2) (SIC). 

 

QUI/MED 2 nasceu em Taguatinga-DF, mas foi criada na comunidade Kalunga 

Engenho 2. Seus pais se separaram quando tinha apenas um ano de idade, ficando sua mãe 

solteira e sozinha com três filhos para criar, obrigando-a a voltar para a comunidade, onde 

vive até hoje. Assim como o pai de QUI/MED 3, a mãe de QUI/MED 2 também era alcoólico 

(mais uma coincidência). A mãe de QUI/MED 2 foi alcoólica até seus 10 anos:  

 

e por esse motivo passamos por muitas necessidades, inclusive em relação à comida. 

Mesmo com todas as limitações, minha mãe sabia que os estudos eram a chave para 

a mudança de vida. Sempre nos incentivava a estudar e sempre foi a nossa maior 

inspiração. Conseguiu se livrar do vício, trabalhando para nos dar o de melhor, 

depois casou-se com meu padrasto e com ele teve mais dois filhos. Somos 5 irmãos 

(QUI/DE 2). 

 

Como os pais dos outros discentes ingressantes no Programa UFGInclui, os pais de 

QUI/MED 2 também vêm na educação possibilidade de mudança de vida, de classe social e 

de ascensão. “E o tempo foi passando, e nossa mãe nos incentivando, até que meu irmão 

conseguiu entrar pelo Prouni na Universidade Católica de Brasília no curso de Engenharia. 

Até então, o primeiro da família mais próximo a cursar ensino superior.” Ao ver o brilho nos 

olhos de sua mãe, advindo da conquista do irmão, QUI/MED 2 se sentiu inspirado ainda mais 

a lutar pelo sonho de cursar o ensino superior. A mãe de QUI/MED 2 via no estudo uma 
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possiblidade de passagem de uma condição “de vida/financeira” para outra condição. “(...) de 

dar orgulho para minha família e poder ter uma vida melhor”. Conforme Saviani, “(...) como 

procurei esclarecer, a educação supõe a desigualdade no ponto de partida e a igualdade no 

ponto de chegada (...) o processo educativo é passagem da desigualdade para a igualdade” 

(SAVIANI, 1983, p. 80-81).  

Carlos Rodrigues Brandão já falava, em 1981, sobre o empoderamento que o saber 

proporcionava: 

 

Quando o fruto do trabalho acumula os bens que dividem o trabalho, a sociedade 

inventa a posse e o poder que separa os homens entre categorias de sujeitos 

socialmente desiguais. A posse e o poder dividem também o saber entre os que 

sabem e os que não sabem. Dividem o trabalho de ensinar tipos de saber a tipos de 

sujeitos e criam, para o seu uso, categorias de trabalhadores do saber-e-do-ensino. 

(BRANDÃO, 2007, p. 102). 

 

QUI/MED 2 sente-se extremamente grato pelos resultados advindos de seu esforço, 

de sua fé e pela oportunidade que o Programa UFGInclui lhe proporcionou. Graças a tudo 

isso, hoje cursa Medicina em uma Universidade Federal. A discente diz ter muito sonhos, 

inclusive, pretende ajudar sua comunidade fazendo a diferença.  

QUI/MED 2 lamenta não poder visitar a família com mais frequência, devido à falta 

de dinheiro, podendo visitá-los somente duas vezes no período de um ano. 

 

Moro com a minha prima Viviane, que também conseguiu uma vaga em 

Fisioterapia, outro orgulho para a família! Como nossa família não possui uma 

condição financeira muito favorável, nosso sustento depende muito das bolsas que 

recebemos. Os parentes ajudam no que podem. E como disse, podemos pouco! 

Desde que chegamos aqui, isso já irá fazer um ano, visitamos nossos familiares duas 

vezes.  

 

Ela nos relatou que se sente muito insegura em relação à questão financeira, tem 

muito medo de ter problemas com a liberação das bolsas, pois depende delas para continuar 

com o curso. Se mostra muito grata por ter conhecido o Programa UFGInclui através de uma 

visita do Coordenador de Permanência e Inclusão, Jean Baptista, à comunidade de QUI/MED 

2. 

 

Bom, se não fosse o programa, não estaria fazendo o curso, ou seria muito mais 

difícil de conseguir. Estaria fazendo Arquitetura na Católica de Brasília ou 

Engenharia na UNB, pois no mesmo ano que passei aqui também passei lá. Amém 

pelo programa! Pois amo Jataí, gosto muito da cidade, me sinto acolhida. Dá 

saudade de casa, inevitável, mas me sinto satisfeita com tudo o que estou vivendo.  
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QUI/MED 2 expõe suas dificuldades: 

 

- não tenho muito a declarar. Até porque é visível o empenho dos profissionais 

que aqui trabalham. Uma das minhas maiores dificuldades no início era com o 

método de ensino aplicado. A metodologia ativa. Muito difícil pra mim, mas nada 

que um pouco de esforço, ajuda dos professores e monitorias (inclusive monitorias 

voltadas para nós quilombolas), não ajude. Agora estou me adaptando a ela 

(Metodologia).  
- a Universidade tem se mostrado muito eficiente com seus programas de inclusão, 

ônibus universitário, curso de inglês (o qual faço parte), RU, Academia entre outros. 

Além disso, temos uma equipe de pessoas que estão nos ajudando, entrando nessa 

causa. Como a Débora. Muito obrigada! (QUI/MED 2). 

 

5.1.1.13 Quilombola da comunidade São Felix - Curso de Medicina - QUI/MED 4 

 

Não tenho ajuda financeira da família e a última vez que os vi foi no mês de  

setembro de 2016. Meu maior medo é ficar desempregado,  

sem condições de me manter ou cuidar de mim na velhice (QUI/MED 4). 

 

 

QUI/MED 4 nasceu na cidade de Minaçu, Goiás, em 21 de dezembro de 1980. Sua 

infância foi vivida na região da cidade de Cavalcante, sempre ajudando seu pai, no garimpo 

de ouro e trabalhando em lavouras de arroz, feijão e milho.  

O discente nos compartilhou que morava em Minaçu com seus pais até o ano de 

2012, hoje mora sozinho. Seu pai já faleceu e sua mãe é sua grande incentivadora, “Apenas 

um irmão, dentre 7 filhos, possui curso superior na área de engenharia elétrica, seu nome é 

Amado Dione Martins da Conceição (...) somos 7 irmãos”.  

 

O discente diz que seus sonhos são;  
 

ter uma vida boa com um bom emprego e residência fixa. Após o término do curso, 

tenho a intenção de voltar pra minha cidade natal. Não tenho ajuda financeira da 

família e a última vez que os vi foi no mês de setembro de 2016. Meus maiores 

medos são ficar desempregado sem condições de me manter ou cuidar de mim na 

velhice. Descobri o programa de cotas pelo site da UFG, pois já vinha tentando 

ingressar na UFG desde o ano de 2011. Se não fosse o programa de cotas, não 

estaria cursando o curso hoje na UFG. Gosto da cidade de Jataí, embora não tenha 

muito tempo pra conhecê-la. (QUI/MED 4, grifo meu) 

 

O discente nos fala sobre suas dificuldades;  
 

O que vejo como dificuldade da UFG jatai, é uma estrutura de transporte melhor 

para os alunos tendo em vista, que a cidade não se preparou para a quantidade 

de alunos. Um restaurante universitário na região da unidade Riachuelo. Meu 

curso precisa de mais aprimoramento das monitorias para os alunos com mais 
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deficiências nos conteúdos. UFG, hoje tem uma variedade de cursos muito 

bons, e o UFGinclui é a porta de entrada para as pessoas que precisam de uma 

oportunidade na universidade pública, mas que não conseguem competir 

igualitariamente por deficiência estudantil. Meu curso, medicina, é um excelente 

curso, pois prepara o aluno para humanizar saúde (sic) (QUI/MED 4, grifo meu). 
 

 

5.1.1.14 Quilombola da comunidade Santo Antônio da Laguna - Curso de Medicina - 

QUI/MED 3 

 

Tive muito medo, porque não tenho aparência de negro, sou claro e tenho olhos claros.  

Eu e minha mãe chegamos a ligar para o Quilombo para saber o que fazer nos casos em que as pessoas 

duvidassem por causa da cor de minha pele.  

De tanto falarem, até eu cheguei a duvidar! Acabei descobrindo que no Sul possui um quilombo somente de 

pessoas brancas, com traços asiáticos, portanto não tive mais medo (QUI/MED 3). 

 

QUI/MED 3 vem do norte do estado de Goiás. Nasceu em Goianésia, mas devido a 

várias mudanças que fez na infância, morou grande parte na zona rural: 

 

Minha infância inclui a passagem pelas fazendas Palitó, Gambira e depois Raizama. 

Na fazenda Gambira, por exemplo, era uma terra do meu bisavô. Que inclusive, 

morávamos todos os familiares do nosso quilombo. Minha infância foi incrível! 

Incrível não quer dizer que não tenha tido dificuldades, tive, muitas, aliás. Contudo, 

agradeço por todas elas. Pois elas me lapidaram para ser quem sou hoje. Tivemos e, 

ainda temos dificuldades financeiras. Tenho uma família maravilhosa, minha avó, 

meu avô, minha tia, minha mãe, sempre foram incríveis para mim.  

 

Um fator que nos chama atenção na infância da maioria dos sujeitos estudados é o 

relato da dificuldade financeira desde a infância. QUI/MED 3 passa-nos sofrimento ao falar 

do alcoolismo do pai, tanto no relato de sua própria história na forma escrita, quanto na 

entrevista, inclusive, demonstra muito sofrimento ao nos relatar que é brigado com o pai até 

hoje, ou seja, não se falam e nem têm contato. 

 

Tive uma boa infância, apesar de ter sofrido sobre algumas questões, como por 

exemplo, o alcoolismo do meu pai. Com o passar dos anos, surgindo a necessidade 

de continuar estudando, minha mãe, incentivadora máxima da minha vida, em todos 

os quesitos possíveis, me enviou para morar com meus tios em Goianésia. Continuei 

estudando, depois disso, fui morar com minha vó e sempre dando seguimento nos 

estudos. Minha mãe sempre incentivou e desejou muito que eu estudasse até porque 

ela e meu pai não possuem curso superior. Então, sempre foi um desejo muito 

grande dela. Algo que quero muito que ela faça futuramente, concluir o ensino 

médio e, porque não, uma graduação. Minha família é composta por 4 membros 

contando comigo. Eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Atualmente, meus pais não 

vivem juntos.  
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QUI/MED 3 trabalhou todo o ensino médio com a intenção de ir embora estudar e 

cursar Medicina, mas ainda não sabia sobre o Programa UFGInclui: “meus planos iniciais 

eram ir para cursinho e tentar passar numa universidade pública. E assim fiz, fui para Goiânia 

após o término do ensino médio e entrei no cursinho através de bolsa e comecei a me 

dedicar”.  

Foucault vê o discurso como engrenagem: 

 

De sorte que o tênue deslocamento que se propõe praticar na história das ideias e 

que consiste em tratar, não das representações que pode haver por trás dos discursos, 

mas dos discursos como séries regulares e distintas de acontecimentos, este tênue 

deslocamento, temo reconhecer nele como que uma pequena (e talvez odiosa) 

engrenagem que permite introduzir na raiz mesma do pensamento o acaso, o 

descontínuo e a materialidade (Foucault, 1970, p. 59). 

 

O discente permaneceu três anos no cursinho sem saber do Programa UFGInclui. 

Podemos concluir que o Programa UFGInclui poderia ser melhor divulgado; sabemos das 

limitações de servidores e financeira, mas é muito importantes para Universidade que pelo 

menos os vestibulandos que estão no 3º ano do Ensino Médio e/ou matriculados em cursinhos 

preparatórios na Capital, onde temos a Reitoria da UFG, fiquem sabendo dos programas 

desenvolvidos pela mesma.  

O programa UFGInclui deveria ser melhor divulgado para possibilitar o acesso e a 

inclusão dos discentes Indígenas e Negro quilombolas provenientes de escolas públicas, 

lembrando que a Universidade precisa tomar muito cuidado ao veicular os dados dos 

matriculados unicamente como promoção e Marketing. Temos ingressantes pelo programa, 

mas ainda são muito poucos perante o número total de ingressantes pelo sistema Universal. 

Lembrando que temos 25 cursos e não temos ingressantes Indígenas e Negros Quilombolas 

em todos os cursos da Regional Jataí. A divulgação precisa existir, mas com o intuito de 

alcançar os sujeitos que necessitam do programa e não para promoção do nome da 

“instituição”, como se ela fizesse ou prezasse tanto pelos Programas Sociais. “No terceiro ano 

de cursinho, obtive informações sobre o programa na UFG e então me candidatei (...) acabei 

passando na UFG-Jataí, UFBA –Salvador e na UFTM- Uberaba, todas federais, (...) escolhi a 

UFG por ser no meu estado e estar mais próximo de minha família” (QUI/MED 3). 

O discente diz ter muitos sonhos, mas não expõe quais são e diz que “Deus tem me 

ajudado. Que eu continue lutando por tudo aquilo que acredito e obtenha mais sucesso ainda”. 

Ele nos fala um pouco sobre seus planos para o futuro: 

 



152 

 
(...) meus planos no hoje para o futuro, é me formar, fazer uma residência médica, 

ajudar minha família em todos os quesitos possíveis, ajudar no que tange o incentivo 

e auxílio nos estudos para pessoas da minha comunidade. Na minha carreira 

profissional, tenho muita vontade de estar envolvido com o ministério de saúde, com 

secretária de saúde e estar atuando como preceptor. Que eu possa ter a sabedoria, 

humildade e saúde para correr e conquistar todos os meus objetivos (sic).  

 

Mais uma vez, o sonho do discente se assemelha aos sonhos dos demais discentes 

ingressantes pelo Programa. Eles pretendem ajudar seu povo, ajudar sua comunidade e ajudar 

os familiares. Assim como muitos, o discente vai pouco em casa, mora longe e o dinheiro 

gasto faz falta.  

Sua mãe e sua avó ajudam, quando possível, nas despesas em Jataí. O discente diz ter 

muito medo de perder a família, que é seu suporte e base. É também pela família que deseja 

conquistar um espaço e vencer profissionalmente. 

 

Quanto às dificuldades e deficiências na UFG eu tenho algumas, mas não somente 

para mim, meus amigos do programa também, que acaba me revoltando mais ainda. 

Vejo muitas injustiças e tratamentos diferentes quanto a minha regional e a 

regional Goiânia. Sei das limitações de recurso, sei que o programa é novo para 

nossa regional e da crise a qual o país enfrenta. Contudo, existem coisas óbvias 

que não são feitas, por simplesmente, falta de um pouquinho de desejo de 

‘forças’ da Regional Goiânia. Lembrando que existem padrinhos lá 

maravilhosos e que sempre se mostraram na luta para conosco, a todos eles, 

eterna gratidão. Mas voltando, minha dificuldade no momento mesmo é a 

permanência, pois o curso não para de surgir gastos. Tenho a bolsa 

permanência do MEC, que é uma benção, mas nesse momento, estou 

precisando muito da moradia, espero estar conseguindo ela nesse processo de 

início de ano. Amo Jataí, cidade incrível e que tenho grande carinho. Penso, 

inclusive, em residir aqui no futuro. Meu curso tem me acolhido da melhor maneira 

possível, eu pelo menos, tive muita sorte. Eu realmente tenho uma família aqui e sou 

grato por isso.  
 

O discente aponta algumas qualidades aqui na UFG; 

 

- pessoas incríveis que conheci/conheço/conhecerei. Sou muito contente e ter a 

oportunidade de conhecer pessoas que querem ajudar, que respeitam, que acreditam 

e que lutam contigo pela melhoria da universidade, do curso, do grupo UFGInclui.  

- programas de assistência estudantil são poderosas ferramentas que realizam sonhos 

de inúmeras pessoas, eu, por exemplo, sou prova disso.  

- diversidade da qual a UFG faz parte e luta me sinto muito bem representado (sic) 

(QUI/MED 3). 

 

O Discente se sente muito grato pela experiência de estudar na Regional Jataí. Ele 

nos relatou que ainda falta muita coisa para aprender, provar, descobrir e crescer, contudo, ele 

nos demonstra estar muito agradecido por tudo que tem vivido: “(...) Olha de onde saí, e onde 
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estou hoje, agradeço a Deus e minha mãe em especial. No mais, eu peço sabedoria, saúde, 

humildade e forças para vencer, sempre” (QUI/MED 3). 

 

5.2 PERFIL ACADÊMICO 

 

Todos os sujeitos ingressantes pelo Programa UFGInclui responderam ao 

questionário. 

 

Gráfico 1 – Ingressantes por curso 

 

 

 

O Curso de Medicina foi inaugurado na Regional Jataí no ano 2014 e em apenas dois 

anos de funcionamento, apesar de ser considerado um curso elitista, teve o maior número de 

ingressos do Programa UFGInclui. O “Gráfico 1” mostrou que o Curso de Medicina teve 

sozinho o maior número de ingressos em relação aos outros cursos juntos.  

Ressalta-se que, nessa questão, são incluídos como respondentes todos os 

ingressantes pelo UFGInclui, inclusive o discente que se encontra com matrícula inativa. 
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Gráfico 2 – Gênero e Raça dos Ingressantes 

  

  

No “Gráfico 2”, verifica-se que 33% dos ingressantes são do gênero feminino e 67% 

masculino. Dos 15 ingressantes pelo Programa UFGInclui 47% são indígenas e 53% Negros 

Quilombolas. Dos 47% indígenas: 3 são do gênero feminino e 4 do gênero masculino, ou seja, 

a maioria dos ingressantes indígenas são do sexo masculino. Dos 53% negros quilombolas: 2 

são do gênero feminino e 6 do gênero masculino, ou seja, a maioria dos ingressantes negros 

quilombolas são do sexo masculino. Podemos perceber que em ambas as categorias, a minoria 

dos ingressantes são do gênero feminino. Sabemos que para além desse dado existe 

informações fortes e importantes sobre esses povos, mas não aprofundaremos nessa questão 

por não ser pertinente nesse momento e nem contemplar o objetivo desse estudo. O trabalho 

não para, precisamos continuar nossas pesquisas e essa questão poderá ser retomada em 

próximos estudos.  

É notória a diferença entre discentes ingressantes do sexo masculino e do sexo 

feminino. As discentes representam apenas 33% dos ingressantes pelo Programa de inclusão 

UFGInclui. Esse dado nos faz refletir sobre a presença da cultura patriarcal e autoritária que 

ainda opera pela naturalização das desigualdades de gênero, econômicas e sociais, assim 

como há naturalização das diferenças étnicas, postas como desigualdades raciais entre 

superiores e inferiores, das diferenças religiosas e de gênero, bem como naturalização de 

todas as formas visíveis de violência; as diferenças são postas como desigualdades e, estas, 

como inferioridade natural ou como monstruosidade.  
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Ressalta-se que, também nessa questão, são incluídos como respondentes todos os 

ingressantes pelo UFGInclui, inclusive o discente que se encontra com matrícula inativa. 

 

Gráfico 3 – Etno/Racial por curso 

 

 

 

No “Gráfico 3”, verifica-se que o Curso de Medicina foi o que mais teve 

ingressantes. Vale lembrar que esse curso possui duas entradas por ano, portanto, é normal 

que se tenha mais ingressantes em relação aos outros. O curso de Medicina teve 4  

ingressantes de etnia Indígena e 4 Negros Quilombolas, sendo que, dentre os 4 indígenas, 3 

são do gênero masculino e 1 do feminino. O quadro se repete ao analisarmos os 4 ingressantes 

Negros Quilombolas: 3 são do gênero masculino e 1 feminino. O curso de Medicina é 

considerado um curso elitizado; normalmente, quem cursa são os filhos da elite, os quais 

estudaram nas melhores escolas, não trabalham, só estudavam e conseguem ser selecionados 

mesmo com a alta concorrência que tem o curso. Após a seleção, a dedicação ao curso é 

total/integral, impossibilitando o discente de trabalhar. Sendo um curso elitizado, fica mais 

notória a desigualdade de gênero: são apenas duas discentes (25%) do gênero feminino em 

um total de 8 discentes ingressantes no curso de Medicina, como se o próprio sistema 

governamental e social fosse filtrando os que podem e os que não podem, os que são e os que 

não são capazes. 
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Aqui também são incluídos como respondentes todos os ingressantes pelo 

UFGInclui, inclusive o discente que se encontra com matrícula inativa. 

 

5.2.1 Utilização dos recursos de multimídia em aula 

 

Muitos docentes utilizam o computador e o Datashow como ferramentas para 

ajudarem na exposição de suas aulas e conteúdos, acreditando que essa seja uma das técnicas 

mais ágeis para atingir seu objetivo. Por saber que a grande maioria de nossos discentes do 

Programa UFGInclui não possuem condições de renda suficiente para permanecer na UFG 

sem o auxílio das bolsas, nos alertamos para a possibilidade de alguns deles não terem 

facilidade para assimilação dos conteúdos ministrados através do uso do Datashow. 

 

Gráfico 4 – Ferramentas para auxílio da aprendizagem 

 

   

 

Dos 14 discentes pesquisados, 10 dizem que já tinham contato com computador antes 

de ingressarem na UFG Regional Jataí e 2 disseram que não tinham contato com o 

computador. Dos 14 discentes, 9 disseram estar habituados a assistirem aula com o uso do 

Datashow e os outros 5 informaram não serem habituados. 

Já que mostraram ter contato com computador e em assistir aulas com o uso do 

Datashow, perguntamos a eles se tinham dificuldades em acompanhar as aulas com o uso de 

Datashow. 

 

71% 

29% 

JÁ TINHA CONTATO COM 

COMPUTADOR 

sim

não

64% 

36% 

HABITUADO A ASSISTIR 

AULAS COM O USO DO 

DATASHOW 

sim

não



157 

 

Gráfico 5 – Aulas com o auxílio do Datashow 

 

 

 

Dos 14 discentes investigados, dispostos no gráfico 5; 04 informaram ter dificuldade 

em acompanhar as aulas com o uso do Datashow e 10 informaram que não possuem 

dificuldades. No gráfico anterior, percebemos que 5 discentes disseram ser habilitados a 

assistir aulas com o uso do Datashow, mas desses 5, apenas 4 alegaram ter dificuldades com 

essas aulas. 

QUI/DIR 1 diz que em sua comunidade não possuía computadores, nem internet, 

nem datashow, nada parecido com o que tem aqui na Universidade, e logo que chegou, 

precisou acessar o SIGAA, sem ninguém para auxiliá-lo, “me mostrar o ponto de partida”.  

QUI/DIR 1 diz: 

 

Tenho muita dificuldade, os professores chegam na sala e ligam o Datashow e 

aquilo passa tão rápido que não consigo acompanhar, em minha comunidade não 

tinha nada disso! Passam trabalhos, mas não falam qual é o ponto de partida e acabo 

lendo um texto até 5 vezes e, às vezes, ainda preciso fazer fichamento para poder 

entender. As vezes que falei de minha dificu1dade, ouvi a seguinte frase: a 

biblioteca está ali, é só ir lá e ler pra aprender, tem um monte de livros lá!, fico 

calado, porque se eu for brigar, acabo brigando com todo mundo! E na verdade, se 

fosse assim, não precisaria de professor! (QUI/DIR 1),  
 

QUI/DIR 1 diz que alguns professores colocam os próprios alunos para ministrarem 

a aula. O discente relatou que teve muita dificuldade, já que nunca havia estudado aquele 

conteúdo e o professor chegou e passou os textos para que o aluno ministrasse a aula sobre o 

conteúdo, sem orientação, sem ponto de partida, sem se importar com sua dificuldade. “O 

trabalho precisava ser em Datashow e eu não sabia fazer, acabei prejudicando todos do meu 

grupo”. 
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Nossas modernas sociedades desenvolveram uma poderosa tecnologia política de 

produção de indivíduos, que aplica procedimentos disciplinares, separando, individualizando, 

marcando e identificando os sujeitos, comparando-os e classificando-os entre si, remetendo-os 

a uma média construída para o seu grupo, demarcando limites e fronteiras, incluindo, 

excluindo, marcando e corrigindo os desvios, reconduzindo, ainda, à norma. QUI/DIR 1 diz 

“não quero passar de ano, eu quero aprender! Me sinto decepcionado porque no ensino médio, 

eu só tirava notas acima de 8,0 e agora não consigo tirar nem 8,0. Já cheguei a tirar só nota 

10,0 no boletim”. Ele diz se importar em aprender, mas se diz decepcionado com as notas, 

que não acha suficientemente boas, apesar de estar acima da média global do curso. QUI/DIR 

1 diz que se sente largado pela UFG Regional Jataí. Quando chegou aqui, não recebeu 

nenhuma orientação, como acontece na UFG de Goiânia. Diz ainda que Jataí precisa de um 

local de acolhimento para os cotistas ingressantes se informarem, se localizarem e terem mais 

mobilidade e autonomia na Universidade. 

A Universidade quer ser inclusiva, mas não consegue acolher bem os seus cotistas e 

esses se sentem “largados, esquecidos, excluídos”, mais ainda do que se sentiam antes do 

ingresso na Universidade. Chegam cheios de sonhos e expectativas e acabam se frustrando 

com o descaso para com suas necessidades específicas (relato de QUI/DIR 1). 

Esse estudo é muito importante, porque nos permite ouvir, investigar, vivenciar e 

relatar histórias de problemas reais existentes em nossa Universidade. E, ciente desses, 

podemos repensar essa realidade e propor soluções, colaborando para o crescimento dos 

discentes cotistas e da própria Universidade. Através da investigação dos discursos, 

defrontamo-nos com nossa história ou nosso passado, aceitando pensar de outra forma o agora 

que nos é tão evidente. Assim, libertamo-nos do presente e nos instalamos quase num futuro, 

numa perspectiva de transformação de nós mesmos. Nós e nossa vida, essa real possibilidade 

de sermos, quem sabe um dia, obras de arte (FOUCALT, 1992). 

Na ética foucaultiana, a meta do pensamento é pôr em questão qualquer fundamento 

que naturalize nossa existência em torno de uma série de verdades. Mesmo que a história 

venha a corroer qualquer fundamento, restar-nos-ia a necessidade da tarefa crítica do filósofo, 

ou seja, saber que poderíamos ser outros: desconstruirmo-nos e nos construirmos o tempo 

todo (FISCHER, 2007). 

QUI/DIR 1 menciona que ninguém se importa com sua dificuldade e as vezes em 

que chegou a falar de sua dificuldade, ouviu de seus colegas de sala a seguinte frase: “A 
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biblioteca está ali, é só ir lá e ler pra aprender, tem um monte de livros lá”. Ao discorrer essa 

frase, QUI/DIR 1 me diz que se não precisasse de professor, não teria vindo para 

Universidade, estudaria sozinho. Se está aqui, é porque precisa de orientação de seus 

professores. Tem dificuldades e sabe disso, se esforça muito, mas precisa de auxílio e 

paciência nessa jornada. Ingressou na Universidade através das cotas, mas se não conseguir 

superar suas dificuldades, pode ser mais um índice de evasão, já que sua motivação está bem 

comprometida e sua autoestima está extremamente baixa (palavras de QUI/DIR 1). Não basta 

inserir esses alunos na Universidade, é preciso criar condições de mantê-los nos cursos de 

forma satisfatória. 

“É preciso compreender que o poder é um fluxo, uma rede que transpassa sem 

fronteiras todos os pontos da estrutura social. Este fluxo não está preso nem contingenciado 

dentro dos limites de uma organização, ele circula livremente por toda estrutura social.” 

(AZEVEDO, 2007, p. 28). QUI/DIR 1 deixa claro em seu discurso que, em sua sala, tem mais 

poder quem tem conhecimento e dinheiro (poder de compra), o professor que exige dele os 

trabalhos sem orientação e a própria Universidade, que dita as regras aos alunos cotistas e os 

deixam “largados”, sem nenhum respaldo e acolhimento (Entrevista com QUI/DIR 1). 

O aspecto produtivo do poder não apenas reprime e constrange, mas produz 

verdades, naturezas (FOUCAULT, 1984). 

 

(...) através da investigação dos discursos, nos defrontemos com nossa história ou 

nosso passado, aceitando pensar de outra forma o agora que nos é tão evidente. 

Assim, libertamo-nos do presente e nos instalamos quase num futuro, numa 

perspectiva de transformação de nós mesmos. Nós e nossa vida, essa real 

possibilidade de sermos, quem sabe um dia, obras de arte (FISCHER, 2007, p. 222). 
 

QUI/MED 3 diz ser muito esforçado e quando precisou de computador para fazer os 

trabalhos, juntou com a mãe e a avó e comprou um e chegou até fazer um curso de 

informática. Ele não recebe auxílio do pai, pois não conversam devido às sucessivas brigas 

que tiveram porque o pai bebia muito. 

 

5.2.2 Meios de transporte utilizados pelos discentes 

 

Conforme o artigo 105 do RGCG (2016), o estudante pode ser excluído do quadro de 

discente da UFG quando:  
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I - for reprovado por falta em todas as disciplinas ou eixos temáticos/módulos 

cursadas no semestre de ingresso na UFG;  
III - for reprovado três (3) vezes por falta em uma mesma disciplina ou em um eixo 

temático/módulo;  

IV - for reprovado por falta em todas as disciplinas ou em todos os eixos 

temáticos/módulos, por dois semestres letivos consecutivos na UFG, mesmo se 

houver trancamento entre eles;  

 

Para que a exclusão por faltas não aconteça, o estudante precisa estar presente às 

aulas e, para isso, muitas vezes necessitam do transporte coletivo. 

Dos 14 discentes, 10 dizem estudar em ambos os Câmpus, 2 dizem estudar somente 

no Riachuelo e 2 apenas no Câmpus Jatobá. Sendo assim, eles alegam que a maioria estuda 

nos dois Câmpus e dependem muito do ônibus da Universidade. 

 

Gráfico 6 – Meio de transporte utilizado pelos discentes 

 

  

 

 

 

Do total de 14 discentes com matrículas ativas, 6 alegam que vão para a 

Universidade com o ônibus da UFG e 5 dizem ir de transporte urbano, 2 a pé, 1 de carro 

próprio e 1 de carona. Para voltar, o cenário é um pouco distinto: 6 discentes continuam 

utilizando o transporte da Universidade, 1 dos 4 anteriores retornam para casa de ônibus do 

transporte urbano, 3, em vez de 1, retornam de carona, 3, em vez de 2, retornam a pé e 1 
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continua retornando de carro próprio. Lembrando que 10 dos 14 discentes estudam em ambos 

os câmpus. 

Os discentes alegam que os horários do transporte coletivo da UFG são inadequados 

e o ônibus é superlotado. Às vezes, é necessário esperar o próximo transporte para ir para 

Universidade, devido à superlotação. Os discentes que não puderem esperar, ou que não 

conseguem ir para a UFG, têm que pagar o transporte urbano para não chegarem atrasados na 

aula, já que o transporte da UFG não para fora dos pontos de embarque e desembarque. 

Facilitaria muito se parecem em alguns pontos durante o percurso. Devido a medo de assalto, 

alguns discentes dizem ter que pagar o transporte urbano, porque tem que caminhar até 45 

minutos de casa até na UFG Câmpus Riachuelo para embarcar. “Vou a pé para Riachuelo, 

mas é muito perigoso, saio daqui tarde” (IND/PED 1). 

Os discentes de Medicina reclamam que não têm acesso ao RU porque é muito longe 

do Câmpus Riachuelo e até chegarem lá de ônibus, perdem parte da aula ou se cansam muito. 

Alegam que os discentes da UFG de Goiânia têm casa do estudante, e aqui em Jataí muitos 

discentes, fora eles, precisam de um lugar para morar e não têm essa possibilidade sem que 

haja gastos.  

Discentes dizem que falta maior quantitativo de livros na biblioteca; eles não têm 

condições de comprar e muitas vezes nem de tirar cópia, acabam sendo mais difícil para 

acompanhar os outros discentes que possuem mais acesso e condições financeiras. 

Os cotistas reclamam que na UFG Regional Jataí poderia ter uma verba destinada a 

ajudá-los a adquirir material de alto custo: luvas, kit cirúrgico, estetoscópio, jaleco etc. 

 

5.2.3 Grau de satisfação dos discentes ao serem selecionados para um Curso na UFG 

Regional – Jataí 

 

Os discentes, em sua maior parte, sentem-se satisfeitos em terem sido selecionados 

para um curso da UFG Regional Jataí e todos os seus familiares também. Apesar de avaliar o 

curso como bom, o discente IND/PED 1 disse não se sentir muito feliz ao ser selecionado para 

o curso, porque “não é, está ficando muito inteligente” (sic).  

QUI/DIR 1 afirma que “Fazer o curso de Direito é a realização de um sonho” que 

não foi acreditado por muitos. Ele diz que já ouviu de amigos “estudar pra quê? Você já tem 
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um emprego!”. Relatou que ao reencontrar o amigo, ele, agora, faz outro discurso “Eu te falei 

para não estudar porque nunca pensei que você chegaria aonde chegou”. 

 

Para Michel Foucault, é preciso ficar (ou tentar ficar) simplesmente no nível de 

existência das palavras, das coisas ditas. Isso significa que é preciso trabalhar 

arduamente com o próprio discurso, deixando-o aparecer na complexidade que lhe é 

peculiar. E a primeira tarefa para chegar a isso é tentar desprender-se de um longo e 

eficaz aprendizado que ainda nos faz olhar os discursos apenas como um conjunto 

de signos, como significantes que se referem a determinados conteúdos, carregando 

tal ou qual significado, quase sempre oculto, dissimulado, distorcido, 

intencionalmente deturpado, cheio de reais intenções, conteúdos e representações, 

escondidos nos e pelos textos, não imediatamente visíveis (FISCHER, 2001, p.198). 
 

“É como se no interior de cada discurso, ou num tempo anterior a ele, se pudesse 

encontrar, intocada, a verdade, desperta então pelo estudioso” (FISCHER, 2001, p. 198). 

É isso que tentamos fazer, analisarmos como é o desempenho e a trajetória do aluno QUI/DIR 

1 e dos demais quilombolas e indígenas, considerando o lugar de onde o sujeito fala.  

QUI/MED 4 disse que está extremamente feliz em estar na UFG/Jataí, mas ainda se 

sente muito perdido aqui. Ele prestou 52 vestibulares até conseguir ingressar no curso de 

Medicina na UFG/Jataí. Ele diz que é muito difícil achar informações na instituição e no site 

da UFG/Jataí e que se achar é por pura sorte. 

Todos eles reclamam da falta de segurança no entorno do Câmpus Riachuelo da 

UFG. Eles relataram vários casos de colegas que foram assaltados saindo da Universidade. Os 

professores ministram suas aulas até 22h30m e “quando saímos, somos assaltados”. 

A grande maioria dos discentes sente-se satisfeitos com a seleção para o curso 

escolhido, na UFG Regional Jataí. Os discentes afirmam que se mantêm satisfeitos com o 

curso escolhido, lembrando que eles avaliaram o curso depois de fazerem parte do mesmo. 

Demonstram satisfação com os cursos e com a capacidade em agregar conhecimento que seus 

professores possuem, apenas o discente IND/PED 1, não se sente tão satisfeito com seus 

professores, ele diz que “três professores estão bons, mas um não; tem 2 disciplinas. Três 

ensinam melhor com calma e paciência tudo. Um, não é só eu que achei, algumas pessoas 

acham mais sério, difícil de entender”. Outros discentes mencionam alguns professores que se 

comportam com preconceito e discriminação, mas isso só fica claro durante as entrevista (será 

relatada na última dimensão). Durante a análise dos questionários, esse sentimento de 

insatisfação não fica claro. “O que importa é entender o que o professor está dizendo” 

(IND/PED 1). 

 



163 

 

5.2.4 Relação entre discentes x docentes e discentes x colegas 

 

O discente IND/PED 1, que avaliou sua relação de ensino-aprendizado com seu 

professor como “péssima”, diz que “porque tem medo e nem muita coragem para perguntar, 

tenho que me melhorar” (sic).  

Apenas 02 alunos mostraram-se insatisfeitos com a relação entre ele e seus colegas, 

relação aluno/aluno. Os demais discentes mostraram-se satisfeitos com a relação aluno/aluno 

e com a relação aluno/professor. Esse ponto se difere bastante dos resultados da entrevista. 

Conversamos com os discentes e eles nos relataram que fazem uma análise geral, avaliando a 

maioria de seus colegas e professores. Só conseguimos perceber as particularidades durante as 

entrevistas, justamente porque os discentes avaliam sempre a grande maioria de professores, 

quando respondem ao questionário, não abordando ou contemplando as peculiaridades.  

 

Gráfico 7 – Avaliação das relações interpessoais 

 

  

 

As particularidades só foram percebidas e relatadas pelos discentes durante a 

entrevista. “A entrevista é uma técnica muito eficiente para a obtenção de dados em 

profundidade acerca do comportamento humano; [...] os dados obtidos são suscetíveis de 

classificação e de quantificação” (GIL, 2008, p.110). 
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5.2.5 Desempenho Acadêmico e Esforço durante o processo de aprendizado 

 

 

Todos os discentes alegam que precisam melhorar seu desempenho acadêmico, 

apesar de 10 discentes estarem com a média global acima da média global do curso. Todos 

dos 14 acham que ainda precisam melhorar. 

 

Gráfico 8 – Desempenho e esforço 

 

  

 

Dos nove discentes, 08 dizem estar muito satisfeitos de pertencerem aos acadêmicos 

da Universidade Federal de Goiás Regional Jataí e apenas um disse que não se sente muito 

satisfeito e apesar de estar no curso que sempre sonhou, quase desistiu, achou tudo muito 

difícil e a falta de auxílio aos ingressos é muito grande. 

IND/FISIO 1 diz ter muita dificuldade com conteúdos específicos do curso e cita 

duas disciplinas: Citologia e Bioquímica
21

. Ela diz que para compreender Citologia precisaria 

ter uma boa base de Biologia e para entender Bioquímica precisaria ter base em Química, mas 

o Ensino Médio que fez não foi bom e não lhe deu base suficiente. Por isso, estuda muito fora 

da sala de aula, na tentativa de acompanhar o curso: 

 

O ensino médio não me deu base, aí, tenho que se virar! Tenho que pegar livro e 

estudar sozinha, aí consigo entender um pouco e preciso de alguém que entenda para 

me explicar. Por isso, preciso muito de monitoria específica e preciso entender 

 
21 Essas disciplinas são de alto grau de retenção e reprovação, são consideradas difíceis pela maioria dos 

discentes da Universidade e não apenas pelos discentes do Programa UFGInclui. 
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muito entender a matéria, porque ela também é base para a próxima matéria 

(IND/FISIO 1). 
 

IND/MED 2 diz que: “tenho problemas de atenção e me disperso muito facilmente 

sem perceber e, com isso, no começo do curso, alguns professores saíram dizendo coisas em 

meu nome, coisas que eu não havia dito”. 

Ao falar sobre isso, a discente fica bastante constrangida. Perguntamos quais coisas 

foram essas que as deixaram tão constrangida. Ela disse que eles falavam coisas em reuniões 

sobre ela que não eram verdadeiras e com seus colegas presente, transmitindo sobre ela a 

ideia de incapacidade e inferioridade. Só que ela só percebia o resultado disso no 

comportamento dos professores e de seus colegas. Devido a isso, a discente desistiu do 

módulo “Corpo Humano Saudável I”. Ela diz que já havia feito esse módulo e havia 

reprovado; tentou fazer novamente e devido às conversas dos docentes, sentiu-se 

envergonhada, inferiorizada e incapaz, portanto, desistiu do módulo, reprovando por falta e 

por média.  

O racismo, sobretudo o racismo institucional, deve ser criminalizado, porque é ele 

que atinge as vidas de milhares de brasileiros negros, por não se tratar de um racismo aberto, 

que se faz por meio de uma violência visível e cruel, e nem do racismo segregacionista formal 

de Estado.  De acordo com Azevedo, nos Estados Unidos “eles chamaram a atenção para o 

racismo que impregnava as instituições dos estados ao norte, leste e oeste de seu país de um 

modo invisível, sem se apoiar em leis que conduzissem explicitamente à segregação espacial 

e social da população negra” (AZEVEDO, 2007, p. 9). Contudo, era esse tipo de racismo 

institucional o responsável por manter a população negra encolhida em bairros miseráveis, 

sujeitos à exploração e opressão de locadores, corretores de imobiliárias e comerciantes 

inescrupulosos, e aos piores serviços públicos em matéria de escolas, hospitais, limpeza de 

ruas e saneamento em geral. 

 

5.2.6 Avaliação do grau de motivação do discente para aprender 

 

Apenas 1 dos 14 discentes com matrícula ativa avaliou sua motivação para aprender 

como regular; todos os outros consideraram entre ótimo(7) e bom (6). 
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Gráfico 9 – Motivação para aprender 

 

 

Mesmo com toda dificuldade encontrada no percurso escolhido pelos discentes, a 

grande maioria se sente motivados para aprender. Eles mencionam que usam a dificuldade 

para lhes dar força para aprender e se esforçarem em prol do alcance dos objetivos. Os 14 

sujeitos investigados, 93% se sentem motivamos para aprender e apenas 7% relataram que a 

motivação para aprender se encontra em nível regular. 

 

5.3 PERFIL SOCIOECONÔMICO E CULTURAL (SEC) 

 

Dos 14 cotistas, 13 disseram ter a bolsa permanência do FNDE e 1 deles informou 

que ainda não recebe essa bolsa. Na reunião feita com os discentes para coleta de dados, o 

discente informou que não recebe a bolsa porque não tinha todos os documentos solicitados 

pelo site, ficou sabendo pelos colegas que não eram necessários todos aqueles documentos e 

que quando informam ser quilombola, a Assistente Social da CACOM solicita menos 

documentos. O discente, sabendo disso, informa que procurará a CACOM para solicitar a 

bolsa Permanência e deverá aguardar a greve acabar para fazer a solicitação. Dos 14 discentes 

que responderam os questionários, 13 recebem a bolsa do MEC (FNDE), 8 disseram receber 

também a bolsa alimentação e 2 informaram que recebem também a bolsa moradia. 
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Quadro 4 – Bolsas Alimentação, Moradia e Permanência de MEC e da UFG 

 

SUJEITOS/ATIVOS BOLSAS 

IND/FISIO 1 MEC + Alimentação 

IND/MED 1 MEC  

IND/PED 1 MEC+Moradia+Alimentação 

IND/MED 2 MEC e Alimentação 

IND/MED 3 MEC 

IND/MED 4 MEC 

IND/MED VET 1 MEC 

QUI/AGRO 1 MEC + Alimentação 

QUI/MED 1 MEC+Alimentação 

QUI/MED 2 MEC 

QUI/DIR 1 MEC+Moradia+Alimentação 

QUI/FISIO 1 MEC+Alimentação 

QUI/MED 3 MEC+Alimentação 

QUI/MED 4 Nenhuma
22 

 

IND/MED 3 compartilha conosco sua indignação, pois é casado, não tem como 

trabalhar porque seu curso é integral e não consegue outra bolsa, fora a bolsa Permanência do 

FNDE, porque o edital para bolsas exclui do processo alunos que já tenham terminado outra 

graduação. “Fiz o curso de Enfermagem pela UFMT, fui informado que não poderia concorre 

a bolsa por este motivo. Solicitei que fosse revisto esta questão, pois, além de mim, tenho 

esposa e necessitamos bastante de auxílio financeiro. Não temos ajuda dos familiares” 

(IND/MED 3). 

 

5.3.1 Permanência no Curso sem Auxílio Financeiro 

 

Os discentes indígenas e quilombolas recebem a bolsa permanência e os tíquetes para 

comerem no RU, sem custos, mas todos fazem a solicitação de que o RU ficasse aberto 

também aos finais de semana.  

Os discentes IND/FISIO 1, IND/MED 1, IND/MED 3, IND/MED 4, IND/MED VET 

1, QUI/AGRO 1, QUI/MED 2, QUI/MED 4 e QUI/FISIO 1 dizem que no Câmpus Riachuelo 

deveria ter RU também. Eles relataram que é muito difícil  esperarem na fila para irem de 

 
22 O discente compartilha conosco que não se sente a vontade para solicitar a Bolsa Permanência do MEC, 

pois explana que não precisa dela, se solicitasse a bolsa, estaria tirando o dinheiro que poderia ajudar um colega 

que realmente necessita. O discente é Enfermeiro do SAMU e está conseguindo se organizar para trabalhar no 

sistema de plantões e estudar no curso de Medicina que é um curso integral. 
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ônibus da UFG para o RU e retornarem para as aulas. Cansam e se desgastam muito e acabam 

ficando debilitados para a aula; segundo eles, seria muito mais fácil se tivesse um sistema de 

abastecimento na Riachuelo. 

Apenas dois dos nove discentes IND/FISIO 1, IND/MED 1, IND/MED 3, IND/MED 

4, IND/MED VET 1, QUI/AGRO 1, QUI/MED 2, QUI/MED 4 e QUI/FISIO 1 dizem que 

trocaria a bolsa moradia (auxílio financeiro) por um lugar para morar. Gostariam que em Jataí 

tivesse a “casa do estudante” igual à de Goiânia. Sete discentes disseram que não trocariam 

porque precisam de silêncio para se concentrarem, e se estudassem na casa do estudante esse 

silêncio não seria possível.  

 

Gráfico 10 – Permanência no curso sem o auxílio financeiro 

 

  

 

Todos os discentes que recebem bolsas mostraram-se satisfeitos com as bolsas 

recebidas e 13 discentes informaram que não conseguem permanecer no curso sem auxílio 

financeiro concedido pela bolsa. Apenas 1 discente, aquele que ainda não conseguiu solicitar 

a bolsa, consegue permanecer sem o auxílio financeiro concedido pela bolsa Permanência do 

FNDE, mas diz que se conseguir a bolsa, ela o ajudará muito, pois tem que se manter em Jataí 

e pagar pensão ao filho e ao neto. 

 

 

 

 

 

77% 

23% 

AVALIAÇÃO DA BOLSA 

Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Ótimo

7% 

93% 

POSSIBILIDADE DE PERMANECER 

SEM A BOLSA 

sim

não



169 

 

5.3.2 Ajuda Financeira dos Familiares 

 

Gráfico 11 – Contribuição financeira 

 

  

 

Oito dos 14 discentes dizem que seus familiares ajudam com as despesas financeiras, 

sem muita frequência, sendo as maiores ocorrências quando a bolsa é insuficiente para pagar 

as despesas dos discentes em Jataí. Os familiares abordados por eles são: mãe, pai e avó. Seis 

dos discentes relataram não ter ajuda dos familiares e depender total e unicamente das bolsas 

recebidas.  

QUI/DIR 1, quando questionado sobre a questão da ajuda financeira pelos familiares, 

diz que:  

 

O salário de minha mãe não dá nem para pagar os remédios e fico vendo meus 

irmãos com seus filhos nas costas dela, sabendo que tem despesas para pagar. 

Energia tem que pagar, não é igual à água. Água tem no rio, é de graça, mas energia 

não! 
[...] 

Alguém precisa fazer diferente e mudar essa história, porque os meus irmãos vivem 

e crescem no lugar sem mudar nada. Eu quero fazer diferente e mudar nossa história, 

por isso decidi estudar e poder ganhar mais que 1 salário-mínimo, porque não dá, é 

somente para subsistência (QUI/DIR 1). 
 

IND/FISIO 1 justifica que não conseguiria entrar na Universidade se não fosse a cota 

para indígenas. Tem orgulho de ter conseguido e nos diz que o pai e a mãe, que vivem 

separados e já constituíram outra família, ajudam-na financeiramente. Os avós paternos, as 

tias mais idosas e alguns primos ainda moram na aldeia. Conta-nos que tem uma prima que 

estuda na UFT como cotista, cursando Direito e um primo na UFG.  
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 IND/FISIO 1 diz que, ao iniciar suas atividades na UFG Regional Jataí, se sentiu 

assustada. Veio sozinha e um colega que já morava na cidade a ajudou a encontrar um local 

para morar que fosse barato. Trouxe o salário do mês, sua mãe e pai lhe ajudam para que 

consiga se manter na cidade de Jataí e na Universidade. Ela nos conta que a mãe mora com 2 

irmãos, sendo uma menina de 15 anos e um menino de 17. O irmão pretende fazer o curso de 

Direito na UFG de Jataí. Atualmente, moram na Cidade de Luciara-MT. O pai de IND/FISIO 

1 mora na cidade de Vila Rica-MT com a esposa atual.   

IND/MED 3, ingresso como cotista no curso de Medicina, conta-nos que não sabia 

que tinha direito à bolsa Permanência do FNDE; sua prima que está cursando Direito na UFT 

que lhe informou. 

IND/MED 2 mudou para Goiânia ainda pequena, porque o avô materno tinha que 

fazer tratamento de saúde. Sempre morou com sua mãe, avó e avô. Seu avô já é falecido. Sua 

avó é indígena e sua tataravó foi pega no laço pelo homem branco. Sua aldeia tem o nome de 

Carretão por causa do rio Carretão que corta o município de Rubiataba. Morava na aldeia até 

se mudar para Goiânia; a Aldeia era uma fazenda grande que foi reconhecida como aldeia. 

IND/MED 2 diz que “não tem oca, nada disso é só uma fazendona. Não tem nenhuma 

tradição mais. As tradições indígenas se perderam. A minha avó que conta as coisas da época 

dela”. Foram sua avó e tio que foram para Brasília legalizarem a aldeia e os tios ainda moram 

na fazenda; a avó e a mãe voltarão para lá, já que seu avô faleceu. Sua mãe e seu pai nunca 

viveram juntos e IND/MED 2 não tem nenhum contato com o pai. Assim como 

QUI/MED 3, IND/MED 2 também só tem contato com a mãe e com a avó e sua mãe também 

não ajuda muito, pois não possui condições financeiras suficientes. A mãe de IND/MED 2 é 

vendedora de produtos da Natura e roupas íntimas, não possui renda fixa. A avó possui 

7 filhos, sendo 5 mulheres e 2 homens e também não tem condições financeiras de ajudar em 

suas despesas em Jataí.  

QUI/MED 1 morou em Cromínia/GO até os 17 anos, com a avó, porque a mãe se 

casou novamente e constituiu outra família, desse novo relacionamento, ela teve outro filho, 

hoje com idade de 11 anos. A cidade de Cromínia tem aproximadamente 3.500 habitantes 

(dados passados pelo próprio discente). QUI/MED 1 saiu do município para cursar Farmácia 

na UFG de Goiânia. Em Goiânia ele morava com o pai, inicialmente. Quando começou a 

ganhar a bolsa permanência do FNDE, passou a morar e dividir o aluguel com um amigo, pois 

o pai morava muito longe da Universidade. QUI/MED 1 relatou que não conseguiu a vaga na 



171 

 

CEU (casa do estudante universitário) porque o pai mora em Goiânia. Quando passou no 

processo seletivo para cursar Medicina pelo Programa UFGInclui, seu pai passou a ajudá-lo 

nas despesas até conseguir ganhar a bolsa permanência e agora só lhe ajuda esporadicamente. 

 

Quadro 5 – Localidade onde residiam os sujeitos 

 

 

 

 

 

 

 

Do total de discentes que ingressaram nos cursos da Universidade Federal de Goiás – 

Regional Jataí, com matrícula ativa, 8 vieram do Estado de Goiás, 3 vieram do Estado de 

Mato Grosso, 1 do Rio Grande do Sul, 1 do Distrito Federal e 1 de Pernambuco. O que mais 

nos chamou atenção foi que nenhum dos discentes ingressantes nos cursos da Regional é de 

localidades próximas a Jataí, sendo que o surgimento de Jataí se originou dos índios Caiapós 

ao longo do século XVIII e XIX e parte dessa etnia ainda se localiza nas proximidades da 

Cidade de Caiapônia.  

 

 

  

Nº SUJEITOS IND/QUI 
ONDE MORAVAM – ANTES DO 

PROCESSO SELETIVO 

1 IND/FISIO 1 Indígena Barra do Garças - MT 

2 IND/MED 1 Indígena Caseiros - RS 

3 IND/PED 1 Indígena Reserva São Marcos - MT 

4 IND/MED 2 Indígena Goiânia - GO 

5 “IND/MED 3” Indígena Confresa - MT 

6 IND/MED 4 Indígena Recife - PE 

7 
IND/MED VET 

1 Indígena 
Rubiataba - GO 

8 QUI/AGRO 1 Quilombola Goiânia - GO 

9 QUI/MED 1 Quilombola Goiânia - GO 

10 QUI/MED 2 Quilombola Cavalcante - GO 

11 QUI/MED 4 Quilombola Minaçu - GO 

12 QUI/DIR 1 Quilombola Cavalcante - GO 

13 QUI/FISIO 1 Quilombola Vicente Pires - DF 

14 QUI/MED 3 Quilombola Goiânia - GO 
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5.3.3 Interesse por outro Curso na Universidade 

 

Quando os discentes foram abordados sobre a possibilidade de fazer outro curso na 

Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, os 14 discentes com matrícula ativa 

marcaram a opção do questionário “sim”. A discente IND/FISIO 1 faz uma ressalva durante a 

entrevista, o que nos deixa em dúvida sobre a resposta do questionário. Na verdade, ela faria 

outra graduação na Regional, se a metodologia do curso escolhido por ela fosse a tradicional. 

Como não é, ela não faria outro curso na Regional.  

IND/FISIO 1 cursava o curso de Fisioterapia em Barra do Garças, em uma faculdade 

particular, trabalhava o dia todo para pagar a faculdade, mas o dinheiro não estava dando para 

custear as despesas, então, resolveu juntar o salário do mês e algumas economias e vir morar 

em Jataí, já que havia sido selecionada para cursar Fisioterapia em uma Universidade 

conceituada e gratuita. Ela relatou que gostaria muito de fazer o curso de Medicina, mas não 

na UFG Regional Jataí, porque considera a metodologia adotada muito difícil. “Tenho muita 

dificuldade e lá o aluno estuda e tem que explicar o conteúdo em sala”. 

A discente IND/FISIO 1 é filha de pai indígena e mãe não indígena e sofre muito 

com isso, pois as pessoas acham que ela não tem perfil de indígena, devido ao seu fenótipo ser 

parecido com o da mãe. Ela alega que sofre discriminação por causa de sua cor: “[...] por eu 

ser mais clara e não me encaixar no perfil de índio e ter os cabelos cacheados, acham que 

estou mentindo e não sou indígena. Meus amigos ficam zoando com sarcasmo por causa de 

minha cor e dos meus cabelos cacheados”.  

“O indivíduo é, sem dúvida, o átomo fictício de uma representação ‘ideológica’ da 

sociedade; mas é também uma realidade fabricada por essa tecnologia específica de poder que 

se chama ‘disciplina’” (FOUCAULT, 1987, p. 161). Os colegas tentam disciplinar uns aos 

outros através da punição (zoando) para conseguirem alcançar a docilidade-utilidade dos 

corpos e agem como se dissessem que esse perfil não é aceito pelos colegas como perfil de 

indígena, e para que haja um bom convívio, é necessária a aceitação do outro, ou terão que se 

acostumar com a “zoação”. Apesar de estarmos a tantos anos da cultura colonial e ter tido 

tantas conquistas, ainda nos sentimos parte de uma época que ainda se faz presente, a cultura 

colonial. 
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[...] Assim, para o exercício da colonização, os brancos “superiores” estavam 

naturalmente destinados a dirigir e governar; os indígenas eram imprestáveis para as 

tarefas peculiares à “civilização”; os negros eram destinados, naturalmente, ao 

trabalho e aptos apenas a isto, pelo exercício de atividades físicas e necessitando de 

compulsão, pela violência, para obriga-los ao exercício dessas atividades (SODRÉ, 

1978, p. 50). 
 

Antes de iniciar minha pesquisa, eu tinha a ilusão de pensar que a discriminação 

acontecia apenas das pessoas classificadas como “brancas” para com as “negras”, mas ao 

aprofundar na pesquisa, fui descobrindo que a discriminação acontece sempre, e é uma 

construção ideológica que está em todo lugar e em relação a qualquer raça, credo, gênero, 

sexualidade. A discriminação acontece em relação a tudo que foge ao padrão imposto 

ideologicamente pela classe dominante, ao longo dos anos (preto, gordo, índio, deficiente, 

mulher). Por exemplo, se você é negro em meio aos negros, você é visto como branco, mas se 

é negro entre os brancos, você sofre discriminação. As pessoas tendem a discriminar tudo 

aquilo que foge ao padrão considerado por elas como normal. Adorno já dizia: “a cor é 

poderoso instrumento de discriminação na distribuição da justiça. O princípio de equidade de 

todos perante as leis, independentemente das diferenças e desigualdades sociais, parece 

comprometido em face dos resultados alcançados” (ADORNO, 1996, p. 274). 

Osório (2007) cita um exemplo para ficar claro que o negro pode ser visto como 

“branco” entre os negros e visto como “preto” entre os brancos. Depende do lugar de onde se 

olha e onde se está inserido. Até esse “ser visto como branco” é preconceituoso, pois o negro 

quer ser visto como negro e ser respeitado como tal, como qualquer outro, com características, 

história e cultura específicas de sua etnia, de seu povo, de seus antepassados, ou seja, 

proveniente do meio em que ele viveu. 

 

[...] imagine, então, gêmeos idênticos, cuja aparência os colocasse na fronteira entre 

o pardo e o branco, e que tivessem sido separados na infância, um crescendo em 

Salvador, e o outro crescendo em uma cidadezinha de colonos alemães do interior de 

Santa Catarina. Suponha-se ainda, o que é bem plausível, que o de Salvador sempre 

foi considerado branco, nunca tendo sido discriminado racialmente, e o do interior, 

tenha sido - desde a mais tenra infância – conhecido como “negão” (OSÓRIO, 

2007, p. 112, grifo meu). 
 

Devido a ter ido morar na cidade quando ainda era bebê, e devido ao convívio com 

familiares maternos, IND/FISIO 1 passou a adquirir hábitos urbanos. Deixou a crença 

indígena para crer em um único Deus, convertendo-se à religião adventista. IND/FISIO 1 é 

mais uma jovem indígena que vai para a cidade e começa a construir uma nova história, com 

novas crenças e hábitos. Conforme Foucault, “o sujeito é histórico, mas produzido na sua 
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própria história e pela história que o permeia através do que denominou de uma ‘história da 

verdade’” (FOUCAULT apud MURAD 2010, p. 01).  

O sujeito carrega em si uma porção irredutível em sua consciência, ou seja, a 

realidade social penetra na dinâmica inconsciente dos sujeitos, pois tanto o lado racional 

como o afetivo, tanto o inconsciente como o consciente são marcados pela sociedade, pelo 

meio onde está inserido e de onde se veio. Apesar de a dimensão psicológica ser autônoma, 

não se pode negar o aspecto social dos comportamentos. Ceder ao impulso tornou-se um 

desafio, pois esbarra na punição social – as massas não atuam instintivamente, pois estão 

condicionadas pela censura do poder. A dialética da adaptação às realidades endurecidas 

tornam endurecidos os indivíduos, que, quanto mais se ajustam à realidade, mais se 

convertem em coisas. Seu realismo acaba por destruir sua própria vida, elevando-o, 

ilusoriamente, a um ser dotado do atributo da criatividade e da dominação absoluta. 

(ADORNO, 1971, grifo meu). 

Os discentes IND/FISIO 1, IND/MED 1, IND/MED 3, IND/MED 4, IND/MED VET 

1, QUI/AGRO 1, QUI/MED 2, QUI/MED 4 e QUI/FISIO 1 pretendem voltar para suas 

cidades assim que terminarem o curso. Apenas QUI/FISIO 1 e QUI/MED 4 não pretendem 

voltar. QUI/FISIO 1 diz que sua cidade é muito pequena e não tem mercado para 

Fisioterapeuta; já QUI/MED 4 quer fazer expedições com a mãe e a irmã -  ambas são 

Enfermeiras - para atender as famílias carentes de sua região. QUI/MED 4 diz que já fazia 

isso antes, levando pula-pula para distrair as crianças enquanto os pacientes eram atendidos. 

Ele deseja fazer esse trabalho como Médico. IND/PED 1 diz que “Só queria tentar o mestrado 

no mesmo curso aqui”. 

 

5.3.4 Momentos de enfermidade: o que fazer? 

 

O diretor-executivo da ONG Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes 

(Educafro) mostrou-se preocupado com os cortes financeiros feito pelo Governo Federal. 

“Estamos prejudicando o futuro do país porque o número de pobres abandonando os cursos é 

escandaloso” (ISTOÉ, 2016, p. 72). 

Diante dessa realidade em que os discentes vivem, com seu orçamento apertado e  

dependendo, quase que unicamente do auxílio financeiro das bolsas recebidas, e que também 

estão sujeitos a ficar doente, e quando ficam, o que fazem? A quem procuram?  
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Vejamos o que eles relataram: 

 “Aqui em Jataí... entrego a Deus, pois meu plano não funciona aqui [...] levando em 

conta que estamos sempre sem dinheiro, faço automedicação... e deixa o resto com Deus e o 

tempo” (QUI/DIR 1). 

“Quando fico doente, procuro atendimento pelo SUS. E tento conseguir os remédios 

pelo SUS também, se não for possível, tento comprar em um preço acessível” (IND/MED 2). 

 

Quando ficamos doentes (eu e minha esposa) é bem relativo, pois depende da 

gravidade dos sintomas e do dinheiro que temos. Ex: se for cefaleia e tivermos 

dinheiro compramos o remédio, quando não, deitamos e esperamos a dor passar. Em 

certa ocasião recebemos uma consulta gratuita de um dos meus professores para 

averiguar uma dor nos joelhos, pois ambos temos condromalácia (diminuição da 

cartilagem da articulação do joelho), o qual nos passou um exame de ressonância 

para maiores detalhes. Contudo, devido ao preço do exame, comentei na mesma 

hora que seria inviável em razão o valor; sendo assim, convivemos com essa dor 

intermitente. Além disso, quando temos a necessidade de ir ao serviço público de 

saúde, como hospital, sempre contamos com amigos que fizemos aqui para nos 

ajuda (IND/MED 3). 
 

“Não vou ao médico em Jataí, porque é caro no particular e no centro médico demora 

muito e os horários sempre batem com horários de aulas. Complicado!” (IND/FISIO 1). 

 “Só quando eu ter o dinheiro que eu poderei comprar, minhas amigas pode me 

ajudar com carro para levar para hospital” (sic) (IND/PED 1). 

 “Ainda não fiquei doente, mas provavelmente iria recorrer à consulta médica em 

alguma UBS próxima” (IND/MED 4). 

“Bom, fiquei doente aqui algumas vezes e não foi fácil. Tanto com medicamentos 

como a parte de consultas e exames. Minha mãe teve que dar um jeito, e recebi ajuda de 

alguns professores” (QUI/MED 2) 

 “Tenho a sorte, graças a Deus, de quando fico doente ou preciso de remédios, estar 

recorrendo aos meus professores médicos. Sempre fui muito bem acolhido e nunca passei 

necessidades no que tange  essa questão” (QUI/MED 3). 

“Quando fico doente, normalmente consigo comprar os remédios, tendo em vista que 

apenas fico com amigdalite , com mais frequência, ou doenças mais amenas que não precisam 

de remédios muito caros” (QUI/MED 4). 

“Só fiquei doente uma vez aqui, porém não fui ao médico, comprei remédios na 

farmácia mesmo” (QUI/FISIO 1).  
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Quando fico doente, geralmente eu compro remédios em alguma farmácia e tomo. 

Até o momento não precisei ir até um hospital, não houve nenhuma doença grave 

ainda. Mas caso precisasse ir até um médico, iria precisar gastar do dinheiro que 

recebo da bolsa permanência do mec. Dinheiro o qual ajuda muito, mas não supre 

todas as necessidades (sic) (QUI/AGRO 1). 
 

5.4 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA UFGINCLUI: AVALIAÇÃO DO AUXÍLIO QUE A 

UNIVERSIDADE PROPORCIONA A SEUS COTISTAS E GRAU DE PRIORIDADE 

PARA CADA DISCENTE 

 

Ao aplicarmos o questionário solicitando ao discente que avaliasse o tratamento que 

a Universidade disponibiliza para o ensino e aprendizado do discente, a maioria deles se 

mostrou satisfeita: 7 discentes (50%) avaliaram o tratamento proporcionado pela 

Universidade como sendo positivo (ótimo + bom) e 4 discentes avaliaram (28,57%) como 

negativo (péssimo + ruim).  

 

Gráfico 12 – Avaliação do tratamento para o ensino e aprendizado proporcionado pela 

Universidade 

 

 

Os discentes mostraram-se extremamente decididos em relação ao nível de 

prioridade dos auxílios para eles. Treze discentes responderam a questão e apenas a resposta 

do discente IND/MED 4 não foi considerada. Ele respondeu nível de prioridade 3 para os três 

itens (auxílio aprendizado, psicológico e financeiro), sendo que ele deveria escolher um item 

como grau de prioridade 1, outro como grau 2 e por último como grau de prioridade 3 
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Gráfico 13 – Grau de prioridade dos auxílios proporcionados pela Universidade 

 

Ao final da tabulação, foi possível concluir que o auxílio financeiro é o mais 

importante para os discentes, seguido do auxílio pedagógico e por último o auxílio 

psicológico. 

“Talvez você vai me entender, talvez. Se eu morasse na aldeia, escolheria 

aprendizado, mas estudo aqui e aqui não tem como me manter sem dinheiro” (IND/PED 1). O 

discente estava se referindo a querer escolher o aprendizado como auxílio mais importante, 

mas, devido à necessidade financeira vivida em Jataí, ele escolhe o auxílio financeiro como 

mais importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxílio para
aprendizado

Auxílio psicologico Auxílio financeiro

4 0 10

10 1 3

0 13 1

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Grau de prioridade 



178 

 

Gráfico 14 – Grau de prioridade/necessidade das Bolsas disponibilizadas pela 

Universidade 

 

 

Ao serem questionados sobre a importância das bolsas para a permanência nos 

cursos da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, os discentes com matrícula ativa, 

classificaram a bolsa permanência como a mais importante, em segundo lugar a bolsa 

moradia, a bolsa alimentação como a terceira bolsa mais importante e por último a bolsa 

acadêmica (nenhum dos sujeitos pesquisados possui essa bolsa). Todos os discentes avaliaram 

o grau de importância, mesmo que nenhum deles receba todas as bolsas.  

 

5.4.1 Políticas de Permanência 

 

Perguntamos aos discentes se sabem o que é política de permanência e como avaliam 

essas políticas. 

“Política ruim, tinha que ser melhor para fazer permanecer” (IND/PED 1). (sic) 
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Gráfico 15 – Avaliação das políticas de permanências das UFG 

 

  

 

“Descobri o programa através de parentes que já se ingressaram na UFG pelo 

programa. E acredito que se não fosse pelas cotas não estaria na UFG” (QUI/FISIO I). 

 “Bom, se não fosse o programa, não estaria fazendo o curso, ou seria muito mais 

difícil de conseguir” (QUI/MED 2).  

“Eu pensei que a faculdade manda de graça a cópia, mais paga. Fiquei estranhando” 

(IND/PED 1). 

IND/PED 1 nos relatou que não gostou de nada na UFG – Regional Jataí, deixando 

clara a dificuldade que o discente tem para se expressar e para se acostumar com nossa 

cultura. “Nada, Só queria arrumar um emprego. Dinheiro não dá!”  

QUI/DIR 1 é uma pessoa calada por medo de levar “marteladas”; não quer chamar 

atenção para não sofrer represálias, preconceito e ser motivos de chacotas. Ele diz que tem 

muito medo de perder suas bolsas financeiras: bolsa permanência do FNDE de R$ 900,00 

reais, mais 40 tíquetes alimentação, mais R$ 250,00 de bolsa moradia, que é dobrada por ter a 

bolsa permanência passando para R$ 500,00. QUI/DIR 1 recebe um auxílio financeiro de 

R$ 1.400,00 reais e os tíquetes-alimentação. Se perder o auxílio financeiro, terá que parar de 

estudar, porque com esse valor paga aluguel, internet, despesas pessoais, alimentação do mês 

e ainda tem que ajudar as 2 (duas) filhas. Pude perceber que QUI/DIR 1 vive com medo! Não 

fala por medo, não reclama por medo, não se relaciona porque não se sente bom o suficiente. 

Mesmo estando incluído através das cotas, sente-se “largado e perdido” no espaço 

Universitário. Não é possível de se ver o poder na morfologia da palavra, mas é possível ver o 
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poder de repressão e exclusão agindo e formando o indivíduo, já que o indivíduo não é 

exterior ao poder.  “Eu fico vermelho de pedir, não faz parte de minha vida” (QUI/DIR 1). 

Conforme Foucault, o que interessa ao poder não é expulsar os homens da vida 

social, impedir o exercício de suas atividades, e sim gerir a vida dos homens, deixando-os 

dóceis, controlá-los em suas ações para que seja possível e viável utilizá-los ao máximo, 

aproveitando suas potencialidades e utilizando um sistema de aperfeiçoamento gradual e 

contínuo de suas capacidades. Diminuição de sua capacidade de revolta, de resistência, de 

luta, de insurreição contra as ordens do poder, neutralização dos efeitos de contra poder, isto 

é, tornar os homens dóceis politicamente (MACHADO, 1982, p. XVII) Foucault assevera que 

o que faz com que o poder seja mantido e aceito decorre do fato de ele não trabalhar somente 

como uma intervenção negativa sobre os corpos (“uma força que diz não”), mas sim porque, 

além dessa característica, não lhe é menos pertinente outra, aquela que representa uma “rede 

produtiva que atravessa todo o corpo social” (SOUZA, 2011, p. 111). A grande importância 

estratégica que as relações de poder disciplinares desempenham nas sociedades modernas 

depois do século XIX vem justamente do fato de elas não serem negativas, mas positivas, 

quando tiramos desse termo qualquer juízo de valor moral ou político e pensamos unicamente 

na tecnologia empregada. É então que surge uma das teses fundamentais da genealogia: o 

poder é produtivo de individualidade. O indivíduo é uma produção do poder e do saber 

(FOUCAULT, 1997, p. XIX) 

Não somos “naturalmente” indivíduos, mas somos constituídos como tais, indivíduos 

do discurso liberal - e que a individualidade é uma forma histórica de existência. O indivíduo 

é exatamente aquilo que está sendo produzido nos discursos modernos, em correlação com 

práticas de separação e normalização social. Também a racionalidade e a humanidade do 

sujeito moderno, mais que “atributos inerentes à natureza humana”, são construções 

históricas, figuras correlativas dos discursos racionalistas, humanistas e das modernas cartas 

de direito (AZEVEDO, 2007, p. 11). 

“Política ruim, tinha que ser melhor para fazer permanecer” (IND/PED 1). Dizem 

que falta uma maior recepção ao ingressarem na Universidade. Eles alegam que a recepção do 

próprio curso é muito falha e deveria ter um departamento para acolhimento desses alunos e 

passar todas as informações necessárias a alguém que nunca esteve na cidade e está chegando 

a esse novo universo pela primeira vez. Eles dizem que, nesse lugar, poderia ter informações 

de locais com quitinetes para alugar, lugares onde poderiam fazer compras, lanchar, onde 
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ficam as coordenações e órgãos importantes na UFG/Jataí, informações sobre as bolsas, datas 

e documentação necessária. 

Um discente nos reclamou que o Coordenador de seu Curso perguntou a ele o que é 

UFGInclui e ele achou extremamente preocupante que nem o professor/coordenador da 

instituição saiba de tal informação. O discente faz a seguinte indagação; “Se o docente não 

conhece, como respeitar?! Como respeitar o que nem sabemos que existe?!”. 

Eles reclamam que deveria haver maior monitoramento para com as bolsas, porque 

tem alunos que moram com os familiares em Jataí e ganham bolsa moradia, enquanto que eles 

possuem necessidades reais e não possuem familiares em Jataí, mas não recebem essa bolsa. 

QUI/MED 4 tem um único filho, de 14 anos, para quem ele paga pensão e paga 

também para o neto recém-nascido. Ele disse que precisa da bolsa permanência do FNDE, 

mas olhou no site da UFG e são necessários vários documentos que ele não possui. O discente 

IND/MED 1 lhe informou que na hora que falam na CACOM que são indígenas e 

quilombolas não são necessários todos aqueles documentos pedidos no site. 

O discente QUI/MED 1 informou que não precisou de monitoria na disciplina 

Bioquímica por já tê-la cursado no curso de Farmácia na UFG. Muitos discentes solicitaram a 

monitoria em Bioquímica por ser uma disciplina muito difícil. O discente QUI/MED 1 diz 

que o 3º período de Medicina está muito difícil e hoje (no terceiro período) precisaria da ajuda 

do monitor, mas para explicar o conteúdo e não apenas tirar dúvidas, pois tem disciplinas que 

não entende, então, não tem como nem ter dúvidas.  

Me reuni com a professora Coordenadora da CACOM e ela nos informou que o 

aluno Monitor não pode fazer o papel do professor, quem deve dar aula e explicar conteúdo é 

apenas o professor.  

Conforme o edital nº 02, de 06 de outubro de 2016, para seleção de monitor na UFG, 

Regional Jataí, está preceituado que: 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: (...) 1.2. O Programa de Monitoria se 

caracteriza como um processo educativo, cujas atividades se desenvolvem de forma 

conjunta por professores e estudantes e tem por objetivos: a) incentivar a cooperação 

do monitor com o corpo docente e discente nas atividades de ensino e 

aprendizagem; b) contribuir para a melhoria dos cursos de graduação; c) desenvolver 

capacidades de análise e crítica, incentivando o estudante monitor a adquirir hábitos 

de estudo, interesse e habilidades para a docência; d) aprofundar conhecimentos 

teóricos e práticos na disciplina em que estiver atuando como monitor; e) ampliar a 

participação dos estudantes nas atividades de ensino e de aprendizagem na 

Universidade; f) contribuir com as políticas de inclusão e permanência dos 

estudantes. 1.3. São concebidas duas modalidades de monitoria: a) Monitoria 
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remunerada: o monitor receberá 03 (três) meses de bolsa monitoria referentes ao 

período letivo de 2016/2, no valor de R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais) 

durante o segundo semestre letivo de 2016. Cada professor poderá orientar somente 

UM estudante nesta modalidade. b) Monitoria voluntária: o estudante exercerá 

atividades de monitoria no segundo semestre, mas não receberá bolsa. O professor 

poderá orientar mais de um monitor nesta modalidade. c) Em ambas as modalidades, 

o monitor exercerá suas funções sem qualquer vínculo empregatício com a 

Universidade. 1.4. São atribuições do Monitor: a) auxiliar os estudantes que 

apresentem baixo rendimento na aprendizagem da disciplina; b) desenvolver o 

plano de trabalho elaborado pelo professor orientador; c) cumprir a carga 

horária semanal de doze (12) horas; d) auxiliar o professor nas tarefas didático-

científicas, na preparação de aulas e trabalhos e no processo de verificação de 

aprendizagem; e) elaborar o relatório final de monitoria e apresentá-lo ao professor 

orientador e ao coordenador de monitoria; f) preencher a frequência mensal das 

atividades diárias desenvolvidas. 1.5. As atividades do monitor serão 

desempenhadas estritamente sob supervisão direta do professor orientador e, sob 

nenhuma hipótese, o monitor poderá substituir o professor nas aulas e na 

aplicação de avaliação. 1.6. O horário das atividades de monitor não poderá, em 

hipótese alguma, prejudicar as suas atividades de estudantes. 1.7. Mensalmente o 

orientador tem a responsabilidade de validar a frequência do estudante às atividades 

de monitoria, remunerada e voluntária. (UFG, 2016, Grifo meu). 
 

Todos os discentes afirmam que possuem dificuldades advindas do Ensino Médio, 

que não os preparou adequadamente e dizem precisar muito do programa de Monitoria, com 

conteúdos voltados às suas necessidades. 

“Ensinar e atender o aluno sozinho, precisando muito de monitor” (IND/PED 1). O 

discente faz uma solicitação em relação à sua necessidade de aprendizado. 

Fizemos um levantamento sobre a necessidade de monitoria de cada discente com 

matrícula ativa, pedimos para escolherem duas disciplinas as quais mais necessitassem de 

auxílio. 

Gráfico 16 – Monitorias solicitadas 
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As três disciplinas que tiveram mais solicitação de monitoria foram: Bioquímica, 

com 7 solicitações, Fisiologia, com 5, e Anestesiologia, com 3 solicitações. As demais 

disciplinas foram solicitadas 1 ou 2 vezes. 

 

 

5.5 PERFIL COMPORTAMENTAL E INCLUSÃO SOCIAL 

 

“Se a sociedade de hoje fecha os olhos às injustiças, tem-se a impressão de que elas 

são aprovadas pela maioria” 

(Barbara Jordan). 

 

Durante a entrevista, muitos dos discentes que marcaram que não haviam sofrido de 

preconceito compartilharam situações que os deixaram com o sentimento de “vítimas de 

preconceito” e declararam que já sofreram com o preconceito dentro da instituição e fora dela, 

mas, devido ao fato de serem ocorrências isoladas e por responderem sempre de modo geral, 

optaram por selecionar a opção “não há discriminação”. Fico me perguntando: por que uma 

pessoa diz que não há discriminação, quando ela mesma nos relatou que há? Medo de se 

expor, medo de se comprometer, medo de perder a vaga tão sonhada?  

 

Gráfico 17 – Tratamento recebido por ser cotistas 
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Em todo o discurso de QUI/DIR 1, conseguimos perceber a “exclusão” social, racial 

e afetiva. QUI/DIR 1 tem medo até de falar em sala de aula, porque aprendeu na vivência, na 

prática, o que é ser excluído. Darei 2 exemplos citados pelo próprio QUI/DIR 1. O primeiro 

como “excluído afetivo” e o outro “excluído socialmente” dentro da “comunidade” 

universitária.  

QUI/DIR 1 diz: “Na minha comunidade não existe adoção. Se uma mulher quer o 

filho da outra que está gravida, ela chega e diz: ‘Me dá seu filho?’ e a outra diz: ‘dou’ e 

quando nasce, ela pega e dá o filho pra outra”. QUI/DIR 1 não teve sua mãe presente, pois foi 

entregue à bisavó dos 6 meses aos 10 anos, não recebeu o acolhimento e afeto de sua mãe 

biológica e quando foi morar com ela, sofreu muito com os maus tratos de seu padrasto, pai 

de 9 de seus irmãos. Ele relatou essa história da “doação” como algo natural; porém, em sua 

forma de falar e de se expressar, não senti que ele acha esse fato tão natural como tenta 

transparecer. Está tão acostumado com a exclusão que parece se esforçar para transformar os 

fatos em algo comum e natural, porém, aceitável. 

Quando indaguei sobre a possibilidade de ele encontrar uma companheira na 

Universidade que pudesse lhe ajudar a aumentar sua autoestima, a qual ele relatou que está 

muito baixa, ele me diz: “Você acha mesmo que alguém como eu, quilombola, abaixo da 

linha da miséria, vai conseguir namorar com alguém do meu curso, onde só têm pessoas de 

alto poder aquisitivo?” 

 

De acordo com ele, a compreensão dos negros sobre si próprios é construída em 

terceira pessoa, ou seja, é o discurso colonial que informa o que é ser negro, quais as 

características do seu povo e quais os motivos pelos quais eles devem convencer de 

que seriam semi-humanos, incompletos. Os elementos utilizados pelos negros para 

compreenderem a si próprios e para formarem um esquema corporal histórico-social 

são fornecidos por um outro, um outro branco, que os tece através de muitos 

mecanismos discursivos (VIEIRA e MEDEIROS, 2014, p. 237). 
 

De tanto ser exposto a atitudes e atos excludentes, o próprio QUI/DIR 1 vê-se como 

alguém “inferior” e “incapaz” de namorar uma moça de seu curso, porque são de classes 

sociais diferentes. Diferentemente do caso de Carl Hart, negro, ex-dependente químico que se 

tornou Neurocientista e optou por não namorar alguém de pele branca, por ser de outra etnia. 

Em um dos casos, o negro se vê inferior e em outro o negro não quer ter um relacionamento 

amoroso com uma mulher “branca”, de uma etnia que não seja a sua. Não quer trair as 

mulheres de sua etnia “negra”, porque elas poderiam pensar que homem negro, bem-sucedido, 

não se relacionaria com mulher negra e sim “branca”, deixando-a inferiorizada. 
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Carl Hart diz: 

 

Exceto, claro, por ser branca. (...) Era legal ter um caso com uma mulher branca, 

mas eu nem podia imaginar formar uma família com uma branca, considerando-se a 

bagagem que as relações inter-raciais representavam no nosso universo. (...) Como 

militante da história, eu não me sentia bem contemplando o futuro com uma mulher 

não negra. Ficaria imaginando o que as menininhas negras pensariam vendo tantos 

negros bem-sucedidos casando com brancas. Eu queria ser uma dessas histórias de 

sucesso, mas não desejava decepcionar as pessoas que se miravam no meu exemplo. 

Decerto não queria reforçar a imagem de que as mulheres negras não eram boas o 

suficiente para os negros bem-sucedidos (HART, 2014, p.229). 
 

Percebo o peso do preconceito e da exclusão nos dois discursos, o de QUI/DIR 1 e o 

de Hart. Eles deveriam apenas se sentirem e se verem como seres humanos de etnia diferente, 

mas pertencentes à universidade e à sociedade. Porém, devido a realidades, histórias e 

experiências de exclusão e preconceito, transformaram-se no sujeito que são. São histórias 

diferentes, entretanto com a mesma sequela. Foucault diz que “as coisas não têm o mesmo 

modo de existência, o mesmo sistema de relações com o que as cerca, os mesmos esquemas 

de uso, as mesmas possibilidades de transformação depois de terem sido ditas” (1986, p.143). 

As coisas não são as mesmas depois de ditas, têm uma existência precária, escorregadia; se 

dispersam e só podem ser capturadas no momento em que se dispuserem a descrever o 

conjunto das relações postas em jogo num determinado discurso. “O que fomos e o que 

somos, o que foram e o que disseram nossos ancestrais, tudo isso marca nossos corpos, 

penetra-os e os produz, para o bem ou para o mal” (AZEVEDO, 2007, p. 217). 

Podemos perceber que motivos aparentemente iguais, “sentimento de inferioridade”, 

levam os discentes a se comportarem de forma diferente: 

 

O homem, sujeito da própria história, capaz de transformar o mundo a partir da 

tomada de consciência, reúne essas duas concepções: tudo se passaria como se, 

percebendo a dominação, a força do outro, o sujeito pudesse lutar e chegar, talvez 

um dia, à condição paradisíaca (e originária) de sujeito uno, pleno de poder 

(FISCHER, 2001, p. 207). 
 

QUI/DIR 1 me relatou que tudo que é feito no curso de Direito, dizem ser feito de 

forma democrática, mas, no meio da maioria, sua voz não é ouvida e ele nunca é atendido em 

suas escolhas ou necessidades, portanto, se cala, e com isso já se decepcionou muito com o 

curso, que antes era um sonho. QUI/DIR 1 diz: “Prego que se desponta, merece ser 

martelado! Pra não levar martelada, eu fico calado, sem chamar muita atenção para mim.” 
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Esse ditado popular é dito por muitos de forma positiva “Quem se destaca, leva 

martelada!”, no intuito de dizer que leva martelada quem é bom, mas QUI/DIR 1 faz a fala e a 

análise do mesmo ditado de forma triste, excludente e desmotivado, pois as práticas 

discursivas têm relação com outras práticas sociais, econômicas e culturais do sujeito, no 

caso, o QUI/DIR 1. 

 

(...) é preciso considerar os diferentes momentos de enunciação e analisá-los 

criticamente como objetos vivos, pois haveria uma real impossibilidade de separar a 

interação dos discursos (interdiscursividade) do funcionamento intradiscursivo (isto 

é, a dinâmica dos enunciados dentro da mesma formação) (FISCHER, 2001, p. 214). 
 

A discente mencionada inicialmente na pesquisa, mas que posteriormente 

descobrimos não fazer parte dos sujeitos da pesquisa, por se tratar de ingressante pelo 

programa de ação afirmativa e não pelo programa UFGInclui, indígena do curso de 

Enfermagem, a qual também coletei os dados, mas preferi não mencioná-los por não ser o 

foco do estudo, me fez a seguinte solicitação: “Vocês precisam ajudar o discente ‘IND/PED’ 

1”, porque ele é indígena e tem muitas dificuldades, ele sim precisa de ajuda. Tem 

dificuldades para falar até a Língua Portuguesa. Morou na aldeia até o dia que veio para a 

UFG e ainda tem problemas com a bebida. Na aldeia, é normal beber, mas ele bebe muito e 

isso o atrapalha”. 

QUI/MED 1 diz nunca aconteceu com ele, mas já ouviu seus colegas dizendo ter 

sofrido preconceito e discriminação na UFG de Goiânia. Ele diz que: 

 

Teve um professor que deu aula de Bioestatística que disse que o processo seletivo é 

muito facilitado para indígenas e quilombolas e as pessoas não sabem o básico e 

para os professores e facu1dade isso é muito ruim. Eu achei isso ruim, mas nem sei 

se é verdade, porque não presenciei (QUI/MED 1). 

 

O que os discentes cotistas relataram ao longo das entrevistas foram a ocorrência do 

racismo institucional, o que lhes provocavam o sentimento de exclusão. O racismo 

institucional é um sistema organizado em “estruturas, políticas, práticas e normas capazes de 

definir oportunidades e valores para pessoas e populações a partir de sua aparência atuando 

em diferentes níveis: pessoal, interpessoal e institucional” (GELEDÉS, 2013, p.11). Um 

racismo não declarado, mas institucionalizado, presente o tempo todo na vida acadêmica e 

que foi o responsável por muitos discentes dizerem que pensaram várias vezes em desistir. O 

racismo institucional “opera de forma a induzir, manter e condicionar a organização e a ação 
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do Estado, suas instituições e políticas públicas – atuando também nas instituições privadas, 

produzindo e reproduzindo a hierarquia racial.” (GELEDÉS, 2013, p.17). Azevedo nos dá um 

exemplo de racismo institucional que acho muito pertinente ser relatado nesse estudo: 

 

 
Imaginemos um hospital muito bem aparelhado e de excelência médica reconhecida 

que atende a três ordens de pacientes: aqueles do Sistema Único de Saúde (SUS), de 

convênios e planos privados de saúde, e particulares que pagam pelas consultas no 

ato. Diante de grave crise financeira, os dirigentes decidem reduzir o atendimento de 

pacientes do SUS, ou mesmo transferir os pacientes graves internados pelo SUS 

para outros hospitais, certamente não tão bem aparelhados e especializados no 

tratamento de determinadas doenças. Com isso, pretende-se aquietar seus credores 

oferecendo-lhes como moeda de troca mais pacientes conveniados ou particulares. 

Se ficarmos no nível dessa abstração inócua - pacientes particulares ou públicos, 

pacientes que têm ou não têm convênio ou plano de saúde privado - não 

perceberemos aqui nada próximo a uma decisão racista. Mas se nos dermos ao 

trabalho de corporificar esses pacientes, então lembraremos que grande número de 

pacientes do SUS é constituído de pobres e não por mera coincidência, de pessoas 

negras. (...) Frantz Fanon, o indivíduo é pobre porque é negro, é negro porque é 

pobre. Mas se alguém estiver em dúvida, sugiro um passeio por algum hospital que 

atenda a essas três ordens de pacientes. É provável que já no pavimento térreo, o 

visitante encontre uma grande aglomeração de gentes as mais humi1des; são os 

pobres, muitos deles negros, esperançosos de serem, um dia, atendidos pelo 

sistema SUS. Suba até o andar em que se atende às outras duas ordens de 

pacientes: lá certamente haverá uma vasta sala de espera com cadeiras de sobra, 

poucas pessoas, em geral classe média branca; são os que podem pagar de 

R$200,00 a R$400,00 pela consulta médica, marcada em pouquíssimos dias (com 

sorte, até para o mesmo dia...), ou então, os que têm convênio ou plano de saúde 

privado. Em poucos lances de escada, teremos viajado pelas “duas cidades”, tal qual 

as encontramos na descrição indignada de Fanon sobre o racismo arquitetado pelo 

colonialismo francês. Contudo, é muito provável que a proposição acima passe 

quase desapercebida na mídia: tudo se passa como se a vida dos que ficam no 

pavimento inferior - e que se quer despejar para outros hospitais menos qualificados 

- seja de menor valia do que a vida dos que podem subir aos pavimentos superiores e 

propiciar grandes ganhos aos banqueiros e seus amigos (AZEVEDO, 2007, p. 10-

11). 
 

Para que uma decisão como essa relatada no exemplo dado por Azevedo e que 

pudesse ser acusada de racismo institucional, seria preciso um investimento concentrado dos 

militantes antirracistas no sentido de desvendar a ação discriminatória e atentatória dos 

direitos humanos que está por trás dessa decisão aparentemente técnica dos dirigentes dessa 

instituição. IND/MED 2 diz: “No começo do curso, eu sofri muita discriminação não 

declarada, mas eu sempre ficava sabendo das coisas”. 

O racismo institucional, tal como o definem Silva (2009),  

 

atua no nível das instituições sociais, dizendo respeito às formas como estas 

funcionam, seguindo as forças sociais reconhecidas como legítimas pela sociedade 

e, assim, contribuindo para a naturalização e reprodução da hierarquia racial. Não se 

expressa por atos manifestos, explícitos ou declarados de discriminação, orientados 
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por motivos raciais, mas, ao contrário, atua de forma difusa no funcionamento 

cotidiano de instituições e organizações, que operam de forma diferenciada na 

distribuição de serviços, benefícios e oportunidades aos diferentes grupos raciais 

(SILVA, 2009, p. 157). 
 

A exclusão social é produzida por um discurso racista do passado que, com o tempo, 

se torna silencioso, ou então, impregnado de outras palavras cujo racismo não é mais 

evidente. No entanto, essas novas palavras, à primeira vista inócuas, continuam a carregar o 

seu sentido racista original. Isto significa que as autoridades envolvidas nestas instituições 

nem sempre se apercebem do racismo de suas práticas, tomando decisões baseadas em hábitos 

formados historicamente e jamais questionados (AZEVEDO, 2007). 

IND/MED 2 diz, “Tenho medo de contar que sou cotista para meus colegas e 

professores. Tenho medo de ser excluída por isso”. A discente nos relatou que não se sente 

acolhida na Universidade em relação ao suporte que a Universidade dá aos discentes para 

suprirem suas necessidades de aprendizado. 

 

5.5.1 Ser negro / Ser indígena / Ser cotista 

 

Questionados sobre serem negros, quilombolas, indígenas e cotistas, assim os 

discentes se expressaram:  

 

Ser quilombola para mim se trata de ter uma identidade cultural e uma etnia, não 

apenas mais um corpo sem alma e sem uma história”. 

Me orgulha ser negro, não que eu seja preconceituoso, embora tem suas 

desvantagens econômicas, mas as vantagens superam os prejuízos. Principalmente, 

não envelhecemos (QUI/DIR 1). 
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Gráfico 18 – Como o discente/cotista se vê na Universidade 

 

 

 
 

 O resultado do gráfico 8 nos mostra claramente que o preconceito e a discriminação, 

ou mesmo as políticas publicas adotam uma postura de “bonzinhos”, faz com que os discentes 

se sintam privilegiados, quando na verdade, são povos originários e só estão tendo acesso ao 

que lhes é de direito. 

A resposta de QUI/DIR 1, definindo o que é quilombola, faz-nos perceber que ele se 

orgulha em ser quilombola e ter uma vivência cultural em sua comunidade. Ele enxerga as 

outras pessoas, não pertencentes a essa etnia, como corpos sem almas, sem história, sem 

significado. Faz-me refletir sobre o que já dizia Paulo Freire, sobre o comportamento do 

oprimido perante a sociedade que ele vê como opressora. 

 

Vocação negada, mas também afirmada na própria negação. Vocação 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 (FREIRE, 1987, p.16). 
 

Na resposta de QUI/DIR 1, definindo o que é ser negro para ele, percebo sua 

dificuldade em dizer realmente, na sua concepção, o que é ser negro. Apesar de mencionar 

preconceito, não deixa claro o porquê. Devido a sua história de exclusão social e emocional, 

sinto a prevalência da discriminação e preconceito presentes em sua fala. Fala essa acanhada, 

apesar de se dizer orgulhoso. Fala que as vantagens são muitas, mas só fala sobre o fato de 

não envelhecerem, isso comparados às pessoas brancas. Na verdade, está usando o “branco” 
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como parâmetro para se definir como pessoa que não envelhece, por ser negra. “Assim é que 

para afirmar-se ou para negar-se, o negro toma o branco como marco referencial” (SOUZA, 

1983, p. 27). 

 

Assim, os mestiços já podiam apresentar-se, não mais como negros, mas ao serem 

incluídos no grupo “pardo”, estavam, ao mesmo tempo, sendo estimulados a sair de 

uma condição pior para uma nova que, não obstante fosse a origem do “mal”, a 

negra, nem a “do bem”, a branca, reservada para indivíduos com fenótipos 

predominantemente europeus, ainda assim diminuía o seu valor social quanto ao seu 

pertencimento racial (BERTULIO, 2007, p. 53-54).  
 

A classificação da “cor” desempenha vários papéis desejáveis. O principal é como 

forma de aproximação e pertencimento racial dos indivíduos, pois é a marca mais importante 

considerada nas situações concretas para a definição desta pertença. Sendo fluídas as linhas de 

fronteira que separam as três grandes zonas de cor - preta, parda e branca - , a “classificação 

ganha a capacidade de aprender a situação do indivíduo classificado em seu microcosmo 

social, no contexto relacional que efetivamente conta na definição da pertença ao grupo 

discriminador, ou discriminado” (OSÓRIO, 2004, p. 112). 

Os alunos indígenas e quilombolas da UFG Regional Jataí organizaram-se e criaram 

um grupo de Whatsapp para auxiliar uns aos outros e tornarem suas atividades mais fáceis, 

além de divulgarem informações comuns a todos. Faço parte desse grupo de Whatsapp e ao 

tentar marcar a entrevista e a aplicação do questionário com os discentes cotistas (indígenas e 

quilombolas), tive dificuldades com o discente “QUI/DIR 1”. Marquei com eles uma data e 

um horário, tentando contemplar a maioria das pessoas. Chegamos a um consenso e a maioria 

escolheu uma data. “QUI/DIR 1” sentiu-se menosprezado e saiu do grupo. Falei com ele para 

tentar entender o motivo pelo qual saiu e ele me relatou que: 

 

 

[...] vejo esse tipo de decisão sendo tomada o tempo todo em sala de aula pelo 

método da maioria absoluta. Como eu sou único na turma com dificuldades, 

decidem sem aceitar minha condição. Então, apesar de estudar das cinco horas da 

manhã às 16h30m, continuo sem alcançar a turma ou sem aprender. Assim, quando 

vi aquela mensagem dizendo que já estava certo, que a maioria já havia concordado 

em ser à noite, minha opinião era insignificante num grupo celetista, por isso saí do 

grupo (QUI/DIR 1). 

 

A alteridade é usada por alguns grupos como superação de preconceitos e 

xenofobias. Vários tipos de intolerância, como a étnica, política, de gênero são geradas pela 

dificuldade de se colocar no lugar do outro, a impessoalidade e a individualidade. Espera-se 
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que a Universidade, sendo uma instituição formadora do pensamento crítico, tenha condições 

de fomentar a mudança, evitando conflitos oriundos de falta de alteridade. “Se educação é 

transformação de uma realidade, de acordo com uma ideia melhor que possuímos, e se a 

educação só pode ser de caráter social, resultará que pedagogia é a ciência de transformar a 

sociedade” (ORTEGA Y GASSET apud BRANDÃO, 2007, p. 82-83). 

A alteridade vem recebendo variadas denominações: no mundo anglo-saxão – 

educação multicultural; na Europa – pedagogia do acolhimento, educação para a diversidade, 

educação intercultural etc. Essas denominações correspondem a uma mesma matriz de 

pensamento, que visa afastar a noção de segmentação cultural, dicotomicamente colocada em 

prática para a divisão entre superiores e inferiores. Interculturalidade e ética, em conjunto, 

tendem a transformar o panorama fragmentado das relações socioculturais da sociedade e do 

sistema de ensino mecanicista, pouco crítico e transformador. Pensar na diversidade consiste 

no ato reflexivo e profícuo de se compreender e aceitar a diferença (HALL, 2011). 

Analisando essa situação, percebi que talvez tenha me expressado mal e tratado uma 

pessoa com necessidades distintas como igual. Como pesquisadora, esse fato me ensinou 

muito, porque, ao longo de minha fundamentação teórica, venho discorrendo sobre a 

necessidade de tratarmos os diferentes como tal, respeitando suas particularidades e 

garantindo a eles o direito de pertencimento e igualdade garantido a todos. Assim como eu 

havia planejado anteriormente, marquei uma data e horário que contemplasse as necessidades 

específicas de QUI/DIR 1. Por isso e por ser um quilombola que nasceu e cresceu em uma 

comunidade quilombola, escolhi esse discente para estudar e relatar sua vivência de forma 

detalhada. 

Chamou-me a atenção o sentimento de “não pertencimento” predominante nesse 

discente e sua fala “minha opinião era insignificante num grupo elitista, por isso saí do 

grupo”, sendo que o grupo é formado apenas por discentes cotistas indígenas e quilombolas. 

Na verdade, QUI/DIR 1 sente-se excluído, também, junto ao seu próprio grupo (sua etnia). 

 

A partir do momento em que o negro toma consciência do racismo, seu psiquismo é 

marcado com o selo da perseguição pelo corpo-próprio. Daí por diante, o sujeito vai 

controlar, observar, vigiar este corpo que se opõe à construção da identidade branca 

que ele foi coagido a desejar (COSTA apud BERTULIO, 2007, p. 73-74). 
 

Apesar dos acontecimentos e do sentimento de não pertencimento, IND/MED 2 diz 

se sentir feliz, não totalmente feliz, porque está longe da família e só consegue vê-los quando 

o final de semana é prolongado. 
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IND/MED 2 mora em uma pensão com quarto individual e banheiro compartilhado 

com outra menina. Na pensão, moram 19 moças e quando precisa estudar, ela o faz no quarto.  

IND/PED 1 afirma que “Eu acho que sou um morador de floresta. Eu gosto de ficar 

dentro, eu já vivi convivência de viver dentro da floresta. Eu acho a nossa pele como a terra 

cinza” (sic). 

IND/FISIO 1, por sua vez, assim se expressa: “Bom, me sinto um pouco diferente. É 

uma cultura muito bonita e estão dando o que já foi tirado. Estão dando direitos que não 

tínhamos antes. Não tinha como sair do Mato Grosso e vir para uma Universidade Federal, 

sem auxílio, porque estudamos todos os dias.” A discente refere-se ao direito à cota e à bolsa 

permanência e também à legalização de sua aldeia quando diz que conseguiram a posse das 

terras há pouco tempo. 

IND/MED 1, sobre essa questão, diz que “Significa se autoconhecer e se 

autoaceitar”. 

IND/MED 2, em um primeiro momento, afirma não saber. Mas, logo após, diz que é 

“Uma questão de cultura, apesar das tradições terem se perdido. Questão de sangue, uma 

herança! De certa forma, um privilégio também, porque me deu a oportunidade de estar na 

Universidade”.  

 

 IND/MED 3 diz que “É fazer parte de uma cultura em que não se exclui os 

necessitados, onde posso ter contato com a natureza livremente e poder ser eu mesmo e poder 

fazer do simples algo especial”. 

Para QUI/MED 3,“É ter orgulho, porque, por tudo que já passei, só posso me sentir 

orgulhoso e agradecido, principalmente pelas pessoas que me ajudaram. Ninguém em minha 

família tem graduação. Eu serei o primeiro”. 

“Ser indígena, além de tudo, é ser descendente legítimo do Brasil e guerreiro na 

busca por mais direitos, reconhecimento e equidade” (IND/MED 4). 

“É ser integrado a uma comunidade, aprender com seus costumes e sua cultura, de 

forma que possa respeitar e ajudar a mesma” (IND/MED VET 1). 

“Um orgulho!” (QUI/AGRO 1). 

“Ser quilombola, acima de tudo, é ter resistência, coragem e perseverança em meio 

às tribulações. É saber que nenhum muro, muralha é tão grande, quando se tem o sonho e a 

vontade de escalar” (QUI/MED 2). 
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 “É ser representante de uma etnia que não teve amparo histórico do governo, mas 

que hoje luta por seus direitos” (QUI/MED 4). 

“É trazer comigo uma luta dos meus ancestrais, é ter orgulho de ser quilombola. E 

esse orgulho é o que é uma das motivações para seguir em frente com essa luta e ir cada dia 

mais conquistando nossos direitos” (QUI/FISIO 1). 

 “As pessoas acham que não me e enquadro no perfil indígena por ser clara e ter 

cabelos cacheados. Fico chateada, mas me sinto parte e sei o que sou e não tenho vergonha 

disso”. IND/FISIO 1 diz que se pudesse escolher não mudaria sua etnia porque tem orgulho 

de seu povo.  

Ao ser abordada sobre se sentir indígena, ela nos pareceu bastante insegura, mas 

IND/MED 2 nos respondeu “Sim e não. Sim, por causa da minha avó, que sempre me conta 

as histórias de sua cultura e de seu povo. Não, porque não tenho um estereótipo”. 

“Essa classificação é meio estereotipada
23

! Lá em casa, ninguém tem essa 

característica estereotipada. Bom, quase ninguém!”  (IND/MED 2). A discente se refere a seu 

fenótipo, ela não tem cabelos lisos e nem pele avermelhada. Ao ser questionada sobre a 

possibilidade de trocar de etnia, ela diz que não teria vontade, “porque está intrínseco a mim 

desde pequena”, referindo-se à cultura indígena.  

“Significa se autoconhecer e se aceitar” (IND/MED 1), que diz que não escolheria 

outra etnia, pois tem orgulho de ser indígena e de ter conquistado a vaga na Universidade 

através da cota para indígenas.  

“Não gosto muito de ser classificado por cor, gosto de ser chamado de indígena
24

”. 

IND/MED 3 diz que não escolheria outra etnia porque “faço parte daquilo que fui escolhido, 

amo minha cultura e como a usamos para o benefício de todos”. 

 IND/MED 4 diz que não mudaria sua etnia caso fosse possível. E completa: 

“Significa tentar mostrar uma particularidade identificável”. 

 
23 O termo parente não significa que todos os índios sejam iguais e nem semelhantes. Significa apenas que 

compartilham de alguns interesses comuns, como os direitos coletivos, a história de colonização e a luta pela 

autonomia sociocultural de seus povos diante da sociedade global. Cada povo indígena constitui-se como uma 

sociedade única, na medida em que se organiza a partir de uma cosmologia particular própria que baseia e 

fundamenta toda a vida social, cultural, econômica e religiosa do grupo. Deste modo, a principal marca do 

mundo indígena é a diversidade de povos, culturas, civilizações, religiões, economias, enfim, uma multiplicidade 

de formas de vida coletiva e individual. (LUCIANO, 2006, p. 30) 
24 O índio de hoje é um índio que se orgulha de ser nativo, de ser originário, de ser portador de civilização 

própria e de pertencer a uma ancestralidade particular. Este sentimento e esta atitude positiva estão provocando o 

chamado fenômeno da etnogênese, principalmente no Nordeste. Os povos indígenas, que por força de séculos de 

repressão colonial escondiam e negavam suas identidades étnicas, agora reivindicam o reconhecimento de suas 

etnicidades e de suas territorialidades nos marcos do Estado brasileiro. (LUCIANO, 2006, p. 31) 
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Merece atenção especial a resposta de IND/MED VET 1: “Alguém que não 

consegue se definir  por medo de ser discriminado por outro individuo”. Em sua resposta, ela 

declara o medo que sente de se mostrar, de se declarar e de se assumir perante a sociedade 

preconceituosa e discriminadora e isso fica evidente em todo o seu relato, principalmente por 

já ter vivenciado várias atitudes preconceituosas. IND/MED VET 1 compartilha um fato 

muito desagradável que vivenciou em relação à fala de um docente em outra instituição de 

ensino. O docente viu a aluna com o rosto pintado e disse que pintaria o dele também para 

fazerem a dança do acasalamento. A discente IND/MED VET 1 relatou que é muito difícil 

conviver com a discriminação. Ela nos conta que seus colegas dizem: “Na sua aldeia andavam 

pelados ou de tanguinhas? Quando eu respondia, não, eles perguntavam, então eles são 

civilizados? Eles falam como se os indígenas não fossem civilizados”. 

IND/MED 1 é filho de mãe indígena e pai Alemão e disse que sofre muito com o 

preconceito, por causa de sua cor e de seus traços. Ele diz que seu fenótipo não se assemelha 

aos dos indígenas, na visão de seus colegas e nos diz que os próprios professores da UFG 

Regional Jataí fazem brincadeirinhas preconceituosas. O discente quase desistiu do curso e 

voltou para sua cidade. Foucault já falava sobre esse dispositivo de poder em sua obra 

“Panoptismo”, como a criação de um dispositivo de poder, baseado na vigilância e no 

controle. Esse dispositivo funcionará por meio da visibilidade e da localização dos corpos no 

espaço. Aquele dispositivo faz com que o sujeito se sinta controlado pela simples força do 

olhar daquele que o observa, já que o observador deve estar permanentemente observando os 

indivíduos.  

 

(...) daí o efeito mais importante do Panóptico: induzir no detento um estado 

consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático 

do poder. Fazer com que a vigilância seja permanente em seus efeitos, mesmo se é 

descontinua em sua ação; que a perfeição do poder tenda a tornar inútil a atualidade 

de seu exercício; que esse aparelho arquitetural seja uma máquina de criar e sustenta 

uma relação de poder independente daquele que o exerce: enfim, que os detentos se 

encontrem presos numa situação de poder de que eles mesmos são os portadores 

(FOUCAULT, 1987, p. 191). 

 

IND/MED 1 diz que sofre preconceito por causa de sua cor de pele; ele diz que por 

possuir a pele com tonalidade mais clara, os discentes não cotistas dizem: “Você é cotista?!” 

Com tom de voz inibidor e esnobe. O discente alega que quase foi embora por causa das 

brincadeirinhas e porque a bolsa permanência demorou três meses para ser paga. Ele alega 

que até os professores fazer brincadeiras humilhantes e discriminatórias. 



195 

 

IND/MED 3 diz que ficou muito decepcionado com a postura de um docente da 

UFG/Jataí em sala de aula. Ele disse que morreria e não veria um discente indígena ou preto 

se formar médico na UFG/Jataí. Esse discente disse que o professor parecia estar se referindo 

a incapacidade do preto e indígena para assumir uma profissão como Medicina. 

Quando nos lembramos dos povos escravizados que foram obrigados a abandonar e 

esquecer seu passado, seu corpo que passou a ter proprietário, sua afetividade e seus 

conhecimentos sobre a natureza, a religião, a saúde e as manifestações culturais, dois tipos de 

conhecimentos aparecem: aquele que nos foi contado ou aquele que poderia ter existido se 

não tivesse sido mutilado. Negar o negro como pessoa, intelectual e produtor de 

conhecimento naturalizou-se no imaginário brasileiro de tal forma que o direito de ter direito 

e ser alguém foi e é silenciado toda vez que se adota apenas um tipo de conhecimento 

(GONÇALVES, 2012). 

QUI/AGRO 1 diz ter orgulho de sua etnia - “Me orgulho” - e diz não ter vontade de 

pertencer a outra etnia que não seja a dele.  

Ser quilombola para QUI/MED é “orgulho, força e vitória. Orgulho das minhas 

origens, de ter conseguido alcançar os meus sonhos. Força e vitória de prosseguir essa jornada 

que nos exige coragem e muita força”. QUI/MED 2 diz não ter vontade de ser de outra etnia. 

Ser quilombola “é representar uma parcela do povo brasileiro que ajudou a construir 

uma nação”. QUI/MED 4 diz que não gostaria de pertencer a outra etnia. “Orgulho de ser 

negro. Sem crise de identidade”. 

“Tenho orgulho, apesar das dificuldades que uma pessoa negra enfrenta eu tenho 

orgulho e mais orgulho ainda de está contribuindo para essa população ser cada vez mais 

ingressada na sociedade” (QUI/FISIO 1), que diz que apesar das dificuldades não gostaria de 

pertencer a outra etnia.  

Perguntar aos discentes o que é ser negro quilombola, indígena e pertencentes a uma 

etnia tão expressiva exigiu um certo tempo para cada um deles responderem. Deixei com que 

eles refletissem e verbalizassem como definiam o que lhes fora perguntado. Para evitar 

constrangimentos, deixei que escrevessem e falassem espontaneamente como se sentiam. 

Senti que muitos nunca haviam pensado no sentido de pertencimento em relação à sua etnia. 

Fizeram “cara de espanto”, dúvida e ficaram inseguros ao responder. Pude perceber que 

alguns se sentiram mais confortáveis em dizer apenas que se orgulham, querendo que essa 

palavra definisse e dissesse, por si só, tudo o que ele acha e pensa, mas que, na verdade, para 
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mim como pesquisadora, pareceu exatamente o contrário. Não consegui sentir e/ou perceber 

os motivos pelos quais alguns discentes dizem se sentir orgulhosos em pertencer à 

determinada etnia. 

 

Gráfico 19 – Tratamento discriminatório 

 

  

 

“Quem entende as cotas nos tratam bem, diferente, mas bem. O ruim são os alunos 

mesmo, que não entendem a cota. Eles acham que estamos tirando os direitos deles e 

roubando uma vaga que seria deles” ( IND/FISIO 1). 

IND/FISIO 1 diz que, ao iniciar suas atividades na UFG Regional Jataí, se sentiu 

assustada. Veio sozinha e um colega que já morava na cidade lhe ajudou a encontrar um local 

para morar que fosse barato. Trouxe o salário do mês e sua mãe e pai lhe ajudam para que 

consiga se manter na cidade de Jataí e na Universidade. Ela nos conta que a mãe mora com 2 

irmãos, sendo uma menina de 15 anos e um menino de 17. O irmão pretende fazer o curso de 

Direito na UFG de Jataí. Atualmente moram na Cidade de Luciara-MT. O pai de IND/FISIO 

1 mora na cidade de Vila Rica-MT com a esposa atual.  

Os discentes IND/FISIO 1, IND/MED 1, IND/MED 3, IND/MED 4, IND/MED VET 

1, QUI/AGRO 1, QUI/MED 2, QUI/MED 4 e QUI/FISIO 1,  relataram que se sentiram muito 

sozinhos e perdidos ao ingressarem suas atividades acadêmicas na UFG Regional Jataí. Eles 

nos contaram que se não fosse a Assistente Social da CACOM, estariam mais perdidos ainda. 

QUI/MED 4, que ingressou no segundo período de 2016, diz: “Me senti perdido na 
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Universidade e estou perdido até hoje!”. Ele se refere ao fato de não haver auxílio ao aluno 

cotista recém-chegado na instituição. 

Os discentes cotistas IND/FISIO 1, IND/MED 1, IND/MED 3, IND/MED 4, 

IND/MED VET 1, QUI/AGRO 1, QUI/MED 2, QUI/MED 4 e QUI/FISIO 1 disseram-nos 

que ficaram sabendo do direito às cotas através da comunidade e apenas o QUI/FISIO 1 nos 

informou que ficou sabendo pelo site da UFG Regional Jataí. Ele nos disse que: “foi um 

milagre, nem sei como consegui chegar a essa informação, porque nunca vi site tão 

complicado como o da UFG”. A pesquisadora e sua orientadora fez uma pesquisa no site da 

UFG Regional Jataí, site da CACOM responsável pelas bolsas e site do Programa UFGInclui 

e constatou-se que o site se apresenta com uma estrutura e layout de difícil entendimento, 

dificultando o acesso as informações necessárias aos discentes. 

IND/FISIO 1 conta que quase não vê a família, porque Jataí fica muito longe de 

Luciara e a passagem fica muito cara. Ela diz; “tento ser forte, mas é muito ruim não vê-los”.  

“Não acredito muito nessa coisa de pregar a diferença. É algo bom! Acredito que 

quando diferencio um aluno por ser quilombola gera discriminação. Existem dificuldades que  

mais ao longo do tempo serão minimizadas. Todos entraram por mérito” (QUI/MED1). 

 

Ser negro e ser branco para mim não tem diferença em relação ao tratamento 

recebido e desse tratamento para com as demais pessoas. Em relação as 

oportunidades, os negros são menos favorecidos, imagino que deve ser devido a 

discriminação, mas nunca vivenciei isso na prática” (QUI/MED 1).  
 

QUI/MED 1 pareceu-me perdido em sua explicação do que é ser negro para ele, 

como se realmente para ele isso não fizesse a mínima diferença e no contexto que vive 

também não fizesse. Ao ouvir QUI/MED 1 falar e ver suas expressões, fiquei imaginando se 

ele tem noção da responsabilidade que é carregar uma cultura, lutas, reivindicações que a raça 

negra já carregou ao longo da História e ainda carrega. A impressão que tive, como 

pesquisadora, foi que o discente fala sobre o preconceito de uma distância muito grande, mas 

para entendê-lo, precisei saber de onde ele fala. Ele fala de um ambiente, o município onde foi 

criado e posteriormente na Universidade, onde sua cor e raça nunca foram usadas para 

diminuí-lo ou discriminá-lo. 

 

Foucault traça um caminho bem diferente para a compreensão do sujeito: afasta-se 

desse espaço em que se relacionam sujeitos individuais e invade o espaço de uma 

relação mais ampla, baseada na noção de dispersão do sujeito. A heterogeneidade 

discursiva está diretamente ligada a essa dispersão, já que nos discursos sempre se 

fala de algum lugar, o qual não permanece idêntico: falo e, ao mesmo tempo, 
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sou falado; enuncio individualmente, de forma concreta, constituindo-me 

provisoriamente um, ambicionando jamais cindir-me, porém a cada fala minha 

posiciono-me distintamente, porque estou falando ora de um lugar, ora de outro, e 

nesses lugares há interditos, lutas, modos de existir, dentro dos quais me situo, 

deixando-me ser falado e, ao mesmo tempo, afirmando de alguma forma minha 

integridade (FISCHER, 1996, 208, grifo meu). 
 

 

O que me parece é que esses discentes estão muito alheios aos acontecimentos atuais 

e à realidade em que estão inseridos. Nós, estudiosos da educação e da política, realmente 

buscamos esse ideal, em que ninguém perceba o preconceito porque ele não existirá, mas 

infelizmente essa não é a realidade atual! 

 

Foucault multiplica o sujeito. A pergunta quem fala? desdobra-se em muitas outras: 

qual o status do enunciador? Qual a sua competência? Em que campo de saber se 

insere? Qual seu lugar institucional? Como seu papel se constitui juridicamente? 

Como se relaciona hierarquicamente com outros poderes além do seu? Como é 

realizada sua relação com outros indivíduos no espaço ocupado por ele. 

Também cabe indagar sobre o lugar de onde fala, o lugar específico no interior 

de uma dada instituição, a fonte do discurso daquele falante, e sobre a sua 

efetiva posição de sujeito, suas ações concretas, basicamente como sujeito 

incitador e produtor de saberes. É assim que se destrói a ideia de discurso como 

expressão de algo, tradução de alguma coisa que estaria em outro lugar, talvez em 

um sujeito, algo que preexiste à própria palavra (FISCHER, 1996, 208, grifo meu). 
 

Posteriormente, percebi que o discente não estava “imerso” no presente sem se dar 

conta da realidade em sua volta, como pareceu inicialmente; apenas pareceu não ver 

necessidade em se unir aos outros discentes do Programa por não vivenciar o preconceito que 

os demais colegas entrevistados vivenciaram. Ele é fruto/filho/sujeito de um povo e lugar que 

não lhe expôs ao preconceito e discriminação. O discente QUI/MED 1 diz que cresceu 

próximo ao quilombo que fica dentro do município de Cromínia/GO, onde morava com a avó 

(outra semelhança), e lá nunca sofreu preconceito e discriminação por sua cor ou raça. “Lá, a 

grande maioria é parda ou preta, a minoria é branca, então ninguém nunca agiu com 

discriminação ou preconceito. Lá nós não vemos os demais com olhos diferentes e nem eles 

me vêm assim também” (QUI/MED 1). 

Em sua sala de aula, quase ninguém sabe que ele é cotista, apenas os colegas a quem 

contou quando iniciou o curso. Perguntamos a ele se ele conta que é cotista ou não, ao que ele 

respondeu que não vê necessidade para contar. Perguntamos se tem vergonha e ele me disse 

que não, apenas não acha necessário contar que é cotista, já que isso não mudará nada.  
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Inicialmente, o discente QUI/MED 1 mostrou-se surpreso em ser informado que 

assim como ele existiam mais 13 discentes pertencentes ao programa. Ele relatou que sabe 

que ingressou na UFG por cotas, mas se mostrou surpreso por pertencer a um grupo tão 

grande.  

O que pude perceber foi o sentimento de desinteresse no caso “indígena e 

quilombola”; o discente é disposto a ajudar na causa e a ajudar na coleta de informações para 

traçarmos o perfil dos cotistas, mas a impressão que ele me passou foi a de que é cotista, mas 

não faz parte e nem se sente parte da luta da classe da minoria indígena e quilombola por 

melhorias e conquistas na Universidade. Percebi que se sente comprometido com a raça, a 

qual pertence, mas em um contexto fora da Universidade.  

 

Pretendo voltar quando terminar o curso. Acho o município muito bom e acho que lá 

precisa melhorar muito e ainda pretendo ser prefeito de lá. Quero ajudar a 

comunidade porque eu nem sabia que poderia tentar a vaga de Medicina com a cota, 

fui avisado pelo diretor/chefe da comunidade. Ele avisou a todos da comunidade que 

tínhamos direito a cota e avisou que seu filho havia passado no curso de Engenharia 

na UFG de Goiânia com essa mesma cota. O diretor do quilombo quase foi eleito 

vereador pelos moradores do município, eles gostam muito dele e não fazem 

nenhuma discriminação por ele ser quilombola.  
[...] 

O racismo é como a história da sexualidade, a pessoa se torna extremista por ter 

sofrido algo e isso não leva a nada (QUI/MED 1). 

 

Nem sempre o preconceito é cometido de forma declarada. Muitas vezes, ele é uma 

construção racionalizada e exposta de forma velada. 

 

A racionalização pode ser percebida em diversos momentos do nosso dia a dia: (...) 
 Nos discursos clássicos de todo carnaval carioca sobre a pretensa 

“facilidade” dos negros para sambar, se comparada com as pessoas brancas; 
 Nos programas de humor que satirizam a população negra a partir de 

alguns estereótipos, como a fala coloquial, a pobreza, as gírias, a dita 

“malandragem”, e muitas vezes esquecidas no fundo da sala de aula, como se 

não “valesse a pena” o esforço de ensiná-las. 
 Na pretensa limitação das possibilidades intelectuais e artísticas da população 

negra: geralmente, negros não são relacionados ao que se convencionou chamar 

de “música erudita”, mas há uma relação imediata com instrumentos de 

percussão e ritmos “primitivos” (VIEIRA e MEDEIROS, 2014, p. 233-234. grifo 

meu). 
 

O orientador de Carl Hart, Don Habibi, disse a ele que “Depois que a gente sabe, não 

pode mais deixar de saber” (HART, 2014, p. 303). Portanto, é preciso tomar mais cuidado 

para não usarmos as brincadeirinhas, o discurso, o estereótipo para discriminar o outro. 
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Discriminação e preconceito machucam e fazem com que o outro se sinta inferiorizado, 

mesmo que essa seja feita de forma velada. 

(...) o racismo pode se apresentar de forma violenta, direta, mas também de maneira 

abrandada, escondida, por detrás de figuras de linguagem. Trata-se, portanto, de um 

racismo travestido de brincadeiras, piadas e trocadilhos. (VIEIRA e MEDEIROS, 

2014, 236). 
 

Existem várias figuras de linguagem do racista, que não se exprime por xingamentos, 

mas se disfarçam e às vezes parecem contrários, como se fossem aparentemente elogios. São 

exemplos de uso figurado do racismo: 

 

Metáforas: macaco, piche, cabelo bombril, aquele negro; 
Metonímias: aquele escuro, aquele preto, aquele negro; 

Eufemismo: boa aparência, moreno, pessoa de cor; 

Ironias: só podia ser..., pra variar..., mas como é bonitinho...; 

Perguntas retoricas: desde quando negro é gente?, Já passou do meio dia? (VIEIRA 

e MEDEIROS, 2014, 236). 
 

QUI/MED 3 veio de Barro Alto-GO, que dista cerca de 430 km de Jataí. Quase não 

vê a família porque a distância de Jataí até sua cidade é longe e cada vez que vai o gasto é de 

aproximadamente R$ 400,00, dificultando sua ida e fazendo com que ele vá apenas no 

período de férias. Morava com os pais e depois passou a morar com a tia. A avó materna é 

quilombola. O seu quilombo chama-se Santo Antônio da Laguna e na infância vivia no 

quilombo, mas nem sabia que lá era um quilombo. Estudou o tempo todo na comunidade até a 

oitava série. A partir da oitava série, QUI/MED 3 foi estudar na cidade.  

 

No primeiro período, tive muita dificuldade e ficou ainda pior, porque os professores 

tratavam os alunos como se fossem inferiores. Quando ficavam sabendo que o aluno 

era cotista, eles diziam que era esperado que tivessem dificuldades e não 

conseguissem alcançar a turma (QUI/MED 3). 
 

As pessoas estão tão acostumadas ao preconceito que não se percebem sendo 

preconceituosas, e esperam do negro sempre o pior, simplesmente pelo fato de serem pessoas 

negras, tanto aqui na UFG Regional Jataí como no relato de Carl Hart, nos Estados Unidos: 

 

Lá estava eu com meu crachá do NIH
25

 pendurado ao pescoço e meu extrato 

bancário na mão, e ainda assim era visto como um possível assaltante de banco que 

atacara um cliente à mão armada. Ou como um “negro viciado em cocaína”. Aqui, 

nos Estados Unidos, eu ainda não passava de mais um neguinho, não importando o 

número de horas que tivesse dedicado aos estudos ou à realização de minhas 

experiências (HART, 2014, p. 240). 

 
25 National Institutes of Health 
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Por mais que QUI/MED 3 tentasse se mostrar forte, o meio em que estava não lhe 

possibilitava tanta força, assim como com Carl Hart; as pessoas pareciam esperar que ele 

desistisse ou que fracassasse QUI/MED 3 diz que, devido às dificuldades que encontrou na 

Universidade, chegou a ir em duas sessões com a psicóloga da instituição para ver se 

conseguia desenvolver suas atividades: “Fui 2 vezes à psicóloga porque eu estava muito 

inseguro com as notas e fiquei com medo de não conseguir acompanhar a turma”. 

O discente diz ainda que tem um colega de sala que sempre atacou os cotistas. Na 

primeira semana de aulas, ele tinha encontro com os colegas da turma e esse colega  

discursava perante os outros: “Nós sabemos que você ganhou muita ajuda do Governo e tem 

dificuldade, podemos montar um grupo para ajudar vocês”. QUI/MED 3 relatou que o colega 

de sala discursava com tom de sarcasmo, abuso e inferiorizando os cotistas. O discente 

sempre dizia ser cotista, não escondia esse fato de ninguém, mas o colega de sala não aceitava 

bem os cotistas e vivia fazendo pressão para com eles. Esse colega veio de colégio particular, 

pertence à burguesia e sempre se posicionou contrário às cotas. Os demais colegas assistiam a 

tudo e não se envolviam. IND/MED 2, em entrevista separada de QUI/MED 3, relatou o 

mesmo ocorrido e se mostra descontente com o fato. “Se a sociedade de hoje fecha os olhos 

às injustiças, tem-se a impressão de que elas são aprovadas pela maioria” (HART, 2014, p. 

299). 

O que podemos perceber ao longo das entrevistas, é que o negro tem medo do 

preconceito e racismo velados ou não declarados e o branco que se declara como negro 

também tem medo. Medo do que o outro pensará, do que o outro fará com ele. A necessidade 

do sujeito de aceitação na sociedade é o que molda seu comportamento e o que vai mo1dando 

o seu entendimento como sujeito pertencente ou não à sociedade, um sujeito com medo de ser 

percebido, com medo de ser o foco, ser o alvo de atenções. Barbosa já dizia isso em seu artigo 

para a Revista Aulas, Dossiê sobre Foucault. Ele falava da transformação do indivíduo em 

mero espectador de sua vida. Na sociedade espetacular (uma visão de mundo), a típica 

ontologia burguesa – degradação do “ser” como “possuir” - toma a forma da degradação do 

“ser” como “aparecer” Os efeitos sociais do “poder espetacular” são a fragmentação e a 

passividade dos indivíduos. A fragmentação trata de como a ação política age sobre a massa 

espectadora, o espetáculo a constitui como aglomeração de elementos atomizados, cujas inter-

relações são intermediadas por uma manifestação espetacular, uma imagem controlada. O 

efeito da fragmentação é a passividade dos indivíduos, operada pela capacidade do espetáculo 
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de reduzir as potências dos seres humanos à condição de meros espectadores que assistem sua 

vida ser controlada e ditada para determinado fim, concorda e aceita o espetáculo como 

indivíduo passivo que é (BARBOSA, 2007).  

“Medo” é uma palavra muito utilizada pelos sujeitos pesquisados para descrever o 

que sentem em relação a se exporem. Eles expuseram esse sentimento com grande intensidade 

ao longo das entrevistas e deixaram claro que o medo faz com que se comportem de forma 

menos exposta e tentam chamar menos atenção para que não sejam alvo de opressão. A fala 

de QUI/DIR 1 ainda é forte em minha memória, quando ele usa uma metáfora para dizer 

como se comporta diante de seus colegas: “O prego que se desponta leva martelada, então, 

não chamo atenção para não levar martelada”.  

Quando QUI/MED 3 diz que teve medo de perder a vaga e que ligou no quilombo 

para verificar a legalidade de sua descendência, deixa claro que o outro lhe impôs certo 

comportamento e implantou nele a dúvida sobre sua identidade. 

“Almoço todos os dias no restaurante porque tenho medo de almoçar no RU e perder 

[…] Bebo porque sinto sozinho, sem amigo e sem família” (IND/PED 1). 

“(...) um dos meus grandes medo é de não poder terminar a faculdade por situação 

financeira ou outro motivo que possa a ser particular (...)” (IND/FISIO 1). 

 
Atualmente, meu maior medo é de não conseguir cobrir todos os meus gastos nos 

próximos anos por causa do aumento do preço do aluguel, alimentação e transportes 

da faculdade para as unidades básicas de saúde e viagem para casa além do 

pagamento da mensalidade da formatura que será 150 por mês esse ano e aumentará 

50 reais por ano, chegando a 300 a mensalidade em 2020 (IND/MED 1). 

 

Tive muito medo, porque não tenho aparência de negro, sou claro e tenho olhos 

claros. Eu e minha mãe chegamos a ligar para o Quilombo para saber o que fazer 

nos casos em que as pessoas duvidassem por causa da cor de minha pele. De tanto 

falarem, até eu cheguei a duvidar! Acabei descobrindo que no Sul possui um 

quilombo somente de pessoas brancas, com traços asiáticos, portanto não tive mais 

medo (QUI/MED 3). 

 

“Meus maiores medos são ficar desempregado sem condições de me manter ou 

cuidar de mim na velhice” (QUI/MED 4). 

“Tenho medo de não conseguir me manter aqui até o fim do curso” (QUI/FISIO 1). 

“Às vezes bate uma insegurança, em relação à questão financeira, temos medo de dar 

problema com a liberação, atrasos etc. Pois nossas bolsas são fundamentais para nossa 

permanência” (QUI/MED 2). 
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“Meu maior medo no momento é que o Governo corte as bolsas que recebo e que 

com isso eu tenha que desistir do curso, pois não terei condições de me manter aqui” 

(QUI/AGRO 1). 

“Tenho medo de contar que sou cotista para meus colegas e professores. Tenho medo 

de ser excluída por isso” (IND/MED 2). 

QUI/MED 3 pretende ajudar seu quilombo e seu povo a conquistarem seu espaço, 

assim como ele está conseguindo conquistar o seu: 

 

Quero fazer uma carreira que seja referencia para os demais e vou carregar a ideia de 

aluno quilombola, que estudou em escola rural e conseguiu ser médico e docente da 

UFG, já que esses são meus planos para o futuro. Pretendo me formar e ser 

professor da UFG Regional Jataí e desenvolver estudos para entender mais sobre as 

etnias e principalmente sobre o meu povo (sic) (QUI/MED 3). 

 

QUI/MED 3 diz que agora, depois de quase um ano e meio, se sente parte da UFG, 

consegue mostrar o seu valor e que é capaz, gosta da cidade, dos pacientes que atende no 

Centro Médico e gosta da comunidade que lhe acolhe tão bem. 

 

5.6 PERFIL DO DISCENTE EVADIDO 

 

5.6.1 Quilombola do Curso de Direito – QUI/DIR 2 – Matrícula Inativa 

 

O discente QUI/DIR 2 cursou o Ensino Médio em Escola Estadual de Jataí (2005) e 

ingressou na UFG em 2009, quando tinha 25 anos de idade, no curso de Direito.  

Da análise de seu histórico, depreende-se que o discente integralizou 68,6% da carga 

horária total do curso, sendo aprovado em 40 disciplinas, retido por média em 07 disciplinas e 

retido por média e falta em 05 disciplinas. 

O discente QUI/DIR 2 trancou sua Matrícula em 2014-1 e evadiu em 2014-2. À 

época, apresentava Média Global do aluno 5,41 e Média Global do Curso 7,93. 

 O discente nos informou que quando cursou Direito não era bolsista e se recebesse 

alguma bolsa para auxiliar nas despesas não teria evadido, pois escolheu o Curso de Direito 

por ser um curso noturno e ter a possibilidade de conciliar o curso ao trabalho e por ser uma 

possibilidade melhor de remuneração. 
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Alega que evadiu do curso por dificuldades financeiras e por não conseguir conciliar 

trabalho e estudo, devido ao excesso de conteúdos extraclasse. Reitera que teve dificuldades 

durante o curso por falta de conhecimentos básicos dos ensinos fundamental e médio. 

O Discente relatou que não recebeu tratamento diferenciado por ser cotista e se sentia 

privilegiado por ter ingressado na UFG. 

QUI/DIR 2 diz que os fatores a serem melhorados no curso são: “recursos didáticos 

das aulas; maior integração entre as disciplinas; preparação dos demais funcionários”. 

Volta a afirmar que as Ações Afirmativas poderiam ter evitado sua evasão e ainda 

que a UFG poderia ter oferecido bolsas de estudos para que ele pudesse continuar. 

QUI/DIR 2 ingressou em 2009, estudou até o ano de 2013 e não ficou sabendo que 

no ano de 2010 houve a liberação de uma bolsa do FNDE no valor de R$ 900,00 para todos os 

indígenas e negros quilombolas que estivessem matriculados em curso de graduação.  

No caso desse discente, não foram adotadas política de permanência e nem mesmo 

ações afirmativas. Não foi feito nenhum acompanhamento a esse discente; ele foi deixado de 

lado e desistiu do curso por causa da falta de auxílio financeiro, sendo que ele possuía o 

direito a um auxílio que não é a UFG que paga, mas é ela que faz a solicitação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

As medidas que fomentam a ampliação e democratização do acesso, as vagas na 

educação superior, são necessárias e importantes para que esse nível de ensino não tenha seu 

acesso restrito às minorias. É necessário relembrarmos que, desde sua criação, a universidade 

brasileira foi pensada para atender aos interesses das elites, favorecendo a manutenção da 

posição social das mesmas. No Brasil, o diploma de curso superior ainda representa símbolo 

de status, relacionado a conquistas e melhores condições de vida e reconhecimento perante a 

sociedade. Com isso, se o acesso das classes marginalizadas continuar sendo feito com 

restrições, não haverá democratização do acesso ao ensino superior.  

Pensando no objetivo desse estudo, qual seja, analisar o desempenho acadêmico dos 

discentes ingressantes pelo programa UFGInclui, verificando a utilização e a relevância das 

políticas de permanência e levando em consideração que esse objetivo vai ao encontro dos 

objetivos do programa UFGInclui, começaremos as considerações finais relacionando a teoria 

(texto da Resolução do Programa UFGInclui) com a prática vivida e vivenciada pela 

pesquisadora e sua orientadora ao longo do acompanhamento e estudo dos sujeitos 

pesquisados. 

Na tentativa de fazer com que o ingresso ao ensino superior seja feito de forma mais 

democrática, e sendo um mecanismo de ampliação do acesso das categorias oriundas de 

escolas públicas, a Universidade criou o Programa UFGInclui, que inicialmente reservava 

10% de suas vagas aos candidatos de escolas públicas, 10% de suas vagas em cada curso a 

candidatos autodeclarados pretos oriundos de escola pública, 10% aos autodeclarados 

indígenas oriundos de escolas públicas, 10% aos autodeclarados negros quilombolas oriundos 

de escolas públicas (RESOLUÇÃO CONSUNI 0029/2008). Ao longo dos anos e com o 

surgimento da Lei de cotas 12.711, a Resolução inicial foi sofrendo modificações até chegar 

ao que é hoje.  

A segunda linha da Resolução CONSUNI 0029/2008 fala da criação de Projetos de 

Políticas de Permanência com o objetivo de evitar a evasão, quais sejam: Projeto 

Alimentação, Projeto Moradia Estudantil e Projeto Bolsa de Estudo (Permanência).  
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Esses projetos são desenvolvidos na UFG Regional Jataí e 13 dos 14 sujeitos 

investigados, garantem que não estariam aqui se não fosse o auxílio das bolsas recebidas pelos 

projetos desenvolvidos pela política de permanência da UFG. 

O Projeto Alimentação, que concede ao discente uma bolsa alimentação de R$ 

120,00 (cento e vinte reais), tem a finalidade de proporcionar aos estudantes dos cursos de 

graduação auxílio financeiro para custear alimentação nos Restaurantes Universitários (RUs). 

Essa bolsa contempla apenas 8 dos 14 sujeitos pesquisados. Os discentes reclamam que 

muitos estudam em ambos os Câmpus, os quais são distantes um do outro. O RU está 

localizado apenas no Câmpus Jatobá, ou seja, os discentes que tiverem aula no Câmpus 

Riachuelo, teoricamente, não “precisariam comer”. Para resolver esse problema, a 

Universidade disponibilizou a bolsa em “dinheiro” para os que estudam no Câmpus 

Riachuelo; para os que estudam no Câmpus Jatobá, foi liberado um “cartão” para uso apenas 

no RU. Entretanto, os discentes que estudam no Câmpus Riachuelo alegam que pagam mais 

caro no lanche do que no almoço do RU e, com isso, ficam prejudicados, além de afirmarem 

que gostariam de almoçar como os demais. Para resolver esse problema, a Universidade 

disponibilizou o ônibus para fazer o translado dos discentes, para que possam almoçar e/ou 

jantar, mas esse tem horários pré-fixados e, normalmente, é necessário uma espera muito 

longa para conseguir vaga. Com isso, os discentes dizem que não dá tempo de sair da aula, ir 

para fila do ônibus, esperar por horas até conseguir uma vaga, chegar ao RU, pegar outra fila, 

almoçar, fazer todo o ritual para o retorno e ainda chegar a tempo da próxima aula. Essa 

reclamação foi feita pelos 8 contemplados pelas bolsas.  

Os demais alegaram que o processo de seleção para a bolsa alimentação não é justo, 

porque, na triagem/entrevista feita pela CACOM, eles são eliminados do processo por 

possuírem a bolsa Permanência do MEC. A justificativa apresentada é que as bolsas não são 

suficientes para todos que necessitam, portanto, darão prioridade aos que não possuem 

nenhuma bolsa. Confirmei essa informação com um servidor da CACOM, que disse que a 

informação está correta. 

Dos 14 discentes, 10 dizem estudar em ambos os Câmpus, 2 dizem estudar somente 

no Riachuelo e 2 apenas no Câmpus Jatobá. Sendo assim, eles alegam que a maioria estuda 

nos dois Câmpus. 

O Projeto Moradia Estudantil tem por objetivo garantir a permanência do estudante 

de baixa renda na universidade. A UFG Regional Goiânia possui a “casa/moradia” e são 
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requisitos básicos para conseguir a moradia: ser estudante de baixa renda; estar regularmente 

matriculado nos cursos de graduação; ser procedente de cidades do interior de Goiás ou de 

outros Estados ou do exterior. Como não há casa/moradia na Regional Jataí, os discentes 

cotistas do Programa UFGInclui da UFG Regional Jataí possuem esse perfil, mas não são 

contemplados com a moradia estudantil, ainda que todos eles sejam oriundos de outras 

regiões. Aos discentes que atendem os requisitos e são selecionados por edital, é concedida 

uma bolsa no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). Dos 14 sujeitos pesquisados, 

apenas 2 recebem o auxílio financeiro proveniente da bolsa moradia e nos relataram que 

trocariam o auxílio financeiro pela moradia, se tivessem essa opção. Dos 12 discentes cotistas 

que não recebem o auxílio financeiro, 11 disseram ter muito interesse nesse auxílio, pois 

passam por muitas dificuldades financeiras em Jataí, longe da família e muitas vezes sem 

ajuda da mesma. 

Quanto ao Projeto Bolsa de Estudo (Permanência), verificou-se que nenhum dos 

sujeitos pesquisados recebem a Bolsa Permanência da UFG, que é uma ajuda financeira de R$ 

400,00, e tem como objetivo atender de forma efetiva a parcela dos estudantes que, em razão 

de suas condições socioeconômicas, possuem dificuldades de custear e garantir a permanência 

no curso, colaborando na manutenção desses estudantes na universidade e, assim, contribuir 

para a sua formação profissional.  

Com a investigação realizada pela pesquisadora e sua orientadora, foi possível 

acompanhar relatos dos discentes em relação ao cadastro para as Bolsas Moradia, 

Alimentação e Permanência. Conforme relatos, os servidores da CACOM diziam aos 

discentes que eles não poderiam concorrer às Bolsas Acadêmicas, por já serem beneficiados 

pela Bolsa Permanência do MEC. Essa informação é contrária ao Art. 6º da Portaria nº 389, 

de 9 de Maio de 2013, que diz que “A Bolsa Permanência concedida pelo Ministério da 

Educação é acumulável com outras modalidades de bolsas acadêmicas e com auxílios 

para moradia, transporte, alimentação e creche criados por atos próprios das 

instituições federais de ensino superior” (BRASIL, 2013, p. 1, grifo meu), exceto a Bolsa 

Permanência da UFG, por ser considerada de mesma modalidade da Permanência do MEC. 

Reconhecemos o árduo trabalho que os servidores da CACOM desenvolvem no intuito de 

acompanhar e atender os discentes com vulnerabilidade socioeconômica da Regional Jataí, 

sendo a gestora que atua no Restaurante Universitário, subsidiando parcialmente as refeições 

no RU a todos os estudantes dos cursos de graduação da Regional. Também é responsável 
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pelos seguintes programas: Bolsa Moradia, garantindo o auxílio financeiro para pagamento de 

aluguel aos discentes oriundos de outras cidades, sem imóvel próprio, que não residam com a 

família e/ou que não possuam família no município de Jataí; Bolsa Permanência, destinada 

aos discentes de graduação, sendo um apoio financeiro às despesas com transporte, livros, 

fotocópias, participação em eventos, dentre outros, visando à permanência no curso;  

Programa de concessão de passagens para eventos acadêmicos, possibilitando ao discente ter 

acesso a passagens terrestres, concessão de passe escolar para o transporte municipal e, ainda, 

direito a meia (½) entrada ao estudante que apresentar a Grade Curricular (atualizada) e 

documentação pessoal na empresa de ônibus. Reconhecemos, assim como os discentes 

pesquisados, que os servidores da CACOM têm muito trabalho e muita responsabilidade e até 

o ano de 2016 foram o maior suporte que os discentes do Programa UFGInclui tiveram em 

Jataí.  

Todos os discentes Negros Quilombolas e Indígenas que comprovarem sua etnia têm 

direito a uma bolsa de 900 reais, paga, desde 2010, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), chamada pelos discentes de “Bolsa Permanência do MEC” , a qual não 

os impede de ter a Bolsa Moradia e Alimentação da UFG. Essa informação foi divulgada pelo 

Coordenador de Inclusão e Permanência, Jean Baptista, em reunião (26/04/2016) e todos os 

presentes se mostraram surpresos, demonstrando que houve uma deficiência na transmissão 

da informação de Goiânia para Jataí, já que temos ingressantes por esse programa desde 2009, 

os quais já teriam direito a essa bolsa desde 2010. O único ingressante pelo Programa 

UFGInclui que ingressou no Curso de Direito no ano de 2009 evadiu do curso, alegando que 

se recebesse algum auxílio financeiro, não teria abandonado a Universidade. 

Alguns projetos de Ações Afirmativas incluídos na Resolução de criação do 

Programa UFGInclui não são disponibilizados em Jataí, os quais poderiam ser estendidos à 

realidade de nossa Regional. Dentre os 4 (quatro) projetos de ações afirmativas previstos na 

Resolução, destacamos 2 (dois) que são realidade na UFG Regional Jataí: o restaurante 

Universitário e o Programa de concessão de passagem. 

O Restaurante Universitário foi uma conquista que a Regional Jataí conseguiu após 

manifestações e reivindicações dos discentes da instituição. O valor de cada refeição no RU é 

de R$ 7,90, mas os discentes da UFG pagam apenas R$ 3,00. A diferença entre os valores é 

subsidiada pela Universidade, através do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes). 

Os discentes estudantes no Câmpus Jatobá que possuem a Bolsa Alimentação pagam pelas 
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refeições com o cartão da Bolsa. Os discentes gostariam que o RU funcionasse também aos 

sábados, pois alguns dizem ter aulas no sábado e gostariam de fazer suas refeições no RU, por 

ser mais barato.  

O Programa de Concessão de Passagens tem como objetivo a participação dos 

estudantes da Universidade em atividades científicas, culturais e políticas, congressos, fóruns, 

seminários, simpósios e outros, possibilitando ao discente o acesso a passagens terrestres, 

anualmente, sendo 2 (duas) passagens de ida e 2 (duas) de volta. Esse programa é uma 

realidade em Jataí, mas, entre os sujeitos pesquisados, não houve relato sobre esse programa. 

Verificou-se que os discentes do programa ainda não usufruíram desse recurso. 

Um dos objetivos
26

 do programa UFGInclui é “criar mecanismos de ampliação do 

ingresso e da permanência na UFG (...)”. Essa ampliação está sendo feita de forma genuína 

pelo Coordenador de Inclusão e Permanência, o qual montou uma equipe de trabalho para 

visitar os quilombos e aldeias, divulgando o Programa e a possibilidade do ingresso ao ensino 

superior àqueles que, muitas vezes, desconhecem essa possibilidade.  

O quarto objetivo do Programa UFGInclui, explanado anteriormente no tópico 3.2.1 

desse estudo, é “acompanhar a trajetória dos estudantes que ingressarem por meio do 

UFGInclui, com vistas a fornecer apoio institucional para o seu bom desempenho 

acadêmico”. No entanto, os discentes relataram que só passaram a ter esse acompanhamento 

quando demos início a essa “Dissertação de Mestrado”. Essa realidade fica evidente no caso 

do discente QUI/DIR 2, que ingressou em 2009, estudou até o ano de 2013 e não ficou 

sabendo que no ano de 2010 houve a liberação de uma bolsa do FNDE no valor de R$ 900,00 

para todos os indígenas e negros quilombolas que estivessem matriculados em curso de 

graduação. No caso desse discente, não foram adotadas políticas de permanência e nem ações 

afirmativas. Não foi feito nenhum acompanhamento do desempenho acadêmico desse 

discente; ele foi deixado de lado e desistiu do curso por causa da falta de auxílio financeiro, 

sendo que ele possuía o direito a um auxílio que não é a UFG quem paga, mas é ela que faz a 

solicitação.  

Os discentes IND/FISIO 1, IND/MED 1, IND/MED 3, IND/MED 4, IND/MED VET 

1, QUI/AGRO 1, QUI/MED 2, QUI/MED 4 e QUI/FISIO 1 relataram que se sentiram muito 

sozinhos e perdidos ao ingressarem suas atividades acadêmicas na UFG Regional Jataí. Eles 

nos contaram que, se não fosse a Assistente Social da CACOM, estariam mais perdidos ainda. 

 
26  Todos os objetivos do Programa UFGInclui foram explanados no tópico 3.2.1 desse estudo. 
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QUI/MED 4, que ingressou no segundo período de 2016, diz: “Me senti perdido na 

Universidade e estou perdido até hoje!”. Ele se refere ao fato de não haver auxílio ao aluno 

cotista recém-chegado na instituição. 

Para se adequar à realidade dos discentes e às exigências da Lei nº 12.711, o 

Programa UFGInclui vem passando por várias modificações, garantindo a vaga ao surdo no 

curso de Libras (a Regional Jataí não oferece esse curso de graduação) e deixou de reservar 

10% das vagas de cada curso para os estudantes indígenas e 10% aos negros quilombolas 

oriundos de escolas públicas, como era feito inicialmente, para o acréscimo de uma (1) vaga 

em cada curso de graduação, para serem disputadas por indígenas oriundos de escolas 

públicas e acréscimo de uma (1) vaga em cada curso para serem disputadas por negros 

quilombolas oriundos de escolas públicas. Com essas modificações, a Resolução do Programa 

passou a contemplar um número maior de estudantes oriundos de escolas públicas e 

pertencentes aos povos (indígenas e negros quilombolas) historicamente prejudicados, 

lesados, roubados, corrompidos pelos demais povos. 

A Coordenação de Inclusão e Permanência é responsável por organizar o Seminário 

de Avaliação anual do Programa UFGInclui, para fazer o levantamento das necessidades dos 

discentes cotistas pertencentes ao programa e propor alteração na Resolução. No último 

Seminário de Avaliação do programa, em 2016, foi sugerido que cada regional tivesse sua 

coordenação para facilitar na passagem de informações e acompanhamento dos discentes.  

No processo de coleta de dados, a pesquisadora pôde conviver com algumas 

situações que poderiam ser evitadas para que houvesse maior democratização da educação 

superior. Para o ingresso no ensino superior pelo Programa UFGInclui, os indígenas e negros 

quilombolas, com comprovação, têm como pré-requisito ser oriundo de escolas públicas e ter 

cursado os últimos 3 anos ensino público. As matrículas foram acompanhadas pela 

pesquisadora, que percebeu candidatos indígenas classificados, vindo do nordeste para a 

matrícula, com bagagens embaladas em caixas amarradas, com vestimentas muito precárias, 

aparentemente em condições bem limitadas e que não puderam efetuar a matrícula porque 

cursaram meses e/ou anos do ensino médio em escolas conveniadas, com bolsa integral, ou 

seja, o candidato é proveniente de uma escola, na qual ele não pagou nenhuma mensalidade, 

justamente porque não tinha e não tem condições financeiras e, com isso, perde a chance de 

ingressar no Ensino Superior Público, ficando, assim, excluído do processo. Essas situações 

deveriam ser evitadas, pois chegam para a matrícula trazendo consigo muitas expectativas; 
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veem no ensino superior a possibilidade de mudança de status social e ascensão, mas se 

deparam com a exclusão do processo por terem cursado o ensino médio em escola 

conveniada, mesmo com bolsa integral e, mais uma vez, têm à oportunidade retirada. 

Na entrevista, pude perceber que eles se sentem mais motivados a “provar” que são 

capazes, na tentativa de mostrar aos outros (discentes, docentes, familiares e amigos) que 

conseguem acompanhar a turma e que podem ter resultados positivos e mudar sua história e a 

história de seu povo. Querem ser exemplo para os mais jovens, com isso, incentivá-los a dar 

continuidade aos estudos. Mesmo havendo alguns relatos de comportamentos 

discriminatórios, os discentes pesquisados sentem-se privilegiados por serem discentes 

cotistas no curso escolhido. 

Ao longo do estudo, constatamos a necessidade da criação de um “programa de 

monitoria” específico aos sujeitos estudados. Eles nos fizeram entender que a monitoria 

pensada e destinada à demanda dele ajudaria muito e evitaria os casos de reprovação e/ou 

abandono da disciplina, ajudando no processo de ensino/aprendizado, melhorando, com isso, 

seu desempenho acadêmico. Levando em conta que 4 dos 14 sujeitos com matrículas ativas 

estão com médias abaixo da Média Global, se houvesse essa monitoria ou mesmo o 

acompanhamento pedagógico desses discentes, talvez o cenário fosse outro. Os discentes 

reconhecem que vieram de um ensino médio deficiente e muitas vezes têm dificuldade em 

entender o que está sendo discutido em sala de aula; alguns, inclusive, mencionam a 

dificuldade em se adaptar ao ambiente por causa do preconceito velado, que apesar de não ser 

declarado, é sentido por eles, causando medo: medo de ser reprovado, medo de não conseguir 

superar as expectativas criadas por eles e por seus familiares.  

Em sua tese sobre “Práticas discursivas de subjetivação em contexto escolar”, 

Paniago (2005) fala como a disciplina é utilizada como técnica, mecanismo e dispositivo de 

poder, permitindo o controle detalhado dos corpos, moldando-os e assegurando sua sujeição 

constante, impondo-lhe docilidade e utilidade. Percebemos esse poder que molda e sujeita o 

individuo à docilidade nas palavras de QUI/DIR1: “Você acha mesmo que alguém como eu, 

quilombola, abaixo da linha da miséria, vai conseguir namorar com alguém do meu curso, 

onde só têm pessoas de alto poder aquisitivo?”.  

Como se pode perceber, “as disciplinas fabricam corpos submissos e exercitados, 

corpos ‘dóceis’. Por um lado, elas aumentam as forças do corpo (em termos econômicos de 



212 

 

utilidade) e diminuem essas mesmas forças (em termos políticos de obediência)” (PANIAGO, 

2005, p. 129). 

Ainda conforme a autora, “as disciplinas trabalham diretamente o corpo dos 

indivíduos, manipulam seus gestos e comportamentos, formam-no, adestram-no” e esses são 

reflexos dos meios onde estão inseridos, tratando assim as demais pessoas que são submetidas 

ao seu poder. A seguir, relataremos uma fala narrada pelo discente IND/MED 3 em relação a 

um professor da instituição, cujo comentário é cheio de preconceitos e verdades sobre a 

capacidade de outrem, impondo sua opinião como se a mesma fosse a reprodução da verdade, 

ou que ele gostaria que fosse. “A disciplina capta o corpo humano numa maquinaria de poder 

que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe” (PANIAGO, 2005, p. 129), para que façam o 

que se quer, operem como se quer, com as técnicas, velocidade e a eficácia que se determina.  

“IND/MED 3” diz que ficou muito decepcionado com a postura de um docente da 

UFG/Jataí em sala de aula. Ele disse que morreria e não veria um discente indígena ou preto 

se formar médico na UFG/Jataí. Esse discente disse que o professor parecia estar se referindo 

a incapacidade do preto e indígena para assumir uma profissão como a de médico. 

Fico me perguntando se um docente que ocupada a posição de educador e pensa 

dessa forma, fala dessa forma para seu público, teria condições de ministrar aulas, com o 

máximo de empenho, para discentes cotistas/indígenas e/ou negros da mesma forma que 

ministraria para um discente branco e/ou burguês? Como seria o comportamento desse 

professor frente a um discente que ele imagina não ser capaz de exercer tal profissão, antes 

mesmo do discente ter a chance de tentar? 

Paniago fala que o poder pode ultrapassar os limites institucionais da escola e pode 

exercer novas formas de controle da família, amigos e meio em que vivem os discentes: 

“passou-se a querer controlar não apenas os indivíduos que se localizavam no interior dos 

seus muros, mas também no exterior; e assim novas formas de controle sobre a família e sobre 

o meio em que vivem os alunos foram criadas” (PANIAGO, 2005, p. 129). O poder e o 

controle exercem uma força muito grande para manter a ascensão da elite e o domínio do 

proletariado. Isso acontece através dos órgãos reguladores, meios de comunicação, famílias, 

religião, instituições de ensino etc. É introjetado no ser humano de tal maneira que ele não 

percebe e acaba projetando no outro o que vive e sabe, fazendo com que as pessoas se tornem 

“dóceis”, “amáveis”, “tolerantes”, conformadas e submissas. Podemos perceber esse 

comportamento relatado na fala do discente QUI/DIR 1, que afirma que “Fazer o curso de 



213 

 

Direito é a realização de um sonho” que não foi acreditado por muitos. Ele diz que já ouviu de 

amigos “estudar pra quê? Você já tem um emprego!”. Relatou que, ao reencontrar o amigo, 

esse, agora, faz outro discurso “Eu te falei para não estudar porque nunca pensei que você 

chegaria aonde chegou”. 

As políticas de permanência da Regional Jataí são utilizadas pelos sujeitos 

pesquisados, os quais as consideram extremamente importantes para que permaneçam nos 

cursos de ingresso, mas precisam ser repensadas e melhoradas para atender com maior 

eficácia os discentes do programa UFGInclui. O discente IND/PED1 necessita de auxílio para 

uma melhor planejamento financeiro. Ele recebe as bolsas Permanência do Mec, Moradia e 

Alimentação, mas está sempre pedindo ajuda financeira aos servidores da UFG Regional 

Jataí, alegando que “o dinheiro acabou, não dá”. O contato com a sociedade produziu e vem 

produzindo mudanças substanciais e irreversíveis na vida das aldeias e dos índios. A FUNAI, 

ao longo da história, criou uma política de assistencialismo, que faz com que alguns indígenas 

fiquem sempre esperando o “amparo financeiro” para suprir suas necessidades. “Novas 

necessidades e demandas (bens de consumo, meios de transporte, ferramentas de trabalho 

etc.) fazem parte da luta diária da maioria das comunidades e, com elas, outras formas de 

‘resolver’ essas recentes ou antigas necessidades ou ‘atendê-las’” (LUCIANO, 2006, p. 202).  

O Assistencialismo é uma política de dominação e deixa os corpos mais dóceis, 

como já dizia Foucault: 

 

Uma “anatomia política”, que é também igualmente uma “mecânica do poder”, está 

nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não 

simplesmente para que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, 

com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina 

fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”. (FOUCAULT, 1987, 

p. 164) 

 

 

Assim como Foucault, Gersem dos Santos Luciano (2006) também versa sobre o 

Assistencialismo ter sido ao longo da história uma política de dominação: 

 

de pacificação e de integração dos povos indígenas do Brasil, como alternativa à 

política de extermínio e limpeza étnica no processo de formação do Estado 

brasileiro. A esse discurso e a essa prática colonialista foram acrescidos outros 

conceitos e métodos mais sutis e sofisticados, como as teorias de participação, de 

consulta e de parceria com as organizações e as comunidades indígenas, sem uma 

avaliação mais crítica e autônoma sobre o novo papel e a atuação do Estado e as 

possibilidades de mudanças mais promissoras dessa relação (LUCIANO, 2006, p. 

202). 
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No período de 6 meses, o discente IND/PED1 telefonou várias vezes, a cobrar, para o 

celular da pesquisadora, solicitando ajuda financeira para comprar botijão de gás, marmita, 

passagem para visitar a família, dinheiro para comprar carne. É possível perceber que, além 

das Bolsas disponibilizadas ao discente, será necessário disponibilizar alguém para ajudá-lo a 

usar o dinheiro das bolsas, evitando que ele passe necessidades básicas.  “Dentro da cidade, é 

muito difícil de viver sem dinheiro. De onde vem, quando alguém pede, é dado com carinho 

de graça” (sic) (Indígena do Curso de Pedagogia – IND/PED 1). “A cultura é uma lente 

através da qual o homem vê o mundo. Homens de culturas diferentes usam lentes diversas e, 

portanto, têm visões desencontradas das coisas” (LARAIA, 2006, p. 67).  

 

Assim, as formas tradicionais de produção de alimentos, de distribuição territorial e 

social, associadas a valores morais e espirituais, vão sendo banidas da vida social e 

substituídas por novos valores ou contravalores que privilegiam a competição, a 

concorrência, a ganância, o lucro a qualquer custo, a injustiça e a valorização dos 

interesses privados em detrimento dos interesses e dos direitos coletivos. Vejamos 

como a partir de algumas ideias centrais das tradições indígenas e do sistema 

ocidental, as concepções e os valores opõem-se ao bem-estar social (aparentemente 

é a noção que permeia qualquer conceito de desenvolvimento) (LUCIANO, 2006, p. 

202). 
 

Na aldeia de IND/PED1, é comum a solidariedade étnica, em que uns ajudam os 

outros da mesma etnia. Eles aprenderam assim com seus ancestrais e vivem naturalmente 

dessa forma, são provenientes de um sistema cultural que tem a sua própria lógica, em que 

“(...) a tendência mais comum é de considerar lógico apenas o próprio sistema e atribuir aos 

demais um alto grau de irracionalismo”. Sabendo disso, é possível entendermos que na 

comunidade de IND/PED 1 é comum haver a solidariedade étnica, em que, quando se pede o 

que se precisa, é comum esperar que haja ajuda. “A coerência de um hábito cultural somente 

pode ser analisada a partir do sistema a que pertence” (LARAIA, 2006, p. 87). 

 

O “viver bem” significa de forma simplificada viver em harmonia com os 

familiares, os membros da comunidade e com a natureza, o que só é possível com a 

prática das virtudes de solidariedade, reciprocidade e a partilha de tudo o que 

por mérito se possa alcançar. (...) As práticas, os costumes, os hábitos, os valores e 

os conhecimentos tradicionais foram sendo aos poucos substituídos no 

imaginário coletivo por costumes, valores e conhecimentos dos brancos, na 

medida em que o novo ideal de vida dos índios passa a ser o modo de vida dos 

brancos. Abriu-se, assim, espaço para maneiras muitas vezes artificiais de 

organização social, política, econômica e religiosa. (LUCIANO, 2006, p. 202, grifo 

meu) 
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Volto a afirmar que entendemos que o discente veio de uma cultura diferente e levará 

um tempo para conseguir se adequar ao uso do dinheiro, mas sabemos também que a 

Universidade se propôs a incluí-lo, então, ela precisa incluí-lo.  

É necessário que tenhamos mais ações afirmativas para conscientização de toda a 

comunidade acadêmica da necessidade de respeitarmos as diferenças, respeitarmos o outro, 

termos empatia, lutarmos por direitos respeitando as diferenças e necessidades de cada 

indivíduo que aqui está. A universidade é um espaço de emancipação do sujeito e de 

libertação de preceitos, conceitos e amarras que estão prontas, manipulando-nos e 

controlando-nos.  

A maioria dos sujeitos pesquisados mostrou desempenho satisfatório, ou seja, igual 

e/ou a cima da Média Global do curso, contrariando o “murmúrio de que os cotistas são 

fracos, não conseguem acompanhar o desempenho da turma e atrasam as aulas”, que me 

despertou para o desenvolvimento desse estudo.  

Olhando para trás, encontramos as respostas das nossas perguntas/indagações 

iniciais, e foi olhando para trás que surgiram várias outras indagações e possibilidades de 

apontar novos caminhos e traçar uma nova história de inclusão. Precisamos de um espaço que 

possa ser construído juntos, respeitando a adversidade e lutando para que todos tenham 

direitos. Como já dizia Boaventura, “as pessoas e os grupos sociais têm o direito a serem 

iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito de ser diferentes quando a igualdade os 

descaracteriza” (BOAVENTURA, 1997, p. 122). “Dar tratamento isonômico às partes significa 

tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas 

desigualdades” (NERY JUNIOR e NERY, 1999, p. 42, grifo meu).  
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Apêndice V – Termo de Consentimento Livre E Esclarecido - TCLE 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “DESEMPENHO, EVASÃO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS INDÍGENAS 

E NEGROS QUILOMBOLAS INGRESSANTES PELO PROGRAMA UFGINCLUI 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - REGIONAL JATAÍ”. 

Meu nome é Débora Sirno Santos, sou a pesquisadora responsável e minha área de 

atuação é nas Ciências Humanas. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, 

se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em 

duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence a pesquisadora responsável. Esclareço 

que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se 

aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelas pesquisadoras 

responsáveis, via e-mail (deborasirno@hotmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a 

cobrar, através dos seguintes contatos telefônicos: 64 9607-0674 e 64 3606-8254. Ao 

persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também 

poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 

pelo telefone (62)3521-1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

 

O título dessa pesquisa é “DESEMPENHO, EVASÃO E PERMANÊNCIA DOS 

ALUNOS INDÍGENAS E NEGROS QUILOMBOLAS INGRESSANTES PELO 

PROGRAMA UFGINCLUI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - 

REGIONAL JATAÍ”, a qual tem como objetivo geral analisar o desempenho acadêmico de 

cada discente cotista e verificar se eles utilizam as políticas de permanência da Universidade e 

se essas políticas são relevantes para que os discentes permaneçam no curso e, ainda, se as 

políticas de ações afirmativas conseguem fazer com que esse discente se sinta integrado à 
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instituição após ingresso no curso utilizando o sistema de cotas. Sendo este trabalho inédito 

na Regional Jataí, a participação dos envolvidos contribuirá para conhecer e traçar as 

necessidades que os discente indígenas e negros quilombolas encontram na Regional Jataí, e 

fazer o diagnóstico, verificando se os alunos utilizam das políticas 

de  permanência disponibilizada  pela  Regional,  ou  se  são  necessárias  outros  tipos  de  pol

íticas  de  permanências,  na  tentativa  de  minimizar  os  casos  de  transtornos  emocionais, 

psicológicos, notas abaixo da média, exclusão por faltas, e/ou abandono de Curso. 

O aluno que desiste do Cursopreencheu uma vaga que poderia ser de outro, negou  a 

esse  outro,  essa  oportunidade  e  pode  ser  que  após  essa  experiência  negativa,  ele  nem  

retorne  ao  Curso  Superior,  provocando  impactos  negativos  na sociedade onde está inserid

o. Esta pesquisa não oferecerá riscos aos participantes e todos os dados e informações 

confidenciais coletados por meio dos questionários e das entrevistas serão mantidos em sigilo, 

assegurando a privacidade dos sujeitos, e posteriormente será feita a tabulação e análises dos 

dados, todo material será descartado (doação para reciclagem).  

A Entrevista será gravada em áudio (Gravador micro SD), não serão captadas 

imagens do entrevistado. A gravação não será reproduzida, ou seja, não será feito nenhuma 

cópia desta gravação. A gravação do áudio servirá para auxiliar o entrevistador na coleta das 

informações. Esta pesquisa não gerará despesas aos participantes e não haverá nenhum tipo de 

pagamento ou gratificação financeira aos mesmos. Caso o participante tenha despesas com 

deslocamento e/ou refeição, decorrentes da cooperação com a pesquisa, será ressarcido 

financeiramente, no valor correspondente ao valor da despesa, pela pesquisadora. Ao 

participar desta pesquisa, o entrevistado estará contribuindo para que a UFG regional Jataí, 

repense suas Políticas de Permanência a fim de que possa manter os alunos cotistas em 

condições favoráveis para a conclusão de sua graduação. 

Os sujeitos terão participação voluntária e fica assegurado aos participantes o 

direito de pleitear indenização, garantida em lei, em caso de danos decorrentes de sua 

participação na pesquisa e, a garantia expressa de liberdade do sujeito de se recusar a 
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participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização 

alguma e sem prejuízo ao seu cuidado, caso se sintam constrangidos em responder as 

perguntas presentes no questionário e/ou na entrevista, bem como, após emitir opinião e 

relatar posturas adotas nos instrumentos de coletas de dados. Fica também assegurado o 

direito de não responder a alguma questão contida nos mesmos.  

Os resultados obtidos serão divulgados no trabalho de conclusão do curso 

(dissertação) de Mestrado em Educação, cuja linha de pesquisa é Cultura e Processos de 

Ensino e Aprendizagem, e ainda poderão ser publicados em eventos científicos e periódicos, 

mantendo sempre o sigilo e a privacidade dos envolvidos na pesquisa. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deverá ser elaborado em duas 

vias, rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado(a) a 

participar da pesquisa, ou por seu representante legal, assim como pelo(a) pesquisador(a) 

responsável, ou pela(s) pessoa(s) por ele delegada(s). 
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2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ______________________________________________________________, inscrito(a) 

sob o RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “DESEMPENHO, EVASÃO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS 

INDÍGENAS E NEGROS QUILOMBOLAS INGRESSANTES PELO PROGRAMA 

UFGINCLUI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - REGIONAL JATAÍ”. 

Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de 

caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora 

responsável Débora Sirno Santos, sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no 

estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no 

projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

 

Jataí, ........ de ............................................ de ............... 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

         

 

   Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 
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                 __________________________________________________________ 

 

                        

________________________________________________________

 



 

 

 

Apêndice VII – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


