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1.  INTRODUÇÃO 

 A partir de 2002 inúmeros decretos oficiais do governo brasileiro fizeram com que políticas de 

ações afirmativas fossem implementadas em diferentes áreas da sociedade como: saúde, 

trabalho e emprego, educação e etc. É importante frisar que essas ações são conquistas das 

reivindicações e lutas do Movimento Negro contra a discriminação e desigualdade racial 

vivenciadas pela população negra. De todas essas ações nosso foco é a Educação Superior, 

especificamente a dos Universitários/as quilombolas que estudam na Universidade Federal do 

Pará. Segundo Lopes (2008) a implementação das políticas de ação afirmativa no Brasil, 

embora recente ainda é polêmica e a área de maior polêmica são as vagas nas Universidades.  

2. OBJETIVO 

 O objetivo deste trabalho é refletir sobre o processo de permanência dos estudantes 

quilombolas na Universidade Federal do Pará, a partir da forma do ingresso na Universidade e 

como acontece esse processo de formação acadêmica durante a graduação. 

3. JUSTIFICATIVA 

Este trabalho é um desdobramento das pesquisas realizadas no Programa de Extensão Acessando 

Política Pública e Raça/Etnia – PEPRE,  que profere suas ações com atividades de pesquisa e ensino no 

contexto da Universidade Federal do Pará.  
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Sendo assim, olhar para o quadro de estudantes universitários quilombolas da UFPA faz-se 

necessário observar as transformações, os avanços e desafios na vida desses discentes. Percebe-

se que cada vez mais tem aumentado o número de alunos ingressos na Universidade, no entanto 

a nossa pergunta é: como ocorre o processo de permanência desses estudantes?  

É pertinente lembrarmos diante de tal questionamento que no Brasil4 existem 1,17 milhões de 

quilombolas, onde 92% se autodeclaram negros ou pardos e que 75,6% das famílias estão em 

vulnerabilidade social e 24,81% não sabem ler. Afere-se que as pessoas que adentram na 

Universidade tem um histórico permeado por elementos que nos dão suporte para compreender 

a nível econômico e social as dificuldades enfrentadas por eles desde a infância até o ingresso 

no ensino superior. 

Em 2010, a UFPA incluiu em seu processo seletivo Especial - uma seleção diferenciada para 

autodeclarados: indígenas e quilombolas. Ofertando duas vagas em cada curso a candidatos 

indígenas e duas a candidatos quilombolas. Até 2014 a UFPA era considerada a única 

Universidade Federal brasileira que adotou essa modalidade de cotas específica para 

quilombolas. 

4. MÉTODO 

 O processo metodológico utilizado foi à realização de entrevistas com 20 discentes 

quilombolas, sendo 13 do sexo feminino e 07 do sexo masculino, bem como o levantamento de 

dados bibliográficos sobre os estudantes quilombolas e as ações afirmativas, e para análise 

dessa realidade achou-se pertinente utilizar a perspectiva marxista, por entendermos que a 

realidade e dinâmica e dialética que sofre avanços e retrocessos que não se desassocia de sua 

historicidade, dando suporte para compreendermos o estágio atual da nossa sociedade. 

5. RESULTADOS OBTIDOS 

Dados apontam que a evasão escolar de estudantes quilombolas que ocorre na Instituição perpassa por 

inúmeros condicionantes que não são resolvidos ou minimizados e quando se traz para debate a 

permanência dos quilombolas no ensino superior é para reafirmar que é preciso que a política seja 

repensada, pois garantir a permanência dos estudantes quilombolas é fazer com que a política cumpra 

sua função social. 

                                                 
4 Fonte: Secretária de Políticas de Promoção de Igualdade Racial/ julho de 2012. Para mais informações acessar o 

site: <http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/destaques/diagnosco-do-programa-brasil-quilombola-2012-

atualizado2>. 
 



 

3 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 Sinaliza-se então que o percurso acadêmico enfrentado pelos quilombolas até a formação 

superior é percorrido um caminho entre desafios e superações, que perpassa pela “visibilidade” 

negativa enfrentada como: o racismo, o questionamento da sua competência acadêmica e 

concessão de auxílios (que causa indignação a alguns acadêmicos por não entenderem a 

concepção sócio histórica que originou as ações afirmativas) mostrando que outros 

condicionantes como a própria estruturação da atual educação (hegemônica), influencia na não 

permanência dos quilombolas na Universidade. Destacamos também outros fatores como: a 

compra de material, atraso das bolsas, dificuldade de interpretação de textos, leitura e escrita, à 

distância entre os quilombos e a Universidade, pois vários discentes moram em outros 

municípios e etc. são entraves que dificultam a permanência na Universidade e faz com que a 

realidade de estudante de Ensino Superior seja desafiadora. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ações afirmativas são relevantes no processo de emancipação da população negra e para os 

quilombolas a educação é algo primordial, pois expressa a única possibilidade de melhoria da 

qualidade de vida e redução da desigualdade social. A inclusão é importante, mas a garantia da 

permanência dos estudantes quilombolas universitários é essencial para transformações na 

sociedade tão marcada pela desigualdade econômica e social. 
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