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Resumo 
Este trabalho tem por objetivo debater a fragilidade do sistema de cotas sociais e raciais 
no contexto atual brasileiro. Fazemos isso a partir das nossas experiências como 
estudantes do curso de doutorado no Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual 
da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (PPGACV/ FAV/ UFG), 
no qual desenvolvemos pesquisas que problematizam as possibilidades interpretativas das 
imagens, com base em perspectivas da educação da cultura visual. As discussões que 
fazemos dão-se por meio de imagens que apresentam e especulam a temática com vistas 
a compreender o cenário no qual elas são produzidas e consumidas a partir dos 
entrecruzamentos de experiências vividas, posicionalidades e construção de 
conhecimento. Os diálogos teóricos incluem autoras e autores como: Gomes (2005), 
Pacheco (2011), Tourinho; Martins (2011), Quintiliano (2019) e Piovesan (2005). Este 
artigo apresenta e problematiza a instauração de um contexto de contingências e 
incertezas sobre as políticas das ações afirmativas, em especial, as cotas étnico-raciais 
nos cursos de pós-graduação do Brasil e reafirma a urgência de discussão dos assuntos 
relacionados às estruturas de poder, aos movimentos sociais minoritários e a importância 
das políticas públicas para a promoção da igualdade social. 
 
Palavras-chave: Ações Afirmativas; Cotas na pós-graduação; Perspectivas afroindígenas; 
Educação da cultura visual. 
 
 
Abstract: 
This paper aims to discuss the fragility of the system of social and racial quotas in the current 
Brazilian context, by drawing on our experiences as PhD students at the Graduate Program 
in Art and Visual Culture of the Faculty of Visual Arts of the Federal University of Goiás 
(PPGACV / FAV / UFG), where we develop researches that problematize the interpretative 
possibilities of the images from perspectives of the education of the visual culture. The 
discussions we make are triggered by images that present and speculate on the theme in 
order to understand the scenario in which they are produced and consumed from the 
intertwining of lived experiences, positionalities and knowledge construction. The theoretical 
dialogues are made with authors such as: Gomes (2005), Pacheco (2011), Tourinho; 

mailto:cliciacoelho@gmail.com
mailto:mirnaanaquiri@gmail.com


Martins (2011), Quintiliano (2019) and Piovesan (2005). This article presents and 
problematizes the establishment of a context of contingencies and uncertainties on 
affirmative action policies, especially ethnic-racial quotas in Brazil's postgraduate courses, 
and reaffirms the urgency of discussing issues related to the structures of power, minority 
social movements and the importance of public policies for the promotion of social equality. 
 
Keywords: Affirmative Actions; Graduate placements; afroindígena perspective; Education 
of visual culture. 
 
 
 

Considerações iniciais… 

 

“Existe muita coisa que não te disseram na escola 
Cota não é esmola! 

Experimenta nascer preto na favela pra você ver! 
O que rola com preto e pobre não aparece na TV [...]”. 

(Cota não é esmola, Bia Ferreira)1 

 

Primeiramente, Ele não!2 E, segundo, reivindicamos as ações afirmativas com 

reserva de cotas sociais e/ou raciais nas Universidades públicas brasileiras porque 

são políticas de reparação de desigualdades históricas vividas pelas populações 

negra, indígena e estudantes de escolas públicas. Esse posicionamento leva em 

consideração que ainda não temos uma educação básica e superior inclusiva, 

equitativa e de boa qualidade em muitas escolas públicas, principalmente, no 

atendimento aos indígenas e quilombolas3 a ponto de oportunizar a concorrência 

dessas vagas por via “universal” de forma igualitária em virtude da complexa trama 

de desigualdade sócio-econômico-cultural que envolve essa temática. 

Diariamente temos nos organizado politicamente e nos posicionado dentro e fora 

da universidade para dizer que não “abrimos mão” do direito de ocuparmos os 

espaços do ensino superior e da pós-graduação. Almejamos chegar a um momento 

em que não precisaremos das cotas para entrar nas universidades e nem em outros 

                                                
1 Ao longo do texto apresentamos trechos da música “Cota não é esmola”, da cantora brasileira Bia 
Ferreira, a qual também usamos como referência para a construção da discussão. Para conhecer o 
clipe da música, acessar o link: <https://www.youtube.com/watch?v=QcQIaoHajoM>. 
2  Manifestação histórica ocorrida no dia 30 de setembro de 2018, liderada por mulheres no Brasil, 
mas que contou com a adesão de uma parcela significativa da população. O movimento marcou o 
repúdio ao candidato à presidência da república Jair Bolsonaro, com ações em todos os estados 
brasileiros. Foi uma das maiores mobilizações política e independente contra um candidato já 
realizada no país. 
3 Categoria populacional reconhecida e regularizada pelo artigo 68 da Constituição Federal 
Brasileira de 1988 que esteja ocupando território remanescente das comunidades dos quilombos. 

https://www.youtube.com/watch?v=QcQIaoHajoM


espaços nos quais os corpos negros e indígenas não marcam presença e/ou ainda 

são exceções. Sabemos que essa caminhada é longa e ainda temos muitos 

desafios pela frente, mas temos lutado com sagacidade para termos professoras/es 

negras/os, indígenas e quilombolas nas universidades, ocupando o espaço 

acadêmico e muitos outros. 

Essa discussão tem por objetivo problematizar a fragilidade do sistema de cotas 

sociais e raciais no contexto atual brasileiro a partir das nossas experiências como 

estudantes cotistas do curso de doutorado no Programa de Pós-graduação em Arte 

e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás 

(PPGACV/ FAV/ UFG), no qual desenvolvemos as pesquisas: 

● “Cultura visual, memes e formação docente na Amazônia amapaense”, a 

qual tem por objetivo analisar como são e o que projetam/propõem as 

visualidades da Amazônia amapaense deflagradas pelos memes de internet 

na formação de pedagogas/os da Universidade Federal do Amapá 

(UNIFAP); realizada pela pesquisadora Clícia Coelho; e, 

● “Cultura indígena e docência: como meu percurso de estudante indígena e 

minha construção docente podem contribuir para a formação de 

professores?” Cujo objetivo é investigar e discutir como a experiência de 

uma estudante e professora indígena pode contribuir para a formação de 

outros professores. O estudo realizado pela pesquisadora Mirna Kambeba 

Omágua-Yetê Anaquiri, possui o caráter autobiográfico e inclui a elaboração 

de uma narrativa do seu percurso como estudante e professora de artes 

visuais com ênfase na importância das cotas para estudantes indígenas. 

Esta problematização foi deflagrada pela necessidade de ampliar as temáticas que 

abordamos em nossas pesquisas doutorais, as quais, cada uma com suas 

especificidades, são orientadas pelos estudos da cultura visual. 

Tourinho e Martins (2011) nos ajudam a entender que os estudos da cultura visual 

possuem interesse pela história da arte do passado, mas dedicam atenção especial 

aos fenômenos visuais da atualidade, imersos no contexto social, implicados nas 

dimensões afetivas, políticas e ideológicas mediadas pelas imagens e pelas 

práticas culturais suscitadas pelo uso dessas imagens. Ainda segundo estes 

autores, ao adotar essa perspectiva, a 



cultura visual assume que a percepção é uma interpretação 
e, portanto, uma prática de produção de significados que 
depende do ponto de vista do observador/espectador em 
termos de classe, gênero, etnia, crença, informação e 
experiência cultural. Seus objetos de estudos e produção 
incluem não apenas materiais visuais tangíveis, palpáveis, 
mas também modos de ver, sentir e imaginar através dos 
quais os objetos visuais são usados e entendidos. 
(TOURINHO; MARTINS, p. 53). 

 

As nossas pesquisas doutorais estão sendo construídas no contexto revolto das 

práticas culturais atuais, no meio das transformações sociais pelas quais o Brasil 

está passando. Portanto, nos sentimos requisitadas a fazermos essa discussão, 

pois não concordamos em ser apenas observadoras/espectadoras passivas da 

realidade na qual vivemos. 

Somamos vozes ao grito “Ele não!” para demarcar a nossa existência frente ao 

sistema de governo instaurado no Brasil desde o último processo eleitoral ocorrido 

no ano passado, em 2018, no qual, grande parte da população acreditou no mito 

do “soldado herói” para restabelecer a ordem, a moral e os bons costumes da 

democracia nacional brasileira, sob a justificativa de que tais princípios éticos 

haviam sido perdidos e /ou negligenciados nos governos de partidos de esquerda. 

Embora tenham ocorrido muitos protestos contra a eleição do político e militar 

reformado Jair Bolsonaro, ele foi eleito presidente do Brasil com promessas de 

reformas econômicas liberais e um discurso conservador, contrário à corrupção, ao 

Partido dos Trabalhadores (PT) e ao próprio sistema político. No entanto, após 

assumir a presidência, logo nos primeiros meses do mandato, o “mito”4 passou a 

enfrentar diversas polêmicas devido a sua forma de governar. 

Essa situação foi agravada pela indicação de alguns ministros com importantes 

funções executivas, os quais foram acusados de incompetência para assumir as 

pastas ministeriais, como o caso do ministro da educação, o colombiano Ricardo 

Vélez Rodrígues, professor-emérito da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército (ECEME), instituição que forma oficiais de alta patente militar. Vélez foi 

destituído do cargo após uma série de polêmicas e desgastes que marcaram seus 

97 dias na gestão do Ministério da Educação (MEC). Vários motivos contribuíram 

                                                
4 Codinome pelo qual Jair Bolsonaro ficou conhecido em sua campanha da presidência do Brasil. 



para a sua demissão, dentre eles estão algumas declarações dadas pelo então 

ministro que indignaram e provocaram reações contrárias de uma parcela 

significativa da população. 

Com intenção de problematizar essa discussão por meio das imagens, fizemos uma 

rápida pesquisa na internet no dia 26 de maio de 2019, utilizando as palavras-

chave: “ministro vélez meme” e “meme cotas raciais”. Nessa busca foi possível 

encontrar alguns memes5 visuais criticando a conduta do ministro e outros fazendo 

referência as cotas raciais na universidade. Selecionamos duas dessas imagens 

(figura 1 e 2) para darmos destaque porque sintetizam a temática. 

 
Figura 1. Ministro da educação virou Meme 

Fonte: <https://twitter.com/ujsbrasil/status/1089896543438716929?lang=el>. Acesso em 
29/05/2019. 

 
Uma das declarações polêmicas de Vélez, a qual pode ser observada na imagem 

(figura 1), referiu-se ao posicionamento do ministro que colocava em debate a 

democratização do acesso ao ensino superior. Em entrevista concedida ao 

jornalista Hugo Passarelli da revista Valor Econômico6, no dia 28/01/2019, Vélez 

declarou: “a ideia de universidade para todos não existe” [...], “as universidades 

devem ficar reservadas para uma elite intelectual, que não é a mesma elite 

                                                
5 O conceito de meme foi emprestado dos estudos da genética e aplicado às ciências sociais: 

psicologia, filosofia, antropologia e linguística como replicadores de informação e partículas virais 
com alto poder de reprodutibilidade. Fora das discussões acadêmicas, esse conceito foi 
amplamente incorporado ao ambiente digital e hoje é compreendido como parte da cultura da 
internet. (COELHO; MARTINS, 2017). 
6 Disponível em: https://www.valor.com.br/brasil/6088217/ideia-de-universidade-para-todos-nao-

existe-diz-ministro-da-educacao>. Acesso em: 29/05/2019. 

https://twitter.com/ujsbrasil/status/1089896543438716929?lang=el
https://www.valor.com.br/brasil/6088217/ideia-de-universidade-para-todos-nao-existe-diz-ministro-da-educacao
https://www.valor.com.br/brasil/6088217/ideia-de-universidade-para-todos-nao-existe-diz-ministro-da-educacao


econômica [do país]”. Em outra entrevista7, concedida antes de assumir o 

ministério, no dia 26/11/2018, o colombiano já havia proferido seus 

posicionamentos dizendo: “Nem todo mundo é chamado à universidade. É 

bobagem pensar que a democratização da universidade é universal [...]. Nem todo 

mundo gosta de universidade. Eu acho que o segundo grau teria como finalidade 

mostrar ao aluno que ele pode pôr em prática esses conhecimentos e ganhar grana 

com isso, como os youtubers estão ganhando grana sem frequentar universidade”. 

A exposição desses episódios ajuda a justificar as razões que nos levaram a 

problematizar a temática das ações afirmativas, as quais também visam garantir o 

ingresso e a permanência de estudantes cotistas nos cursos de pós-graduação das 

universidades públicas brasileiras. Esse panorama de incerteza e retrocesso 

provocado pelo atual governo deixou parte da população preocupada, 

principalmente, estudantes negras/os e indígenas, pois são as pessoas mais 

atingidas por essa situação. 

As ações afirmativas com cotas raciais sempre foram alvo de muitos debates com 

argumentos contra e a favor. Existe um coro conservador e fervoroso posicionado 

contra sob a justificativa de que as cotas são injustas por não garantirem a formação 

qualitativa dos estudantes e a promoção da igualdade social. Pensando nesse 

argumento, julgamos importante tratarmos sobre alguns aspectos os quais 

fundamentam essa temática e contextualizam casos específicos de estudantes 

declaradas como negras (pretas e pardas), indígenas e quilombolas que cursam a 

pós-graduação na UFG. 

Você é a favor das cotas raciais nas universidades? Conte-me mais... 

A profusão de memes de internet que possuem como a temática as ações 

afirmativas nos dão pistas do quanto é importante fazer essa discussão. A figura 2, 

por exemplo, apresenta em sua composição gráfica a frase: “Então você é a favor 

das cotas raciais nas universidades? Conte-me como você ficaria tranquilo quando 

souber que precisará fazer uma operação com um médico ou dentista cotista.” A 

partir de interpretações sobre essa imagem é possível inferir que o direito às cotas 

raciais no ensino superior incomoda algumas pessoas a ponto destas se darem ao 

                                                
7 Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2018/11/26/quem-define-genero-e-

a-natureza-diz-futuro-ministro-da-educacao.ghtml>. Acesso em: 29/05/2019. 

https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2018/11/26/quem-define-genero-e-a-natureza-diz-futuro-ministro-da-educacao.ghtml
https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2018/11/26/quem-define-genero-e-a-natureza-diz-futuro-ministro-da-educacao.ghtml


trabalho de produzir e compartilhar nos meios de comunicação esses artefatos que 

possuem claramente um caráter preconceituoso e põem em suspeição a qualidade 

da formação acadêmica e profissional do estudante cotista. 

 
Figura 2. Meme Willy Wonka... Cotas raciais. 

Fonte: <http://es.memegenerator.net/instance/19909078/willy-wonka>. Acesso em 29/05/2019. 

 

Mas afinal o que são ações afirmativas e qual o lugar das cotas raciais nesse campo 

de disputas de interesses? 

De acordo com Piovesan (2005), na perspectiva dos direitos humanos, as ações 

afirmativas são políticas públicas que visam restaurar, promover e garantir a 

igualdade de direitos civis e humanos considerando os marcadores sociais da 

diferença, como: classe, gênero, étnico-racial, orientação sexual, religião, 

nacionalidade e fator geracional – que são categorias analíticas que tentam 

esclarecer e dimensionar como são constituídas as desigualdades e hierarquias 

entre as pessoas socialmente. Ainda segundo esta autora, essas políticas públicas 

[...] constituem medidas especiais e temporárias que, 
buscando remediar um passado discriminatório, objetivam 
acelerar o processo com o alcance da igualdade substantiva 
por parte de grupos vulneráveis, como as minorias étnicas e 
raciais e as mulheres, entre outros grupos. As ações 
afirmativas, como políticas compensatórias adotadas para 
aliviar e remediar as condições resultantes de um passado 
de discriminação, cumprem uma finalidade pública decisiva 
para o projeto democrático: assegurar a diversidade e a 
pluralidade social. Constituem medidas concretas que 
viabilizam o direito à igualdade, com a crença de que a 
igualdade deve moldar-se no respeito à diferença e à 
diversidade. Por meio delas transita-se da igualdade formal 

http://es.memegenerator.net/instance/19909078/willy-wonka


para a igualdade material e substantiva. (PIOVESAN, 2005, 
p. 49). 

  

As discussões sobre as ações afirmativas nas universidades públicas brasileiras 

são antigas, mas a prática é relativamente recente. Os primeiros embates pela 

implementação do sistema de cotas nas instituições de ensino superior 

aconteceram de fato no ano 2000, quando a Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), por meio de uma lei estadual, estabeleceu no edital do vestibular 

para cursos de graduação 50% das vagas do processo seletivo reservada para 

alunos egressos de escolas públicas do Rio de Janeiro. Essa medida promoveu o 

acesso de muitos estudantes socialmente vulneráveis, dentre eles, o percentual de 

estudantes negros foi proeminente. 

Em 2004, seguindo a iniciativa da UERJ, de forma ousada a Universidade de 

Brasília (UnB) “deu a cara a tapa” e implantou o programa de ações afirmativas 

com reservas de cotas raciais a fim de promover o acesso de candidatos negros ao 

ensino superior por meio da seleção do vestibular. Mas não foi uma ação fácil. 

Houve mobilizações por parte dos estudantes, professores e outros defensores das 

ações que tensionaram a tomada de decisão. Depois dessa iniciativa, as disputas 

a favor e contra se acirraram em todo o território nacional, situação que levou outras 

instituições a aderirem a ação, assim como demonstra a tabela 1 abaixo. 

Alguns marcos das políticas afirmativas nas universidades do país  

2003 A universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) institui reserva de vagas em seu vestibular: 20% para 
candidatos da rede pública; 20% para negros ou indígenas; e 5% para candidatos com deficiência. Já na Estadual 
de Mato Grosso do Sul (UEMS), é criada uma reserva de 10% para indígenas e 20% para negros. 

2004 A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) lança um sistema de bonificação de pontos no vestibular para 
alunos de escolas públicas e também os autodeclarados negros e indígenas. 

2005 Uma lei federal cria o programa de bolsas em instituições privadas para todos (Prouni). Para concorrer, o candidato 
deve ter sido aprovado no Enem e comprovar renda familiar mensal per capita de até 1 e ½ salário mínimo para 
receber bolsa integral. Há reserva de bolsas para deficientes e para autodeclarados indígenas, pardos ou pretos. 

2006 A universidade de São Paulo (USP) decide conferir um bônus de 3% nas notas das duas fases do vestibular para 
candidatos que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas. 

2012 O supremo Tribunal Federal considera válidas as políticas de reservas de vagas para pretos, pardos e indígenas 
em universidades públicas ao analisar a constitucionalidade do sistema de cotas adotado pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. 

2013 Começa a ser aplicada a Lei de Cotas, que reserva 50% das vagas em universidades federais a egressos do 
ensino público. Metade das vagas reservadas destina-se a alunos com renda familiar per capita de até 1 e ½ 



salário mínimo. Prevê cotas para pretos, pardos e indígenas equivalentes ao percentual desses grupos na 
população de cada estado. 

2014 Entram em vigor as metas do Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público Paulista (Pimesp), 
que determinam, de forma progressiva até 2018, que 50% das vagas das universidades estaduais sejam 
ocupadas por alunos de escolas públicas e um mínimo de 35% por pretos, pardos e indígenas. A Unesp cria 
reserva de vagas em seu vestibular. 

2017 USP e Unicamp decidem incorporar mecanismos de reservas de vagas a alunos de escolas públicas e a pretos, 
pardos e indígenas entre as formas de ingresso de novos estudantes. 

Tabela 1. Alguns marcos das políticas afirmativas nas universidades do país. Fonte: Disponível 

em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2018/01/030-037_cotas_263.jpg>. 

Acesso em 31/05/2019. 

 

O ativismo dos Movimentos negro, indígena, quilombola e outros grupos de lutas 

sociais (GOMES, 2005) foram decisivos para que a política de ações afirmativas se 

consolidasse na chamada Lei de Cotas, a qual foi sancionada pela presidente Dilma 

Rousseff no dia  29 de agosto de 2012, por meio da lei federal (Lei nº 12.711, de 

29 de agosto de 2012), com destaque para o artigo que dispõe: 

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 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. (Redação dada pela Lei nº 13.409, de 
2016). (BRASIL, 2012, grifos nossos). 

 

A UFG assumiu este compromisso e além de assegurar o ingresso pelo sistema de 

cotas nacional, regulamentado pela Lei n.12.711/12 (depois alterada pela Lei 

n.13.409/16), instituiu ainda, a resolução CONSUNI/UFG n. 20/2010, depois 

alterada pela resolução CONSUNI/UFG n. 031/2012, que trata do Programa de 

Inclusão específico da UFG (UFGinclui), o qual trabalha com as demandas das 

cotas raciais e também das cotas sociais. 

Seguindo os critérios da autodeclaração e da heteroidentificação8, o UFGinclui, no 

uso de suas atribuições, assegura a reserva de ao menos uma vaga em cada curso 

                                                
8 A autodeclaração é um documento no qual a/o candidata/o se autodeclara preta/o, parda/o ou 

indígena. A heteroidentificação é um procedimento complementar à autodeclaração conduzido pela 

https://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2018/01/030-037_cotas_263.jpg


de graduação da universidade destinada para indígenas e outra para negros/as 

quilombolas. Exige-se que as/os candidatas/os tenham cursado o ensino médio 

integralmente em escolas da rede pública e que tenham participado do Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem). 

Gomes (2005) nos alerta sobre a necessidade das instituições de ensino superior 

além de ofertarem e acompanharem todo o processo das ações afirmativas com 

muita lisura e competência, também é importante garantir políticas de permanência 

das pessoas contempladas. Essa é uma tarefa crucial devido a situação de 

vulnerabilidade socioeconômica que geralmente marcam suas histórias. Pois, “não 

basta apenas abrir as portas dos cursos superiores para a juventude negra. É 

preciso também garantir, para os(as) nossos(as) jovens, condições adequadas de 

continuidade dos estudos, de formação acadêmica e científica.” (GOMES, 2005, p. 

252). 

Neste cenário de lutas por igualdade social, os programas de pós-graduação das 

universidades públicas brasileiras começaram a criar e desenvolver as políticas 

ações afirmativas em seus cursos em cumprimento da Portaria Normativa n° 13, 

instituída pelo MEC no dia 11 de maio de 2016, a qual, na época, determinou o 

prazo de 90 dias para que as Instituições Federais de Ensino Superior 

apresentassem propostas sobre a inclusão de pretos e pardos, indígenas e 

pessoas com deficiência em seus programas de pós-graduação. (BRASIL, 2016). 

Cotas na Pós-Graduação da UFG, trajetórias afroindígenas 

 

“Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai 

Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai 

E é peito aberto, espadachim do gueto, nigga samurai!” 

(Cota não é esmola, Bia Ferreira) 

 

A cada estudante negra/o, indígena e quilombola9 que entra na pós-graduação nos 

fortalecemos na luta contra o racismo e por igualdade social e econômica. Nós, 

                                                
Comissão de Verificação de Autodeclaração da UFG que visa confirmar visualmente a cor da pele 
da/o candidata/o. 
9 Atualmente, as/os estudantes quilombolas da graduação e da pós-graduação estão se mobilizando 
e colocado suas pautas, sendo uma delas a luta por reserva de vaga específica para quilombolas 
na pós-graduação, estudantes de diferentes quilombos conseguiram garantir essas vagas na 
graduação, mas no ensino de pós-graduação, isto ainda é um desafio, devido as dificuldades de 
acesso. 



autoras desse texto, que viemos de escolas públicas e ocupamos a pós-graduação 

como estudantes cotistas, assumimos responsabilidades a partir de nossas 

experiências, em dialogar com outras e outros estudantes na mesma situação, em 

especial com as mulheres negras, indígenas e quilombolas (Figura 3), para que 

possamos avançar e pensar em formas que contribuam com a nossa permanência 

e a entrada de outras/os “parentes”10 na universidade. 

 
Figura 3: Mulheres negras, indígenas e quilombolas na pós-graduação: Letícia Jôkàhkwyj Krahô, 
Marta Quitiliano, Mirna Anaquiri e Juliana de Oliveira Ferreira. Foto: Marina Duarte 2019. Fonte: 

Arquivo das autoras. 

 

Ao refletirmos sobre a imagem acima (Figura 3), onde propusemos mostrar um 

pouco da diversidade das mulheres da pós-graduação da UFG, fizemos uma breve 

pesquisa digitando o marcador “estudantes da pós-graduação” na internet e as 

imagens que apareceram foram em geral de pessoas brancas. Então nos 

perguntamos, quais são os lugares que corpos negros e indígena ocupam na 

universidade? Como essas visualidades são construídas? Como essas imagens 

nos tocam como pesquisadoras indígenas, quilombolas e negras? 

Tourinho (2016) fala das muitas formas que a imagem pode ser usada e esclarece 

que os 

[...] efeitos da imagem - suas formas de persuadir, iludir, aludir, impactar - 
não são meras condições que o pesquisador escolhe considerar ou 
abandonar. Elas são parte e constituem o campo da cultura, das redes 
sociais, dos afetos. Portanto, elas atrelam a pesquisa às vivências 
cotidianas de ambos pesquisadores e colaboradores interferindo e 
impactando em suas maneiras de ver, sentir significar e interagir com o 
mundo, com si mesmo e com os outros. (TOURINHO, 2016, p. 219). 

                                                
10 Expressão linguística utilizada entre os povos indígenas brasileiros para indicar empatia, 
identificação e reconhecimento político-identitário entre si. 



 

Portanto, acreditamos que é muito importante e necessário produzir imagens e 

sentindo entre nós mulheres pesquisadoras em parceria com outras mulheres que 

ainda não ocuparam a universidade para que possamos nos ver umas nas outras 

e resistir diante deste contexto político. 

Marta Quintiliano, pesquisadora quilombola (Figura 3),  pertencente ao quilombo 

Vó Rita, localizado na região de Trindade, GO, em sua dissertação de mestrado 

com título: “Redes Afro-Indígenoafetivas: Uma Autoetnografia sobre trajetórias, 

relações e tensões entre cotistas da Pós-graduação stricto sensu e políticas de 

ações afirmativas na Universidade Federal de Goiás”, apresenta várias entrevista 

de “parentes” indígenas e quilombolas falando de suas dificuldades no espaço 

acadêmico. (QUINTILIANO, 2019). 

Em 2015, foi implementada na UFG a política de ações afirmativas para pretos, 

pardos e indígenas na pós-graduação stricto sensu pela resolução aprovada no 

CONSUNI/UFG em 25/04/2015)11. Vale destacar que a UFG foi primeira instituição 

pública do país a implementar o sistema de cotas na pós-graduação. 

As ações afirmativas na pós-graduação possibilitaram também que a pesquisadora 

indígena Letícia Jôkàhkwyj Krahô (Figura 3), pudesse defender sua pesquisa de 

mestrado com o título: “Pjê Ita jê kâm mã itê ampô kwy jakrepej: Das possibilidades 

das narrativas na educação escolar do povo Krahô” e sua entrada no doutorado no 

Programa de Antropologia Social. Do mesmo modo aconteceu com a pesquisadora 

Juliana de Oliveira Ferreira, mulher negra que está no mestrado do programa 

Performances Culturais desenvolvendo a pesquisa intitulada “Ismael Ivo: 

antropófago de si.” 

Essas são apenas algumas pesquisadoras cotistas com as quais temos dialogado 

para pensar sobre as ações afirmativas na pós-graduação. Dentre outras 

discussões, levantamos a questão das relações afroindígenas como táticas de 

resistência e união de ambas as etnias para pensarmos e debatermos sobre a 

nossa condição mediante as políticas étnico-raciais. 

“E nem venha me dizer que isso é vitimismo 

                                                
11 Aprovado sistema de cotas para pós-graduação na UFG <https://jornal.ufg.br/n/80663-aprovado-
sistema-de-cotas-para-pos-graduacao-na-ufg> Acesso em maio de 2019. 

https://jornal.ufg.br/n/80663-aprovado-sistema-de-cotas-para-pos-graduacao-na-ufg
https://jornal.ufg.br/n/80663-aprovado-sistema-de-cotas-para-pos-graduacao-na-ufg


Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo! 
São nações escravizadas 

E culturas assassinadas [...] 
Chega junto, venha cá 

Você também pode lutar, ei! 
E aprender a respeitar” 

(Cota não é esmola, Bia Ferreira) 
 

Como evoca o trecho da canção acima, a luta das classes consideradas 

subalternas não é à toa e nem sem fundamento. Por muito tempo a narrativa da 

democracia racial brasileira escondeu as disputas e tensões existentes nas 

relações étnicas raciais. Conforme Santos (2005, p. 115-116), 

o debate sobre as políticas de ação afirmativa no Brasil se 
deslocou do âmbito acadêmico para os movimentos negros, 
as instâncias governamentais e a mídia. O questionamento 
sobre como definir as “pessoas de cor” tornou-se uma 
indagação recorrente, na medida em que a classificação do 
cotidiano associada às representações sobre mistura “racial” 
tornou-se uma espécie de calcanhar de Aquiles brasileiro. 

 

Nas atribuições do sistema classificatório de “cor ou raça” 12 do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) são cinco as categorias eletivas: branca, preta, 

parda, amarela e indígena. Essa classificação considera os enquadramentos das 

pessoas organizadas em grupos ou individualmente, sejam estas manifestas ou 

latentes – por atribuição majoritariamente fenotípica, ou seja, por traços físicos. 

Essa atribuição fenotípica não é exclusiva e determinante, mas é uma importante 

conquista do Movimento Negro e da Resistência Indígena, devido a configuração 

dos processos discriminatórios históricos e das violências físicas e simbólicas pelas 

quais a população que concentra traços fisionômicos negroides e indígenas 

sobressalentes costumam sofrer. 

O conceito “afroindígena” tem sido utilizado no debate das relações socioculturais 

de grupos étnicos e/ou por autodeclaração de pessoas que possuem nas suas 

                                                
12 Existem basicamente três métodos de identificação racial, que podem ser aplicados com 
variantes: a auto atribuição de pertença; a heteroatribuição de pertença; e, a identificação de 
grandes grupos populacionais. Para conhecer mais sobre essa discussão, sugerimos a consulta do 
referencial “O sistema classificatório de “cor ou raça” do IBGE” elaborado por Rafael Guerreiro 
Osorio (2003). 



ancestralidades e descendências a hibridação intercambiantes, majoritariamente, 

afro e indígena dada pelo sistema de contatos entre essas matrizes étnicas. 

De acordo com Pacheco (2011), a identidade afroindígena requer um 

posicionamento político e interrogativo para o processo histórico de invisibilização 

da diversidade indígena e africana no sistema de identificação brasileiro. O 

processo de apagamento dessas identidades nunca foi e não é natural, foi e ainda 

é forjado; esconde histórias de violências, ameaças e conflitos por posse de terras, 

riquezas naturais, bens materiais e imateriais. 

Considerações finais… Cotas, tá tendo? Conquistas e desafios 

 

 
Figura 4. Cartaz do I colóquio Cotas na pós 2018 Fonte: CAAF - UFG 

 

Em 2018, nós estudantes cotistas, organizamos o “I colóquio cotas na pós” (Figura 

4), para discutirmos as políticas da permanência das/os estudantes. Neste encontro 

foram convidados todas/os as/os coordenadoras/es dos 71 programas de pós-

graduação da UFG e juntos levantamos questões sobre a aplicação das cotas na 

seleção e as políticas de permanências nos cursos. Dentre as pautas que foram 

apresentadas, havia a reivindicação por referenciais teóricos produzidos por 

autoras/es indígenas e negras/os; E, as dificuldades das/os estudantes com as 

línguas estrangeiras, incluindo o português, pois para algumas pessoas o 

português é a sua segunda língua. 

As cotas raciais e sociais são grandes conquistas, pois são respostas de muitas 

lutas sociais do movimento negro, indígena e quilombola, mas ainda temos muitos 



desafios a serem superados. O depoimento de Quintiliano (2019) expõe com 

detalhes a situação. A pesquisadora explica: 

no ano 2016, eu mesma concorri a uma vaga no mestrado da 
comunicação e fui reprovada “com louvor”. As etapas do processo 
foram: taxa de inscrição no valor de R$ 80,00; uma bibliografia 
extensa para a prova teórica, da qual foram escolhidos somente 
dois autores, homens brancos; fotocópias de todos os livros, 
calculados em torno de R$ 60,00; dicionário para fazer a prova de 
espanhol no valor de R$ 30,00. No total, quase R$ 200,00 para 
realizar uma prova que seleciona aqueles que dominam os códigos 
estabelecidos. (QUINTILIANO, 2019, p. 9). 

 

A isenção da taxa de inscrição é apenas uma das questões que estamos 

dialogando com o nosso programa de pós-graduação para promover o ingresso de 

pessoas negras, indígenas e quilombolas. A letra da música de Bia Ferreira destaca 

as questões socioeconômicas: “Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não 

vai pra USP”, que reflete no perfil econômico da maioria das pessoas que ocupam 

as pós-graduações das universidades públicas. 

Como cotistas sabemos que ainda temos muito a avançar para que possamos 

ocupar e permanecer nos espaços acadêmicos, nos quais as diferentes formas de 

ensinar e aprender possam existir de maneira mais plural. É urgente que as ações 

afirmativas sejam divulgadas em comunidades indígenas, quilombolas e escolas 

públicas, pois o número de estudantes cotistas na pós-graduação ainda é muito 

baixo nos 71 programas de pós-graduação da UFG. Diante desses avanços e 

desafios precisamos nos organizar para fortalecer e construir uma universidade 

cada vez mais plural e justa. 
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