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RESUMO  

O presente trabalho aborda a permanência dos estudantes indígenas e quilombolas 
na Universidade Federal da Bahia (UFBA), bem como as suas formas de 
organização, resistências e lutas diárias que lhes asseguram a permanência 
universitária. Tem como base de análise e objeto as lutas e os desafios enfrentados 
na defesa da permanência por meio do Movimento Nacional dos Estudantes 
Indígenas e Quilombolas (MNEIQ), que é atravessado por lutas coletivas, pelo 
racismo e pela invisibilidade que escamoteia as relações étnico-raciais na nossa 
sociedade. Desse modo, a pergunta disparadora consiste em refletir quais os 
principais desafios enfrentados pelos/as estudantes indígenas e quilombolas na 
permanência universitária. Com o intuito de responder a tal inquietação, o objetivo 
geral deste trabalho buscou analisar as lutas travadas por nós estudantes 
quilombolas e indígenas por meio do Movimento Nacional dos/as Estudantes 
Indígenas e Quilombolas (MNEIQ) na defesa da permanência universitária. E os 
objetivos específicos propõem fomentar as discussões e debates acerca das 
políticas de ações afirmativas e de inclusão, especialmente a permanência nas 
universidades; e refletir acerca do Programa Bolsa Permanência- MEC que é tida 
como a principal bolsa que possibilita a permanência universitária dos/as estudantes 
indígenas e quilombolas. Acredito que o trabalho é de suma importância pois é uma 
produção inédita que discute o MNEIQ, fazendo emergir as lutas dos/as estudantes 
indígenas e quilombolas na defesa da universidade democrática e pelo direito de 
ingressar e permanecer nela. A pesquisa consiste em dois métodos conjuntos a fim 
de alcançar os objetivos traçados até aqui: de cunho bibliográfico para contextualizar 
meu objeto com a produção já existente; documental para descrever a luta do 
movimento, onde serão analisados documentos como leis, fotos, relatórios, vídeos. 
No capítulo 2 deste trabalho será feito uma abordagem conceitual acerca dos 
movimentos sociais sob a perspectiva dos povos indígenas e quilombolas; os 
conceitos de raça, racismo, etnia, mito da democracia racial; a discussão acerca das 
aldeias e quilombos na defesa de direitos; o movimento estudantil e por fim as 
políticas de ações afirmativas e ingresso de estudantes indígenas e quilombolas nas 
universidades. O terceiro capítulo será tratado o MNEIQ especificamente, que é o 
objeto deste estudo. A conclusão deste trabalho evidenciou a necessidade de dar 
maior visibilidade às lutas e formas de organização desses estudantes dentro e fora 
dos centros de ensino superior, bem como a necessidade de a universidade traçar 
estratégias conjuntas no enfrentamento ao racismo dentro da universidade. 
 

Palavras-chave: MNEIQ - Permanência estudantil, Estudantes indígenas e 
quilombolas 
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RESUMEN 

Este trabajo aborda la permanencia de los estudiantes indígenas y quilombolas en la 
Universidad Federal de Bahía (UFBA), así como sus formas de organización, 
resistencia y luchas cotidianas que aseguran su permanencia universitaria. Se basa 
en el análisis y el objeto de las luchas y los desafíos enfrentados en la defensa de la 
permanencia a través del Movimiento Nacional de Estudiantes Indígenas y 
Quilombolas (MNEIQ), que está atravesado por las luchas colectivas, el racismo y la 
invisibilidad que ocultan las relaciones étnico-raciales en nuestra sociedad. Así, la 
pregunta disparadora es reflexionar sobre los principales desafíos que enfrentan los 
estudiantes indígenas y quilombolas en la permanencia universitaria. Para responder 
a esta pregunta, el objetivo general de este trabajo buscó analizar las luchas que 
libramos los estudiantes quilombolas e indígenas a través del Movimiento Nacional 
de Estudiantes Indígenas y Quilombolas (MNEIQ) en defensa de la permanencia 
universitaria. Y los objetivos específicos proponen fomentar discusiones y debates 
sobre las políticas de acción afirmativa e inclusión, especialmente la permanencia en 
las universidades; y reflexionar sobre el Programa de Becas de Permanencia - MEC, 
que es considerado la principal beca que posibilita la permanencia universitaria de 
estudiantes indígenas y quilombolas. Creo que este trabajo es de suma importancia 
porque es una producción inédita que discute el MNEIQ, sacando a la luz las luchas 
de los estudiantes indígenas y quilombolas en defensa de la universidad 
democrática y del derecho a ingresar y permanecer en ella. La investigación consta 
de dos métodos conjuntos para lograr los objetivos planteados hasta ahora: 
bibliográfico para contextualizar mi objeto con la producción existente; documental 
para describir la lucha del movimiento, donde se analizarán documentos como leyes, 
fotos, informes, videos. En el capítulo 2 de este trabajo, se hará una aproximación 
conceptual sobre los movimientos sociales desde la perspectiva de los pueblos 
indígenas y quilombolas; los conceptos de raza, racismo, etnicidad, el mito de la 
democracia racial; la discusión sobre los pueblos y quilombos en la defensa de los 
derechos; el movimiento estudiantil y finalmente las políticas de acción afirmativa y 
admisión de estudiantes indígenas y quilombolas en las universidades. El tercer 
capítulo tratará específicamente del MNEIQ, que es el objeto de este estudio. La 
conclusión de este trabajo puso de manifiesto la necesidad de dar mayor visibilidad 
a las luchas y formas de organización de estos estudiantes dentro y fuera de los 
centros de enseñanza superior, así como la necesidad de que la universidad elabore 
estrategias conjuntas para combatir el racismo dentro de la universidad. 
 

Palabras clave: MNEIQ - Permanencia estudiantil, estudiantes indígenas y 
quilombolas 
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1 INTRODUÇÃO  

 Falar das minhas experiências na Universidade Federal da Bahia tem sido 

uma escrevivência1 desafiadora, árdua e precisa. Árdua porque enquanto estudante 

quilombola falo de um lugar de exclusão e de invisibilidade, marco de um legado 

histórico de dominação e exploração do meu povo, e no espaço universitário essa 

realidade não sofreu mudanças significativas, pelo contrário, prevalecem vivas. No 

entanto, essa escrita é muito precisa e necessária pois traz na sua essência a 

urgência em dá visibilidade às lutas travadas pelo Movimento Nacional dos/as 

Estudantes Indígenas e Quilombolas (MNEIQ) que se afirmou nacionalmente como 

uma importante ferramenta no enfrentamento da discriminação, invisibilidade, 

exclusão e na falta de acesso a direitos acometidos a nós estudantes indígenas e 

quilombolas nas universidades do nosso país, especialmente fundamentados no 

racismo estrutural. Assim, o protagonismo dessa experiência e dessa escrita carecia 

de ser feita por um membro partícipe do movimento nacional.  

 A escrita deste trabalho foi um desafio muito grande pois enquanto estudante 

quilombola e partícipe do MNEIQ, vivencio diariamente a experiência de sentir na 

pele os desafios de permanecer em uma universidade pública que traz na sua 

essência a exclusão de estudantes que não se enquadram em seu perfil branco e 

elitista, por assim dizer os povos tradicionais2, periféricos e os mais pobres da nossa 

sociedade. Desse modo, esse estudo inédito3 será de suma importância pois 

possibilitará fomentar o debate acerca das políticas de ações afirmativas, 

especialmente da permanência estudantil que se afirma como uma das principais 

políticas de inclusão. Assume também o papel fundamental de refletir acerca dos 

coletivos que se formam no seio das universidades como forma de denúncia à não 

democratização dos espaços nas universidades públicas brasileiras.  

 
1 O presente termo diz respeito a um conceito criado pela poetisa de literatura afro brasileira, Conceição 

Evaristo, o qual remete a “escrita de si”, a escrita de um corpo e de uma condição. Refere-se, a priori às 

experiências negras, no entanto, aqui ressignificada para os povos indígenas também. 
2 “Grupos culturalmente diferenciado e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 

organização social, que ocupem e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e 

transmitidos pela tradição”. Disponível em: http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/direito-a-

alimentacao/povos-e-comunidades-

tradicionais#:~:text=De%20acordo%20com%20essa%20Pol%C3%ADtica,reprodu%C3%A7%C3%A3o%20cult

ural%2C%20social%2C%20religiosa%2C. Acesso em 12 de abril de 2021. 
3 De acordo com a revisão bibliográfica dessa pesquisa não foi localizado nenhum registro sobre a história do 

Movimento Nacional dos/as Estudantes Indígenas e Quilombolas (MNEIQ). 

http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/direito-a-alimentacao/povos-e-comunidades-tradicionais#:~:text=De%20acordo%20com%20essa%20Pol%C3%ADtica,reprodu%C3%A7%C3%A3o%20cultural%2C%20social%2C%20religiosa%2C
http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/direito-a-alimentacao/povos-e-comunidades-tradicionais#:~:text=De%20acordo%20com%20essa%20Pol%C3%ADtica,reprodu%C3%A7%C3%A3o%20cultural%2C%20social%2C%20religiosa%2C
http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/direito-a-alimentacao/povos-e-comunidades-tradicionais#:~:text=De%20acordo%20com%20essa%20Pol%C3%ADtica,reprodu%C3%A7%C3%A3o%20cultural%2C%20social%2C%20religiosa%2C
http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/direito-a-alimentacao/povos-e-comunidades-tradicionais#:~:text=De%20acordo%20com%20essa%20Pol%C3%ADtica,reprodu%C3%A7%C3%A3o%20cultural%2C%20social%2C%20religiosa%2C
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 A pergunta disparadora consiste em refletir quais os principais desafios 

enfrentados pelos/as estudantes indígenas e quilombolas na permanência 

universitária. Com o intuito de responder a tal inquietação, o objetivo geral desse 

trabalho buscou analisar as lutas travadas por nós estudantes quilombolas e 

indígenas por meio do Movimento Nacional dos/as Estudantes Indígenas e 

Quilombolas (MNEIQ) na defesa da permanência universitária. E os objetivos 

específicos propõem fomentar as discussões e debates acerca das políticas de 

ações afirmativas e de inclusão, especialmente a permanência nas universidades; e 

refletir acerca do Programa Bolsa Permanência- MEC que é tida como a principal 

bolsa que possibilita a permanência universitária dos/as estudantes indígenas e 

quilombolas.   

 Para tanto, a metodologia aqui traçada pode ser entendida como uma leitura 

da realidade para uma práxis, de forma a pensar a nossa realidade para transformá-

la em algo melhor, que garanta minimamente o direito de equidade, ou seja, o direito 

de ingressar e permanecer no ensino superior. A metodologia é muito mais do que 

técnicas. Inclui concepções teóricas na abordagem que se articula com a teoria, a 

realidade empírica e a própria realidade no qual nos inserimos (MINAYO, 1994). Ao 

situar essas lutas em busca de direitos especialmente na defesa da permanência 

estudantil digna no ensino superior, percebo o quanto é urgente ampliar e defender 

as políticas de ações afirmativas que constitui como um grande marcador ao que se 

refere a políticas de inclusão dos segmentos étnicos mais vulnerabilizados, 

excluídos e marginalizados, ou seja, os negros quilombolas e os indígenas.  

 Assim, essas lutas consistem pensar os quilombos e as aldeias sob uma nova 

ótica, diferentemente da ideia padronizada que nos é apresentado costumeiramente 

como passivos às formas de exploração, e sim como novas formas de convivência, 

destituído de legitimidade para se organizar e desenvolver formas de vida social 

baseadas em outros modos de produção e organização social.   

 Assim, o método utilizado na pesquisa se pauta na abordagem dialético que 

aponta para análise histórica crítica-reflexiva do movimento nacional, abordando a 

sua gênese, organização e lutas organizadas por nós como forma de enfrentamento 

às formas de exclusão que tem como base o racismo estrutural.  Fundamentada na 

ideia de Minayo (1994), que compreende a abordagem dialética onde 

Busca encontrar, na parte, a compreensão e a relação com o todo; e a 
interioridade e a exterioridade como constitutivas dos fenômenos. Desta 
forma, considera que o fenômeno ou processo social tem que ser entendido 
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nas suas determinações e transformações dadas pelos sujeitos. 
Compreende uma relação intrínseca de oposição e complementaridade 
entre o mundo natural e social, entre o pensamento e a base material. 
Advoga também a necessidade de se trabalhar com a complexidade, com a 
especificidade e com as diferenciações que os problemas e/ou "objetos 
sociais" apresentam. (p.24- 25). 

 

Desse modo, a abordagem dialética propõe abarcar as relações que constrói 

o sujeito, suas representações sociais que trazem significados, os fatos e os 

fenômenos que proporcionam uma maior compreensão e relação com o todo 

(MINAYO, 1994). Corrobora também para a compreensão da contradição- apontada 

na tradição marxiana - de forma que, o MNEIQ se insere também nesse processo 

contraditório, pois se propõe a lutar para ingressar e permanecer nas universidades 

públicas ditas, “democráticas”. Permite ainda compreender a radicalidade que os 

nossos corpos negros quilombolas e indígenas assumem dentro e fora da academia 

sendo extensão de nossos territórios como forma de representação identitária que 

nos denomina enquanto sujeitos/as de direitos. Assim,  

Uma visão dialética do homem e de seu mundo histórico-social implica 
conceber a realidade social como efetivo espaço de luta de classes, no 
interior da qual se efetua a educação, rejeitando a impositividade da 
dominação, como o espontaneísmo das classes dominadas [...]. Indicar o 
real como contraditório significa fornecer armas teóricas ao movimento de 
superação da sociedade capitalista. A ocultação desse caráter implica 
justificação teórica do existente (PRATES, 2012, p.119). 
 

 E o MNEIQ constrói em suas ações essa nova práxis na universidade e 

sociedade como um todo. Deste modo, o presente trabalho consiste em três 

métodos simultâneos:  

a)   a pesquisa bibliográfica, que consiste no primeiro caminho traçado, 

que objetivou contextualizar o meu tema através de uma revisão bibliográfica. 

Busquei entender quais produções dialogam com a minha pesquisa, ou seja, os 

quilombos, povos indígenas, território, ações afirmativas, lutas, permanência, etc. 

Desse modo, selecionei uma literatura baseada em intelectuais negros e indígenas 

que corroboram com seus escritos antirracistas na compreensão dos/as sujeitos 

enquanto construções históricas e sociais baseada em Abdias do Nascimento 

(1987), Beatriz Nascimento (1985), Kabenguele Munanga (2001), Matilde Ribeiro 

(2014), Nilma Lino Gomes (2017), Diosmar M. Santana Filho (2018), Clovis Moura 

(2020), Ailton Krenak (2020). 

b) A pesquisa documental consiste na análise de fotografias, relatórios, 

leis, vídeos e cartazes. As fotografias assumem papéis de representações, podendo 
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pensá-las como ferramentas de expressão e comunicação (JUSTO; 

VASCONCELOS, 2021, p.4). Assim, esses documentos representam uma dada 

realidade no qual se insere o MNEIQ. 

 O material utilizado na pesquisa documental segundo Gil (2002) pode 

aparecer sob os mais diversos formatos, tais como fichas, mapas, formulários, 

cadernetas, documentos pessoais, cartas, fotografias, vídeos, etc. Os documentos 

serão a base da minha pesquisa. Assim, Gil (2002) se refere à pesquisa documental,  

 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A 
diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes: Enquanto a 
pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos 
diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-
se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que 
ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa 
(p.45). 
 

c) Observação participante- o qual me proporciona enquanto pesquisadora e 

participe do MNEIQ uma maior imersão nas ações do coletivo permitindo 

fazer uma análise delimitada devido à minha inserção constante nas ações 

do dia-a-dia do movimento nacional.   

 A observação participante é conceituada por May (2004) como,  

O processo no qual um investigador estabelece um relacionamento 
multilateral e de prazo relativamente longo com uma associação humana na 
sua situação natural com o propósito de desenvolver um entendimento 
científico daquele grupo (p.177). 
 

 Na observação participante o pesquisador vivencia pessoalmente o evento de 

sua análise para melhor entendê-lo, percebendo e agindo diligentemente de acordo 

com as suas interpretações daquele mundo; participa nas relações sociais e procura 

entender as ações no contexto da situação observada, o que ocorre diferente na 

entrevista. 

 Desse modo, “o pesquisador deve se tornar parte de tal universo para melhor 

entender as ações daqueles que ocupam e produzem culturas, apreender seus 

aspectos simbólicos, que incluem costumes e linguagem” (PROENÇA,2008, p.16). 

 Para sintetizar as lutas do Movimento Nacional dos/as Estudantes Indígenas 

e Quilombola (MNEIQ) irei fazer uso de 13 fotografias e dois vídeos, sendo que, 

neste trabalho será feito uma análise inicial desses materiais, sem maiores 

aprofundamentos o que será fruto das próximas pesquisas da minha formação 

profissional. Assim,  a fotografia 1 - Forjando alianças- representa a articulação com 
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partidos, sindicatos e lideranças de movimentos sociais, comunidade acadêmica e 

nas redes sociais em busca de apoio para custear a nossa mobilização em Brasília; 

a fotografia 2 - Permanência Já- representa o grande guarda-chuva que levou os/as 

estudantes indígenas e quilombolas a se articularem em um único coletivo nacional; 

fotografia 3 e 4 - Ato pela defesa da educação, nos cartazes a defesa das 

universidades públicas e contra os ataques à produção da ciência; fotografia 5 - Não 

há Direito sem Luta! Cartaz com a simbologia de Zumbi dos Palmares como 

referência de luta e resistência do povo negro por direitos; fotografia 6 - diz respeito 

ao relatório sobre a II Mobilização em Brasília, trazendo informações sobre datas, 

objetivos e delegações presentes; fotografia 7 - A hostilidade do governo Bolsonaro- 

a imagem retrata a hostilidade e a opressão do cenário político encontrados pelos/as 

estudantes indígenas e quilombolas na II mobilização em Brasília; fotografia 8 - 

Assinatura do documento em que o Mec assume o compromisso da reabertura do 

Programa Bolsa Permanência. A imagem representa a resistência dos/as estudantes 

e o recuo do Mec nas suas ações de desmonte das nossas políticas estudantis; 

fotografia 9 - Reunião do Coletivo de Estudantes Quilombolas da UFBA (CODEQUI), 

a imagem aqui descrita representa a identidade dos/as estudantes quilombolas; 

fotografia 10 - Ato do CODEQUI contra a ADI, realizado na UFBA contra o marco 

temporal, na defesa de seus territórios; fotografia 11 - Panfleto do I Encontro 

Nacional dos/as Estudantes Quilombolas, mostra a articulação desses estudantes 

na defesa de seus direitos quilombola; fotografia 12 - Símbolo do Núcleo dos/as 

Estudantes Indígenas da UFBA (NEI). O símbolo é uma síntese representativa de 

seus costumes, culturas, ancestralidade e objetivos dentro e fora da UFBA. 

Fotografia 13 - Representa a unificação dos povos indígenas e quilombolas na 

defesa de uma pauta unificada e coletiva. Trago também dois vídeos que ajudam a 

contar a história e objetivos do Movimento nacional. O vídeo 01- A universidade que 

queremos - é uma denúncia relatada pelos estudantes acerca do espaço 

universitário racista, eurocêntrico e branco e, o vídeo 02 - Cotas não é esmola, é 

direito! - retrata a falta de diálogo com o Ministério da Educação para com os/as 

estudantes indígenas e quilombolas nos ataques às bolsas estudantis.  

Quanto a análise dos dados deve ser feita em observância aos objetivos. 

Dessa forma ela será interpretativa, pois busco fazer uma leitura dos documentos 

coletados articulando-os com a base teórica a fim de alcançar significados e 

verdades de uma dada realidade apresentada.  
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 Para melhor compreensão desse estudo, esse trabalho se estrutura da 

seguinte forma: a introdução, o capítulo 2 e 3. O capítulo 2 buscou trazer uma 

discussão conceitual acerca da dinâmica dos povos quilombola e indígenas na 

busca e garantia de direitos. Desse modo foi importante trazer a discussão acerca 

dos movimentos sociais sob a perspectiva indígena e quilombolas e suas estratégias 

no enfrentamento às variadas formas de exclusão; conceituar e entender o racismo, 

o mito da democracia racial, discriminação racial, raça, etnia; os quilombos e aldeias 

na busca de direitos; o movimento estudantil e o lugar que nós quilombolas e 

indígenas ocupamos nesses espaços; as políticas afirmativas e a nossa inserção 

nas universidades públicas brasileiras.  

 O capítulo 3 abordo o movimento nacional que é o foco da minha pesquisa. 

Neste capítulo abordo através de imagens e vídeos a história e as lutas do MNEIQ 

em diálogo com os autores supracitados acima. Saliento que essa pesquisa é o 

contato inicial com a base documental e a sua exploração se fez sem grandes 

aprofundamentos, o qual pretendo realizar na minha formação profissional futura; a 

discussão acerca da Bolsa Permanência sob o nosso olhar; e os principais coletivos 

indígenas e quilombolas que se formaram na UFBA como forma de aquilombamento 

e resistência para garantir a permanência universitária. Por fim, traço algumas 

considerações finais pertinentes ao trabalho realizado. 
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2 MOVIMENTOS SOCIAIS: CONSTRUÇÕES COLETIVAS E HISTÓRICAS SOB A 
PERSPECTIVA NEGRA E INDÍGENA 
 

Compreender a trajetória dos movimentos sociais, especialmente no Brasil, é 

fundamental para entender que as suas bases são advindas de processos de 

apagamento e/ou distorções de uma dada realidade. Isso porque os movimentos 

sociais tradicionais eram também sinônimos de exclusão e invisibilidade de 

populações marginalizadas da nossa sociedade, por assim dizer, a população negra 

quilombola e povos indígenas.  

Pensar os Quilombos e os Povos Originários como uma das primeiras formas 

de organização social, de lutas e desobediência ao sistema vigente, nos permite 

afirmar que as lutas do povo negro4 antecedem as tradicionais formas de 

organização dos movimentos sociais pois, a partir daí, com a formação e 

estruturação da sociedade brasileira veio a emergir outras demandas de 

organização social, como as classes, por exemplo. Desse modo, Beatriz Nascimento 

(1985) nos permite repensar a nossa própria “identidade pessoal e coletiva, da ideia 

de negro e de território negro, ou seja, o espaço apropriado pelo corpo negro numa 

relação de poder, abrindo a interpretação para o próprio movimento negro”. Tais 

reflexões nos permite refletir a fundo na própria estruturação e na dinâmica da 

sociedade brasileira, o qual é oportuno para desvendar os processos e construtos 

que são estruturais acerca do lugar que nós povos quilombolas e indígenas 

ocupamos (ou não) na geopolítica do nosso país. 

Pensando no movimento da história das diferentes formas de organização 

social sob a perspectiva negra e indígena, estruturei esse capítulo da seguinte 

forma: no primeiro momento, trouxe a discussão sobre os conceitos que nos 

direcionam a pensar a construção histórica até os dias atuais acerca dos/as 

negros/as na sociedade brasileira. Nessa lógica é fundamental entender os 

conceitos de raça, discriminação racial, racismo, preconceito e o mito da democracia 

racial pelas vias dos escritos de intelectuais negros/as como o Nilma Lino Gomes 

(2017) e Silvio Almeida (2019). A seguir trato do tópico relacionado ao colonialismo e 

escravidão, este último, sob a perspectiva da Lei de Terras. Para esse momento 

 
4 A definição de povo negro utilizado nesse trabalho é o mesmo utilizado no Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à 

Intolerância Religiosa do Estado da Bahia, no qual define população negra: conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e 

pardas, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, ou que 

adotem autodefinição análoga. Disponível em < http://www.sepromi.ba.gov.br/arquivos/File/EstatutodaIgualdade.pdf> 

Acesso em 14 de janeiro de 2021. 

http://www.sepromi.ba.gov.br/arquivos/File/EstatutodaIgualdade.pdf
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trago para essa discussão os autores Diosmar Santana Filho (2018). O terceiro 

tópico irei resgatar o que os intelectuais negros e os que tratam da temática indígena 

produzem como propostas de enfrentamento às diversas formas de discriminação e 

exclusão social, pautadas em construções de resistências e organização. Nesse 

momento trouxe os autores Petrônio Domingues (2007), Sales Augusto dos Santos 

(2008), Matilde Ribeiro (2014) Nilma Lino Gomes (2017), Ailton Krenak (2020) para 

enriquecer o nosso debate teórico.  

Seguindo para o quarto item deste capítulo, trarei algumas reflexões sobre as 

aldeias e quilombos em busca e pela garantia de seus direitos. Para esse momento 

trago os Santana Filho (2017), Clóvis Moura (2020), Ailton Krenak (2020), leis e 

decretos que tratam dos direitos desses povos tradicionais. Trazendo a importância 

de se pensar como os Quilombos e Aldeias continuam a ser, até os dias atuais, 

formas de organização e de sobrevivência muito particulares que passam de 

geração em geração pela oralidade, e, como o direito constitucional tem 

operacionalizado os direitos desses povos. 

A partir daí, considerando os limites de tempo impostos pelo TCC, me 

aproximo no debate sobre o movimento estudantil sob a perspectiva da produção do 

Serviço Social nas revistas A1 e A2 entre os anos de 2010 a 2020 que foi quando se 

deu a criação dos Grupos Temáticos de Pesquisa (GTP) em Serviço Social da 

ABEPSS. Foi selecionado dois artigos sobre a temática.  

Para tratar do item 3.3.1 trago a produção de Sales Augusto Santos (2008), 

Petrônio Domingues (2005) e Kabenguele Munanga (2006) para dar conta da 

discussão acerca das políticas de ações afirmativas e a produção do Serviço Social 

fortalecer o debate que trata dos/as estudantes indígenas e quilombolas no ensino 

superior. Trago as contribuições do TCC de Monalisa Reis (2015) que trata da 

assistência estudantil para quilombolas e as políticas de ações afirmativas, e a tese 

de Ana Claudia Gomes de Souza (2017) que faz um estudo sobre ações afirmativas 

e a presença de jovens estudantes indígenas na Universidade Federal da Bahia. Tal 

momento é crucial para se pensar e discutir a importância das políticas afirmativas 

como uma ferramenta de inclusão e ascensão social de negros/as, quilombolas, 

indígenas e de estudantes de baixa renda, bem como as contradições que aquece 

os debates acerca desse assunto.   
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2.1 ABORDAGEM CONCEITUAL SOBRE RAÇA, RACISMO, ETNIA, 

PRECONCEITO E DICRIMINAÇÃO RACIAL E MITO DA DEMOCRACIA RACIAL  

 

a) Raça, racismo e etnia 

São diversos e complexos os termos e conceitos que envolvem as discussões 

acerca da questão racial. Diversos, porque nada na história é estático, mudam e se 

moldam de acordo com o movimento da história e, complexos, pois apresentam 

argumentos diversos que fundamentam essas teorias. No entanto, não podemos 

negar a sua importância para se compreender a construção histórica e política do 

ser negro atualmente.  

A escrita de importantes autores da época e da atualidade concordam que o 

conceito de raça é essencial para entender as classificações das coisas, seres vivos 

e consequentemente, a humana. Desse modo, Silvio Almeida (2019) em seus 

escritos nos diz que, a intelectualidade do período iluminista constituiu os 

mecanismos capazes de comparar e conseguinte, classificar os grupos humanos por 

base nas suas características físicas e culturais. Não por acaso, o conceito de raça 

fora utilizado por muito tempo para legitimar a superioridade de uma raça sobre a 

outra, legitimado por uma intelectualidade branca da época e de dominação dos 

colonizadores, e esses resquícios ainda são refletidas na vida da população negra 

até os dias atuais.  

O fato é que, todos esses construtos históricos no que tange ao conceito de 

raça, segundo Nilma Lino Gomes (2005) corroboram para a 

[...]forma de como negros e brancos são vistos e tratados no Brasil, a raça 
tem uma operacionalidade na cultura e na vida social. Se ela não tivesse 
esse peso, as particularidades e características físicas não seriam usadas 
por nós, para identificar quem é negro e quem é branco no Brasil (p.48).  

 

Desse modo, é notório perceber através do conceito de raça e 

consequentemente do racismo (pois acredito que a raça é crucial para a 

disseminação/prática do racismo), os sub lugares que os negros/as ocupam hoje na 

sociedade brasileira, seja ele no campo profissional e/ou nos serviços prestados a 

eles/as.  

No entanto, precisamos avançar na nossa compreensão desse termo pois, o 

Movimento Negro nos orienta que o uso do conceito raça deve superar a questão 

biológica e avançar para um patamar de ressignificação do seu significado, sendo 

aplicado numa dimensão político e social.  
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O racismo por sua vez, se fortalece e se dissemina na negação do mesmo. 

Ele se manifesta consciente ou inconscientemente no campo das ideias de 

determinados grupos que acreditam em raças superiores e inferiores. Desse modo, 

esses grupos tendem a impor a sua verdade e/ou crença absoluta sobre os demais. 

Especialmente no Brasil, comumente nos deparamos com a negação do 

racismo fundado numa teoria falaciosa de um país tipicamente miscigenado e plural, 

logo, harmonioso. No entanto, o que deparamos diariamente através dos meios de 

informação/comunicação e principalmente através das pesquisas científicas é com 

um abismo social extremamente grande e rígido. A cada 23 minutos se mata um 

jovem negro no Brasil (ONU Brasil), o sistema carcerário é composto em sua maioria 

por 61,67% de negros/as, pardos/as, segundo o INFOPENN; o IBGE (2010) nos 

mostra que a população negra ocupa os subempregos e o grau de escolaridade 

entre nós se comparado com os brancos cai consideravelmente 

A reflexão de Nilma Lino Gomes (2005) é bastante pertinente quanto a isso 

pois, afirma que 

O abismo racial entre negros e brancos no Brasil existe de fato. As 
pesquisas científicas e as recentes estatísticas oficiais do Estado brasileiro 
que comparam as condições de vida, emprego, saúde, escolaridade, entre 
outros índices de desenvolvimento humano, vividos por negros e brancos, 
comprovam a existência de uma grande desigualdade racial em nosso país. 

(p.47) 
 

 Então, como negar a existência do racismo com tamanha desigualdade 

acometidos à população negra e indígena?  

Partindo do pressuposto de que o Brasil é um país miscigenado, o mito da 

democracia racial cai como uma ilusória justificativa de quem teme pelo seu berço 

de privilégios e dominação.  

Enquanto o entendimento do que venha a ser raça permeia o morfo-biológico, 

o de etnia é sociocultural, histórico e psicológico. Isso porque como etnia 

compreendemos “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” 

(MUNANGA, 2004). Desse modo, os povos indígenas, por exemplo, são 

considerados etnias que constituíram sozinhos nações inteiras. Somente no Brasil, 

de acordo com o Censo do IBGE de 2010, os mais de 305 povos indígenas somam 

896.917 pessoas. Destes, 324.834 vivem em cidades e 572.083 em áreas rurais, o 
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que corresponde aproximadamente a 0,47% da população total do país, destes mais 

de 160 línguas e dialetos são falados pelos povos indígenas. 

 

b) Preconceito, Discriminação Racial e Mito da Democracia Racial 

O discurso de uma sociedade que convive harmoniosamente com todas as 

raças e etnias, pautada na igualdade de oportunidades e de tratamento é o que 

fundamenta o mito da democracia racial.  

O mito da democracia racial pode ser compreendido, então, como uma 
corrente ideológica que pretende negar a desigualdade racial entre brancos 
e negros no Brasil como fruto do racismo, afirmando que existe entre estes 
dois grupos raciais uma situação de igualdade de oportunidade e de 
tratamento. Esse mito pretende, de um lado, negar a discriminação racial 
contra os negros no Brasil, e, de outro lado, perpetuar estereótipos, 
preconceitos e discriminações construídos sobre esse grupo racial. 

(GOMES, 2005, p.57) 
 
Consequentemente a essa visão de convívio harmonioso entre todos, o 

Estado de direito se exime do seu dever de se atentar aos diversos tipos de 

discriminação, desigualdades racial e social que são acometidas à população negra 

e que precisam ser combatidas ferozmente com a criação de políticas 

essencialmente necessárias. Sem esse avançar do Estado, negando a existência do 

racismo, torna- se ainda mais complexo combatê-lo. Desse modo, acredito que, a 

raça é fundamental para a disseminação do racismo que por sua vez é negado no 

mito da democracia racial.  

Quando partimos para o conceito de discriminação, é comum a definição de 

distinguir, discriminar algo. Já a discriminação racial,  

pode ser considerada como a prática do racismo e a efetivação do 
preconceito. Enquanto o racismo e o preconceito encontram-se no âmbito 
das doutrinas e dos julgamentos, das concepções de mundo e das crenças, 
a discriminação é a adoção de práticas que os efetivam. (GOMES, 2005, 
p.55) 

 

Silvio Almeida (2019) por sua vez, considera que a discriminação racial é a 

atribuição de tratamento diferenciado a membros e grupos racialmente identificados. 

O autor pontua ainda a existência de discriminação direta e indireta. A direta 

consiste em antipatia escancarado a determinados indivíduos ou grupos referente a 

sua condição racial; a discriminação indireta é um processo de negação de grupo 

minoritários, ignora-se as condições desses grupos.  

Por preconceito, entendemos como um pré-julgamento, um pré-juízo negativo 

que fazemos de indivíduos que pertencem a diferentes grupos raciais, etnias, 
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religiões, etc. Importa dizer que é uma ação que apreendemos no cotidiano, no 

social, logo, é uma construção social, pois nenhum indivíduo já nasce sabendo 

julgar, ou praticar atos racista pela sua cor de pele, cabelo, religião e/ou até mesmo 

pelo território que outros indivíduos ocupam. 

 

2.2 COLONIALISMO E ESCRAVIDÃO  

O mais duro regime escravocrata se deu no Brasil. Isso porque o Brasil foi o 

país que mais traficou homens e mulheres negros/as da África para escraviza-los na 

produção de cana-de açúcar, cafezais, mineração, (...), e foi o último a aboli-lo. 

Essas atividades econômicas eram consideradas as principais fontes de produção 

de riqueza dos colonizadores, que por sua vez, se tornou, na atualidade, o poder e a 

concentração de bens, nas mãos de poucas pessoas brancas e majoritariamente 

homens, por assim dizer, o empresariado capitalista.  

Ainda assim, o período escravocrata é essencial para compreendermos a 

sociedade a qual vivemos hoje.  

A dura realidade desse regime perdurou por mais de três séculos na nossa 

história sob dominação dos brancos colonizadores. No entanto, esse período foi 

também fruto de insurreição, revolta, luta, quilombos e organização dos 

escravizados como forma de desobediência e (re) humanização. Os/as negros/as 

durante a escravidão, lutaram como escravo por objetivos próprios. Mas lutou, 

também, em movimentos organizados por outros segmentos sociais e políticos e a 

República de Palmares foi o principal marco dessa organização.   

Palmares foi o maior símbolo de anseio por liberdade e dignidade, fortemente 

caracterizado pela maneira intrínseca que os refugiados tinham de lidar com a terra 

na produção de alimentos que na monocultura garantia a subsistência das famílias. 

Era também o espaço que se caracteriza como seu território de identidade, onde 

eram livres para cultuar seus deuses, suas danças, seus cantos e cultura. Assim, 

Palmares ressignificava a terra, dando-lhe um significado bem distante do que 

representava para os colonizadores, que era especialmente econômico.  

A apropriação das terras brasileiras, através das normas e leis, ao longo do 

processo histórico e social, se deu desde a invasão das terras dos nativos (povos 

indígenas) pelos colonizadores portugueses, Império, Proclamação da República e 

se estende até os dias atuais. Pensando na ocupação de terras pela população 
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negra e o que isso representa na sua vida, as Leis de Terras5  e Euzébio de 

Queiroz6 são marcos importantes que nos ajudam a pensar como se estrutura essa 

questão no nosso país, considerando também as lutas dos indígenas contra os 

invasores de suas terras. Como nos fala Diosmar Santana Filho (2018) 

Essa questão precisa ser trabalhada, em escalas diferentes, para que se 
conheça e analise geograficamente as relações de poder no espaço do 
Estado que se formou, desde a invasão das terras indígenas, visto que 
esses povos lutaram contra esta e a escravidão, sendo massacrados e 
levados à morte em sua maioria (p. 104).  

 

 Na mesma linha de reflexão o autor supracitado analisa a situação da 

população negra convergindo seu posicionamento igualmente para esse grupo 

racial, “da mesma forma, os povos africanos e a população negra, por todos os 

períodos da colonização, ao Império e à República, lutam por outro Estado, por outra 

civilização, por outra cidadania” (p.104). 

A população negra, especialmente os quilombolas, sempre foram submetidos 

a processos de exclusão, que por sinal não o fora diferente no direito à terra. Desse 

modo, é possível notar que a terra é a base que estrutura os conflitos (SANTANA 

FILHO, 2018), visto que, através dela, se desenvolvem estruturas de poder e de 

disputas tanto por parte do Estado brasileiro, quanto pelos grandes latifundiários. 

A Lei de Terras (Lei 601) foi uma das maiores armadilhas destinadas ao povo 

negro refugiados em Quilombos brasileiros, pois na sua constituição ficam firmados 

os seguintes interesses, os quais serão demonstrados nos artigos abaixo: 

Art. 1º Ficam prohibidas as acquisições de terras devolutas por outro título 
que não seja o de compra. 
Exceptuam-se as terras situadas nos limites do Imperio com paizes 
estrangeiros em uma zona de 10 leguas, as quaes poderão ser concedidas 
gratuitamente. 
Art. 2º Os que se apossarem de terras devolutas ou de alheias, e nellas 
derribarem mattos ou lhes puzerem fogo, serão obrigados a despejo, com 
perda de bemfeitorias, e de mais soffrerão a pena de dous a seis mezes do 
prisão e multa de 100$, além da satisfação do damno causado. Esta pena, 
porém, não terá logar nos actos possessorios entre heréos confinantes. 
Paragrapho unico. Os Juizes de Direito nas correições que fizerem na forma 
das leis e regulamentos, investigarão se as autoridades a quem compete o 
conhecimento destes delictos põem todo o cuidado em processal-os o punil-

 
5 A Lei 601, de 18 setembro de 1850, dispõe sobre as terras devolutas no Império, e as possuídas por títulos das sesmarias, 

que configuram no processo das relações de acesso a terra, que são reflexos desde 1500, quando as terras ocupadas pelos 

povos indígenas foram invadidas e apropriadas por portugueses, holandeses e franceses. (Diosmar Santana Filho, 2018, 

p.104) 
6 A lei n. 581, de 4 de setembro de 1850, conhecida como Lei Eusébio de Queirós, estabeleceu medidas para a repressão do 

tráfico de africanos no Império. Sua promulgação é relacionada, sobretudo, às pressões britânicas sobre o governo brasileiro 

para a extinção da escravidão no país. Disponível em < http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-2/288-lei-

euzebio-de-queiroz> Acesso em 14 de jan. de 2021. 

http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-2/288-lei-euzebio-de-queiroz
http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-2/288-lei-euzebio-de-queiroz
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os, e farão effectiva a sua responsabilidade, impondo no caso de simples 
negligencia a multa de 50$ a 200$000. (BRASIL, 1850) 

 

Desse modo, como pontua Santana Filho (2018), os/as negros/as, em 

quilombos, não teriam condições econômicas para comprar essas terras, muito 

menos comprovar sua posse por tempo de uso e benefício. Pois a Lei de Terras veio 

para dificultar e/ou impedir a posse de terras pela população preta e pobre. Por outro 

lado, muitos fazendeiros e latifundiários compraram várias posses de terras 

ocupadas por posseiros, famílias com produção orgânica e quilombos, expulsando-

os de suas terras e expandindo suas apropriações ilegais.  

As duras realidades enfrentadas pela população negra no período colonial se 

estendem até os dias atuais, revestidos em outros moldes e configurações, mas que 

ainda continuam a ser realidades duras e árduas. As formas de dominação dos 

nossos povos negros continuam a ser manipulados pelos brancos detentores da 

riqueza produzida por nós, que foram passados pelos seus descendentes 

escravocratas, hoje, o empresariado capitalista. A nós, nos resta lutar, resistir e 

construir novas articulações de enfrentamentos.  

 

2.2.1 Movimentos negros e indígenas no Brasil: resistências e propostas de 
enfrentamento à exclusão  
  

As formas de resistência dos povos negros e indígenas são múltiplas e diversas, 

isso porque é exigido de nós, a todo momento, reinventar estratégias que garantam 

a nossa própria existência e sobrevivência na sociedade a qual estamos inseridos. 

 

Foi no século XX, a partir de décadas de lutas por conquistas de direitos, 
que os movimentos indígenas se apropriaram do termo povos indígenas, 
mais precisamente nos anos 1980, como uma estratégia de aproximação de 
suas lutas e resistências, de suas identidades étnicas distintas, do 
compartilhamento de uma mesma cosmovisão, sendo, portanto, esse termo 
inserido no marco legal brasileiro para a efetivação dos direitos indígenas 
conquistados (FERNANDES,et il, 2020, p.27).  

 

Pesquisadores indígenas e não indígenas como Milanez, Sá, Krenak, (2019) e 

tantos outros, concordam que, a historiografia tradicional, invisibilizou o 

protagonismo da resistência indígena à colonização e às abordagens da transição 

da escravidão indígena para a negra não apenas reforçaram a narrativa da extinção, 

que coloca os indígenas prementemente num lugar pertencente ao passado. Desse 

modo, os povos indígenas, assim como os negros/as enfrentam desde o período da 
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invasão das nossas terras, inúmeros desafios para defender seus direitos. 

Processos de lutas, organização e mobilização dos povos indígenas fez com que, 

em 2016, o governo recuasse e revogasse duas portarias que acabavam com a 

autonomia financeira e orçamentária da Secretaria Especial de Saúde Indígena 

(SESAI, conforme o jornal Carta Capital, 2016. Assim como a saúde, a educação, 

território, assistência social e tantos outros direitos se encontram sob constantes 

ameaças, o que exige dos povos indígenas, lutas constantes. 

No período escravocrata, os negros escravizados, assim como os/as 

indígenas resistiam ao regime da época através da sua rebeldia e sabedoria. Eram 

fugas, rebeliões, insurgências, Quilombos... todas com o mesmo propósito, vivenciar 

a sua dignidade e sua liberdade. O Quilombo de Palmares foi o mais forte marco da 

resistência negra e ainda o é, por ser reflexo e referência de lutas travadas até os 

dias atuais do povo negro.  

 Quilombo de Palmares e o Movimento Negro Unificado (MNU), julgo ser uma 

das principais formas de organização coletiva do povo preto no enfrentamento à 

exclusão (quero aqui deixar claro que não inferiorizo as tantas outras formas de 

organização que sugiram no decorrer da história). Visto que, o Quilombo de 

Palmares conseguiu “além de território, povo e identidade, desenvolver um modelo 

de economia autossustentável, regulada por instituições sociais de justiça e de 

governo” (RIBEIRO, 2014, p.102) e o MNU por ser reflexo da essência de Palmares, 

no que diz respeito a luta pela vida e dignidade dos/as negros/as, no enfrentamento 

das inúmeras formas de exclusão que se fazem presentes e se moldam até os dias 

atuais na nossa sociedade. 

 Os movimentos negros surgem ainda no período da República 

protagonizando conquistas e debates importantes para a população negra. A 

organização política por meio de reinvindicações e projetos pela conquista de 

respeito, reconhecimento, dignidade, empoderamento, participação política, 

emprego, educação e terra, foram as bandeiras de luta defendida pela a Frente 

Negra Brasileira (FNB), criada pelo movimento negro em 1931, em São Paulo. Pois, 

“no período pós-abolição, não foram criadas condições para a neutralização de 

posicionamentos racistas impulsionados pela dinâmica do trabalho forçado e da 

desvalorização dos negros, como produto da escravização” (RIBEIRO, 2014, p.108). 

A educação, sem dúvidas assumia a bandeira prioritária da FNB por entender que o 
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analfabetismo era considerado um dos principais problemas para que os/as 

negros/as conquistassem tais direitos. No entanto,  

Vale salientar que, além da Frente Negra Brasileira, outras entidades 
floresceram com o propósito de promover a integração do negro à 
sociedade mais abrangente, dentre as quais destacam-se o Clube Negro de 
Cultura Social (1932) e a Frente Negra Socialista (1932), em São Paulo; a 
Sociedade Flor do Abacate, no Rio de Janeiro, a Legião Negra (1934), em 
Uberlândia/MG, e a Sociedade Henrique Dias (1937), em Salvador 
(DOMINGUES, 2007, p.107). 

 

O Teatro Experimental do Negro (TEN), por exemplo, foi um importante marco 

para a defesa, valorização e emancipação da população. Criado em 1944, no Rio de 

Janeiro, o TEN tinha como liderança principal o militante Abdias do Nascimento. Na 

defesa dos direitos civis dos negros na qualidade de direitos humanos, o TEN 

propugnava a criação de uma legislação antidiscriminatória para o país (Domingues, 

2007). A autora Matilde Ribeiro (2014), em seu livro intitulado Políticas de promoção 

da igualdade racial no Brasil (1986 - 2010), apresenta outras ações do Movimento 

Negro que se somam à questão educacional e cultural, tanto nacional quanto 

internacionalmente, como a criação do Comitê Democrático Afro-Brasileiro, a 

Convenção Nacional do Negro, I Festival Mundial de Artes Negras, dentre outras. 

O 20 de Novembro (em homenagem ao dia da morte de Zumbi dos Palmares) 

o qual simboliza e representa o dia da luta negra, em contraposição ao 13 de Maio 

(dia da abolição da escravidão), foi uma importante iniciativa do Movimento Negro, 

pois além de denunciar o racismo possibilitou a criação de novas entidades negras 

que se somassem no combate ao racismo e emancipação do povo negro, como 

exemplo a Sociedade Cultural Bloco Afro Ilê Aiyê, no bairro do Curuzu e o Olodum  – 

em Salvador, Bahia (RIBEIRO, 2014). 

Diante das ações do Movimento Negro ao longo da sua existência, as lutas 

antigas convivem hoje, com as novas. Visto que, as reinvindicações do passado 

continuam a ser, as pautas dos movimentos negros da contemporaneidade, com 

suas novas configurações e formas de organização, como é o caso da 

“Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen); a União de Negros pela 

Igualdade (Unegro); os Agentes de Pastoral Negros (APNs); a Associação Brasileira 

de Pesquisadores Negros (ABPN); a Coordenação Nacional das Comunidades 

Negras Rurais Quilombolas -Conaq (p.131). 
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Tais instituições se inserem na ação coletiva e organizativa do Movimento 

Negro e das mulheres, especialmente com a criação do Geledés-Instituto da Mulher 

Negra e a Marcha Mundial de Mulheres, que contribuem para fortalecer o combate 

ao racismo e promover novas discussões acerca da discriminação racial.  

O povo negro sempre travou lutas para que pudessem alcançar a dignidade 

humana. E com sua organização em grupos e/ou movimentos negros raciais, as 

forças se somaram e houve uma maior abrangência na conquista de direitos. 

Mesmo porque nem a “Abolição” nem a Constituição cumpriram o papel de retirá-los 

da posição de marginalizados e discriminados (DOMINGUES, 2008). Com a 

Constituição de 1986 quanto a Carta de 1988, possibilitou que normas pudessem 

ser promulgadas para a conduta no enfrentamento ao racismo nas três esferas do 

governo. 

Em 1988, negros e negras convocaram os Movimentos Sociais Negros e se 

reuniram pela segunda vez em Recife-Pernambuco, no VIII Encontro de Negros do 

Norte e Nordeste para se contraporem à homenagem que Gilberto Freyre, autor do 

livro Casa Grande e Senzala iria receber na capital onde nasceu (SANTOS, 2008). 

Logo, entenderam que, se posicionar contra essa homenagem, é também uma 

forma de negar o “mito da democracia racial” que aquela obra ajudou a consolidar 

no Brasil, de uma sociedade brasileira que convivia harmonicamente, com direitos 

iguais para brancos e pretos.  

Os Movimentos Negros sempre se fizeram presentes nas articulações de 

combate ao racismo e ações anti-racistas, seja elas no fortalecimento de órgãos 

parceiros que desempenham papéis de fortalecimento das lutas negras, como 

sindicatos, por exemplo, como também na pressão às entidades de poder. O 

processo de institucionalização da demarcação das terras quilombolas e a Lei de 

Cotas (Lei n 12.711) tiveram grande participação popular e pressão dos Movimentos 

Sociais Negros. Essa lei possibilitou um novo recomeço para os jovens negros, 

especialmente, por recomendar às instituições federais reservar 50% das vagas 

para pessoas vindas de escolas públicas. Destas, metade se destinariam a 

estudantes com renda familiar igual ou abaixo de 1,5 salário mínimo, e declarados 

negros, pardos, indígenas ou com alguma deficiência. O tempo da políticas de ações 

afirmativas nas universidades e nos concursos públicos (Lei 12.990/14, art.II) 

possibilitou o ingresso de centenas de pretos, pobres, deficientes, indígenas e 

quilombolas a ingressarem no ensino superior e a traçarem novos caminhos e 
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perspectivas de vida. Tudo isso, (GOMES, 2017, p.20) mexe com as forças 

conservadoras, com o capital e com os grupos de poder que sempre ocuparam 

vagas de emprego, lugares de poder e liderança, como se fossem privilégios de 

alguns, e não direito social de todas e todos.  

É nessa perspectiva que os movimentos negros traçam as suas estratégias 

de enfrentamento às diversas forma de exclusão dos negros e negras. Para Nilma 

Lino Gomes (2017), 

Os movimentos sociais são “os produtores e articuladores dos saberes 
construídos pelos grupos não hegemônicos e contra hegemônicos da nossa 
sociedade” e, nesse sentido, a autora se propõe a mostrar que o que 
conhecemos hoje no Brasil, seja sobre a diáspora negra, seja sobre o 
conhecimento construído por pessoas negras, que fazem parte de 
importantes questões teóricas nas áreas do conhecimento das 
humanidades e das ciências sociais, são devidas à atuação política, 
pedagógica, educacional e libertadora do Movimento Negro (a inclusão do 
racismo como crime inafiançável na Constituição Federal do Brasil e a 
alteração da LDB, tornando obrigatório o estudo da história e da cultura 
afro-brasileira e africana são exemplos). (p.16). 

 

Até aqui tentei elencar algumas das diversas ações e articulações dos 

Movimentos Negros no combate ao racismo (que pretendo aprofundá-las em outro 

momento oportuno de minha formação profissional) e as diversas formas de 

exclusão que são acometidas a população negra. A sua importância é inegável e é 

fundamentalmente necessária. No entanto, é sabido dizer que a luta negra não tem 

trégua, como bem descreve a autora acima. Os negros/as continuam a ser as 

pessoas que mais encontram barreiras no acesso aos serviços públicos, no mercado 

de trabalho, na educação... enfim, nos serviços essenciais a nossa sobrevivência e 

dignidade humana. 

Hoje, na contemporaneidade, especialmente com o cenário político ofensivo 

que vivenciamos, de retrocessos aos direitos garantidos através de lutas legítimas, 

nos deparamos com diversos moldes de ataques racistas, que até então, se 

escamoteavam na gaveta do conservadorismo. Trata-se de ações que são 

legitimadas por uma hierarquia maior de poder.  Assim o Brasil assume, no ranking 

das estatísticas, o país que mais mata jovens negros, segundo o Atlas da Violência, 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPEIA (2020). A cada 23 minutos se 

mata um jovem no Brasil e esse jovem tem cor, sexo, escolaridade e se localiza nas 

periferias urbanas, especialmente. 

Desse modo, estou crente de que não podemos deixar sair de vista, 

independentemente dos novos moldes e configurações que venham a tomar os 



32 
 

Movimentos Negros da nossa atualidade, sua essência de origem, que fez emergir o 

MNU e tantos outros movimentos que surgiram e surgem na nossa história - 

condições dignas de vida para os negros e negras do Brasil e do mundo, pois 

precisamos tecer uma grande rede de enfrentamentos e estratégias. É real que as 

lutas dos nossos antepassados se estendem até o agora, com outros contornos e 

configurações, mas com o mesmo propósito, a sobrevivência, a dignidade e 

ascensão do povo negro. E isso é nítido nas diversas formas de enfrentamentos 

travados cotidianamente quando levantamos campanhas para dizer que Vidas 

Negras Importam7 e que a sangria do genocídio dos nossos jovens negros não 

cessa, por isso Parem de Nos Matar8 pois, consequentemente, Minha Mãe Não 

Dorme Enquanto Eu Não Chegar9. E se todos esses movimentos ainda não soarem 

o efeito que deveriam, levantaremos então a segunda Marcha para Zumbi, alinhada 

e unificada, para trazer de novo a essência da luta coletiva pois, se Palmares não 

vive, faremos Palmares de Novo10. 

 

2.2.2   Aldeias e quilombos em movimento pela garantia de direitos  

As lutas travadas pelos povos indígenas e quilombolas pelos seus direitos são 

históricas. Especialmente por enfrentarem grandes resistências do poder público no 

que tange ao desenvolvimento de políticas públicas eficazes para o desenvolvimento 

de seus territórios, visto que, tudo isso se insere em um campo bastante desafiador 

pois mexe com estruturas dominantes, privilegiadas e de poder na nossa sociedade.  

 
7 Black Lives Matter (Vidas Negras Importam, em português) é um movimento ativista internacional, com origem na 

comunidade negra nos Estados Unidos, que luta contra a violência às pessoas negras. No Brasil, a campanha ganha força 

contra o extermínio e todas as formas de violação dos direitos das pessoas negras. Disponível em: < 
https://correiodoestado.com.br/cidades/black-lives-matter-o-movimento-vidas-negras-importam/379195> Acesso em 2 de 

fev. de 2021. 
8 Consultar livro #Parem de nos matar! (Ijumaa, 2016). 
9 Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar- É um projeto desenvolvido pelo Odara- Instituto da Mulher Negra, 

em três comunidades da periferia de Salvador com foco na sensibilização da sociedade brasileira e baiana para os 

danos\impactos causados pela violência policial, o racismo e o tráfico de drogas na vida de adolescentes, jovens negras, suas 

mães e seus familiares. A ação tem como foco o apoio, articulação, fortalecimento de vínculos, palestras, diálogo com as 

mães de jovens assassinados em decorrência da violência, oficinas de artesanatos e customização de materiais a fim de 

promover a conquista da independência financeira; sensibilização com adolescentes e jovens sobre a violência nas escolas da 

rede pública de Salvador, dentre outros. Disponível em: < https://institutoodara.org.br/programas/programa-de-direitos-

humanos/> Acesso em 2 de fev. de 2021. 
10 Envolvidos pela luta dos direitos dos estudantes indígenas e quilombolas em mobilização em Brasília, a freasse “Se 

Palmares Não Vive, Faremos Palmares de Novo”, foi o grito de guerra que marcou a II Mobilização Nacional dos Estudantes 

Indígenas e Quilombolas, em Brasília, no período de 03 a 07/06/2019. Os quilombolas acreditam que, as novas lutas farão 

renascer Palmares, com sua essência de luta emancipatória e coletiva contra todo tipo de retrocesso de direitos dos indígenas 

e quilombolas.  

 

https://correiodoestado.com.br/cidades/black-lives-matter-o-movimento-vidas-negras-importam/379195
https://institutoodara.org.br/programas/programa-de-direitos-humanos/
https://institutoodara.org.br/programas/programa-de-direitos-humanos/
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Ainda que, a Constituição de 1988 marca a revolução pela democracia na 

sociedade brasileira, a temática quilombola passa a ser foco de atenção somente 

depois, como aparece no artigo 68 do ADCT da Constituição Federal de 1988, 

 

A problemática quilombola somente adquiriu nova força no cenário nacional 
com a expedição do Decreto 4.887 de 20 de novembro de 2003, através do 
qual foi regulamentado, sob o pálio de critérios de autoatribuição, o 
procedimento de identificação reconhecimento, delimitação, demarcação e 
titulação das terras ocupadas pelos remanescentes de quilombos de que 
trata o Art. 68 dos ADCT. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

 

Este passa a ser o marco contemporâneo na regularização fundiária das 

comunidades tradicionais quilombolas no Brasil, que ganhou uma nova dinâmica nas 

relações estruturais e formas de diálogo, bem como a efetivação de direitos para e 

com os sujeitos (SANTANA FILHO, 2017).  

Ao refletirmos acerca da constituição histórica desses povos percebemos o 

quanto os quilombos e os indígenas já traçavam movimentos pela busca de seus 

direitos. Julgo ser importante trazer aqui que a formação dos quilombos que se 

constituiu como um dos primeiros momentos em busca de liberdade e dignidade, 

logo, era caracterizado, ao meu ver, como os primeiros movimentos em busca de 

direitos. Clóvis Moura (2020), nos conta que, 

O quilombo aparecia onde quer que a escravidão surgisse. Não era simples 
manifestação tópica. Muitas vezes surpreende pela capacidade de 
organização, pela resistência que oferece; destruído parcialmente dezenas 
de vezes e novamente aparecendo, em outros locais, plantando roça, 
construindo suas casas, reorganizando a sua vida social e estabelecendo 
novos sistemas de defesa. (p.159)  
 

As formas de organização, as insurgências, fugas e as diversas maneiras de 

resistência oferecida ao sistema escravista, desmistifica a tradicional ideia de que os 

negros/as eram acomodados e aceitavam passivamente à escravidão. Assim, é 

preciso entender o quilombo não apenas como um espaço físico e estático, mas 

como novas formas de convivência, de organização e com outros modos de lidar 

com a terra. Ou seja, o quilombo dialético, ativo e dinâmico. 

Os quilombos e aldeados mantêm uma estreita relação com o seu território, 

muitos têm o entendimento de que nossos corpos estão relacionados com tudo o 

que é vida, que os ciclos da Terra são também os ciclos dos nossos corpos, como 

nos fala o indígena Krenak (2020). Em nossos territórios se mantém vivas as 

tradições ancestrais e a memória do nosso povo. Nossas ações se pautam na 

sustentabilidade e preservação do meio ambiente, onde se desenvolve a agricultura 
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familiar que é, muitas das vezes, o único meio de subsistência de gerações. Desse 

modo entendemos o território como algo sagrado. O território quilombola, julgo ser, a 

identidade do nosso país, mesmo que o racismo e as desigualdades raciais insistem 

em negá-lo. 

Contudo, os desafios que enfrentamos são diversos. Os desafios de ontem 

continuam a ser hoje, em outros moldes, desafiador para o nosso povo. Com o 

intuito de avançar contra as terras quilombolas e indígenas (por sua vez, ricas em 

recursos naturais), presenciamos a criminalização e mortes de lideranças indígenas 

e quilombolas. Segundo a CONAQ (Coordenação Nacional de Articulação das 

Comunidades Negras e Rurais Quilombolas), de janeiro a agosto de 2017, subiu de 

1 para 13 o número de lideranças quilombolas assassinados no Brasil, ambos eram 

líderes que atuavam em conflitos agrários. Percebemos então, que a especulação 

fundiária e o crescimento do agronegócio sempre se mostram zonas de conflitos 

para com os povos de comunidades tradicionais, tornando-se uma ameaça 

constante desses povos. A Comissão Pastoral da Terra (CPT) por sua vez, aponta 

que o número de lideranças indígenas mortas em conflitos no campo em 2019 foi o 

maior em pelo menos 11 anos, onde em 2019 foram 27 mortes sendo 7 lideranças, 

enquanto em 2018 esse número foi de 2 mortes. 

Mas as lutas dos povos tradicionais não se resumem apenas ao território, 

envolve a educação de seus jovens, o direito à saúde, o direito ao trabalho formal, o 

direito de cultuar seus deuses e sua cultura, enfim, são múltiplas.   

Quanto aos povos indígenas, as suas lutas por direitos se assemelham e 

muito aos quilombolas. Ambos são povos que se movimentam em lutas coletivas 

desde o processo de invasão dos portugueses até os dias atuais. Os indígenas eram 

considerados pelos brancos, “pessoas” incapazes e primitivos, e que precisavam ser 

tutelados por alguém (um branco), ou alguma entidade. A Lei N. 3071 promulgada 

em 2016 estabelece “nova” tutela dos povos indígenas ratificando um retrocesso em 

termos de direitos de cidadania desse grupo populacional.  

Essa lei (também conhecida como Estatuto do Índio) criada pelos brancos viola o 

direito à liberdade e de ser diferente culturalmente, ou seja, que vivem e constroem 

suas relações conforme seus próprios modos de viver, diferentemente dos padrões 

da sociedade branca. Acreditavam que os povos indígenas iriam se educar com a 

cultura dos brancos, deixando de ser índios, suas culturas e direito a suas terras.  
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Mais uma vez a disputa pelas terras dos povos tradicionais marca os grandes 

conflitos provocados por grileiros, o avanço do agronegócio e até mesmo pelo 

Estado quando se faz presente na negação da titulação das terras indígenas e 

quilombolas. 

A terra é essencial à vida dos povos de comunidades tradicionais, não há vida 

sem a terra, como nos fala o ativista indígena Ailton Krenak (2020) 

A nossa mãe, a Terra, nos dá de graça o oxigênio, nos põe para dormir, nos 
desperta de manhã com o sol, deixa os pássaros cantar, as correntezas e 
as brisas se mover, cria esse mundo maravilhoso para compartilhar, e o que 
a gente faz com ele? (KRENAK, 2020, p. 84) 
 

 O ambientalista, indígena nos chama à atenção para a preservação da mãe 

terra, para a interdependência entre o homem e a natureza, visto que, a humanidade 

não está cumprindo o seu papel de preservá-la. Faz um alerta quanto aos sinais de 

socorro do planeta terra. Critica ainda o negacionismo do Estado, a invasão dos 

grileiros nas terras indígenas e a ambição desenfreada por riqueza, ameaçando 

assim o bem mais precioso para a vida dos indígenas, a terra.           

 Ao falarmos dos direitos dos povos indígenas e quilombolas, sempre 

retornamos ao denominador comum: a disputa pela terra. Consequentemente, o 

desenvolvimento desses territórios e o acesso aos serviços essenciais, como saúde, 

educação, trabalho e segurança são condicionados à regularização e titulação 

dessas terras.  

  Nesse sentido, acredito que os desafios na atualidade para os indígenas 

assim como para os demais povos tradicionais, requer de todos nós, buscarmos 

novas formas de organização e do fortalecimento das nossas lutas para preservar e 

buscar novas conquistas de direitos.   

 

2.3. BREVES APONTAMENTOS SOBRE MOVIMENTO ESTUDANTIL: O LUGAR 

DA JUVENTUDE NEGRA-INDÍGENA NA UNIVERSIDADE 

 É inegável a importância do movimento estudantil na construção e na defesa 

dos direitos dos/as sujeitos do nosso país. É histórica a força desse movimento junto 

às demais classes exploradas, reivindicando, organizando, pressionando e 

unificando lutas. Desde o período colonial, o movimento estudantil já se mostrava 

insatisfeito com os rumos que os colonizadores deram ao nosso país, participando 

contra os altos impostos cobrados pela Corte Portuguesa, por exemplo. 
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Esse movimento só passou a ter uma representação legal perante a 

sociedade com a criação da União Nacional dos Estudante (UNE) em 1934, que se 

deu no Estado Novo e mantinha uma proximidade com o governo da época. 

 

A UNE foi uma entidade de caráter social e político que reunia um grande 
número de estudantes, pertencentes a diferentes grupos com diversas 
tendências políticas e ideológicas. E cada um desses grupos possui uma 
versão ímpar da trajetória da entidade (ARAÚJO, 2007, p. 21). 

 

 Tinha como objetivo a busca de um ensino de qualidade e uma sociedade 

mais justa. Dentre os resultados conquistados tanto na política quanto na educação, 

podemos citar o direito ao voto dos jovens de 16 anos; os protestos de 2013 que 

conseguiram que 75% dos royalties do petróleo e 50% do fundo social do pré-sal 

fossem destinados aos gastos com a educação, ocupações em escolas contra a 

PEC 241 que congela os investimentos na educação, participação nos protestos 

pelo fim da Ditadura Militar, participação no movimento Caras Pintadas na década 

de 90, dentre outros. Importa ressaltar aqui, que tais reivindicações e conquistas 

supracitadas acima, foram resultados de união de diversos segmentos sociais da 

nossa sociedade, que se mobilizaram e somaram forças junto ao movimento 

estudantil na luta em busca desses direitos.   

Ainda assim, o movimento estudantil tradicional (hegemonicamente branco) 

não dá conta de atender e construir avanços na democratização das pautas da 

população negra, periférica, indígenas e quilombolas, fazendo surgir tensões e 

outros movimentos estudantis no século XXI dentro da universidade.  

Cabe ressaltar que os movimentos estudantis que surgem hoje na diáspora 

negra são frutos de movimentos passados construídos através do Movimento Negro. 

O Grupo de Trabalho André Rebouças (GTAR) na Universidade Federal 

Fluminense, liderado pela ativista e historiadora negra Beatriz Nascimento, tem os 

primeiros registros de suas ações no ano de 1973. Formado por uma iniciativa de 

negros/as acadêmicos/as de diferentes áreas do conhecimento (História, Geografia, 

Ciências Sociais, Química e Física), o grupo objetivava dentre outras pautas 

importantes, “introduzir gradualmente na Universidade créditos específicos sobre as 

relações raciais no Brasil, principalmente nos cursos que abranjam a área das 

Ciências Humanas” (RATTS, 2007, p.37). 
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Podemos presenciar que a partir desse movimento do GTAR, os primeiros 

movimentos estudantis negros se articulavam para inserir a pauta negra nos 

currículos acadêmicos, participavam de formação com especialistas e organização 

de eventos que discutiam acerca da questão étnico-racial.  

Com o alargamento das formas de organização política no Brasil, 

especialmente com as chamadas Jornadas de Junho de 201311, fortes mobilizações 

tomaram as ruas dando visibilidade às diversas formas de organização que vinham 

sendo gestadas em diferentes espaços sociais, dentro e fora das universidades 

públicas brasileiras, sobretudo após a segunda onda de expansão das ações 

afirmativas motivada pela Lei Federal de 2012, sancionada pela então presidenta da 

República Dilma Rousseff. Alguns estudiosos classificam esses novos coletivos de 

novíssimos movimentos sociais, os quais se apresentam no seu ideário 

organizacional de forma mais horizontalizada, fazendo uso da internet de forma 

sistemática e em redes (GUIMARÃES; RIOS; SOTERO, 2020). 

A constituição de movimentos estudantis negros e os cursinhos pré-

vestibulares populares assumem papéis fundamentais onde se constitui o processo 

de alcance da universidade, visto que, o ensino superior no Brasil sempre fora 

considerado privilégio de poucos. Sobre os cursos pré-vestibulares Wesley da R. 

Conceição (2019) pontua que estes cursos, vão muito além da preparação para uma 

prova que permite o ingresso no ensino superior, possibilita uma maior formação 

mais ampla e dinâmica de cunho cultural, política e social. 

  

As “Experiências de Pré-Vestibulares Populares” são experiências forjadas 
no seio dos movimentos sociais que, tendo percebido a importância do 
processo educacional, como um dos elementos capazes de contribuir com o 
rompimento do “ciclo marginalizador” imposto às classes populares, tem 
buscado a ampliação dos espaços educativos com finalidade de possibilitar 
uma maior formação política/cultural e instrumental para o exame 
“vestibular” bem como contribuir no desenvolvimento da autoestima, da 
autonomia, da solidariedade, do sistema coletivo de organização e 
participação de pessoas que, descapitalizadas econômica e culturalmente 
não estão em pé de igualdade na disputa pela vaga na universidade 
(Vasconcelos, apud CONCEIÇÃO, 2019, p.24). 
 

Conceição pontua ainda que “na maioria dos cursos pré-vestibulares 

populares, há preocupações que extrapolam a preparação para o vestibular. Trata-

se de preocupações políticas, que se explicitam nos discursos dos seus 

participantes, nas propostas e nas práticas dos cursos, que vão desde atividades 

 
11 C.f, Peres, Relações entre coletivos com as Jornadas de Junho, 2019. 
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desenvolvidas em sala de aula visando a construção de uma nova consciência em 

seus educandos (consciência racial, de gênero, de classe, dos problemas sociais, 

etc.), passando por seminários, fóruns de discussões, assembleias, negociação de 

isenções e bolsas com universidades, ações judiciais, formulação de propostas para 

facilitar o acesso e a permanência de estudantes das classes populares no ensino 

superior e democratizar a educação e o acesso ao conhecimento” (p.25). Desse 

modo, esses cursos cumprem um importante papel na formação dos/as estudantes 

pobres da nossa sociedade, pois representam uma ponte entre esses estudantes e 

o ensino superior. 

 Os primeiros cursos pré-vestibulares surgem na década de 1970 e se 

expandem especialmente no Brasil a partir das décadas de 1980 e 1990, no entanto 

eram na sua maioria particulares. Desse modo, surgem as primeiras iniciativas de 

cursinhos gratuitos e/ou com preços populares (CONCEIÇÃO, 2019), com o intuito 

de contemplar os estudantes pobres da nossa sociedade especialmente a 

população negra, como é o caso do Curso Pré-Vestibular para Negros e Carentes 

(PVNC) e o EDUCAFRO. Ambos fazem parte de uma rede mantida por organização 

sem fins lucrativos que possui ligação com a Igreja católica, a Francisco de Assis: 

Educação, Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos – FAECIDH, ambas no Rio de 

Janeiro. 

 Importa ressaltar que o surgimento de novos coletivos estudantis nos espaços 

acadêmicos, em especial os negros e indígenas, são resultados, acima de qualquer 

coisa, do combate ao racismo e a todas as formas de discriminação, de forma que, 

esses coletivos precisam fazer ecoar suas vozes que são reprimidas por uma 

sociedade sustentada no racismo que é estrutural, e que concretiza suas ações na 

exclusão e a não democratização do ensino superior brasileiro.     

 Assim, muitos de nós encaram a universidade como um ambiente hostil, 

outros ainda como discrepantes da sua realidade, seja pela cor, pela condição 

econômica, pela formação cultural, pela orientação sexual, seja ainda pela origem 

territorial (especialmente das periferias dos grandes centros urbanos, do interior dos 

estados ou mesmo de outras regiões do país), isto é, algo frequentemente 

interpretado por esses alunos como sentimento de deslocamento.  

 Com as políticas de cotas, houve um número considerável de quilombolas e 

indígenas que adentraram as universidades fazendo valer os seus direitos enquanto 

sujeitos/as. No entanto, os constantes desafios enfrentados para ingressar e 
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permanecer no ensino superior ainda estão longe de ser uma das prioridades para a 

representação nacional dos/as estudantes brasileiros/as. 

Desse modo, o Coletivo de Estudantes Quilombolas da UFBA (CODEQUI), o 

Núcleo de Estudantes Indígenas da UFBA (NEI), o coletivo Luiza Bairros, Coletivo 

Negro da USP e tantos outros, surgem no Brasil com o intuito de defender suas 

pautas políticas. 

 O primeiro estudo sobre coletivos negros no ensino superior apresenta uma 

análise do contexto que consagrou a emergência desses grupos no ensino superior 

em defesa dos direitos da população negra. Segundo os autores, esses coletivos 

existem seja na defesa de supervisionar a aplicação da política de cotas, garantindo 

reserva de vaga a candidatos fenotipicamente negros (pretos e pardos), por cotas 

nos concursos públicos para docentes, na defesa de cursos preparatórios para os 

processos seletivos para a pós-graduação, na defesa da permanência universitária, 

na reinvindicação de inclusão de referências de autores/as negros/as nas disciplinas 

e tantas outras (GUIMARÃES; RIOS; SOTERO, 2020). 

 

2.3.1 Políticas afirmativas e a inserção de estudantes indígenas e quilombolas 

nas universidades  

 Os debates envoltos nas políticas de ações afirmativas (primeiras décadas) 

foram intensos e dicotômicos, na sua maioria, pois havia na sua essência a defesa 

de interesses, seja de quem as defende como de quem se mostrava contrário a elas. 

No entanto é sabido dizer que, essas políticas surgiram com a intencionalidade de 

reduzir as desigualdades raciais acometidas a grande maioria da população. E o 

Brasil, especialmente, com o seu caráter multicultural, não poderia se eximir desse 

debate, como aponta Munanga (2006).  

[...] o debate sobre políticas de ação afirmativa e sobre o multiculturalismo 
na educação surge desse contexto universal e está na pauta de muitos 
países do mundo contemporâneo. O Brasil, um país que justamente nasceu 
do encontro das culturas e das civilizações, não pode fugir dele (p. 52).   

 

 Segundo Domingues (2005), o termo “ações afirmativas” surge em 1963, pelo 

então presidente dos Estados Unidos, J. F. Kennedy e reúne significados como, “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 

(p.166). 
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No Brasil, o tema (ações afirmativas) é alvo de calorosos debates e 

polêmicas, especialmente no que diz respeito às cotas - que tem como premissa 

reservar um percentual de vagas para um determinado grupo populacional, sejam 

eles, negros, gays, deficientes, mulheres, (...). É fato que a política de cotas é um 

dos indispensáveis mecanismos no enfrentamento das desigualdades raciais no 

país, assim como também é alvo de fortes críticas, especialmente os conservadores 

e meritocratas. 

Num país tão desigual como o Brasil em que os negros/as se encontram em 

posição de extrema desvantagens com os brancos, seja no campo profissional ou 

educacional, ratificando que a desigualdade social no Brasil é determinada também 

pelo fator racial, é assertivo criar ferramentas especialmente públicas que consigam, 

minimante limitar o avanço progressivo desse abismo social. A educação assim 

como a política brasileira se insere em campos privilegiados e disputas de poder12, e 

no Brasil, o ensino superior por sua vez, sempre esteve restrito a poucos, ou seja, a 

camada branca da nossa sociedade. A maior composição populacional da 

sociedade- os povos de comunidades tradicionais, pretos, pobres e periféricos- 

tiveram condições e/ou oportunidades muito precárias de acesso às universidades, e 

o sistema de cotas, por sua vez, conseguiu ampliar o ingresso de muitos desses no 

ensino superior, proporcionando ampliar horizontes.  

As políticas de ações afirmativas, especialmente a de Cotas foram cruciais 

para o ingresso de estudantes indígenas e quilombolas no ensino superior. O 

desempenho educacional desses estudantes aponta para o seu desempenho igual 

ou superior aos estudantes não cotistas,  

 

Do ponto de vista da educação em nível superior no Brasil, hoje, dezembro 
de 2008, existem 84 instituições de ensino público que nos últimos oito anos 
adotaram algum tipo de ação afirmativa de ingresso, incluindo o sistema de 
cotas. Tem-se a avaliação de desempenho próximo, similar ou até melhor 
dos alunos cotistas em relação aos não cotistas (SANTOS et.il 2008). 

 

Ainda são escassos os dados estatísticos sobre o percentual de estudantes 

indígenas e quilombolas no ensino superior brasileiro, nem mesmo MEC contém 

essa informação, o que impossibilita, segundo Monalisa Reis (2015), avançar nos 

 
12 A Lei n. 12.711 (lei de cotas para o ensino superior) que tramitou por mais de 10 (dez) anos no Congresso Nacional, foi 

sancionada em 29 de agosto de 2012, reservando vagas nas instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da 

Educação. Na altura, 71% das universidades públicas brasileiras já possuíam alguma modalidade de política de ação 

afirmativa de ingresso, principalmente para estudantes negros (pretos e pardos). (FERES JUNIOR; DAFLON; CAMPOS, 

2012) 
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estudos em que se analise a efetivação ou não, do direito ao acesso à educação 

superior, e consequentemente da política de ações afirmativas no plano prático. 

Os últimos dados da última pesquisa desenvolvida pela Andifes e Fonaprace, 

referente ao perfil dos/as estudantes de graduação das universidades federais, 

mostra que a comunidade de graduandos das universidades federais brasileiras é 

formada por 54,6% de mulheres. Mais de 50% têm idade entre 20 e 24 anos e 

78,1% se declararam heterossexuais. Além disso, 51,2% da população pesquisada 

é negra (ANDIFES, 2018).  

O número de aldeados e quilombolas mais que duplicou de 2014 a 2018, 

conforme mostra a tabela seguinte.  

 

 

Tabela 1 Graduandos(as) de acordo com cor e raça, 2014-2018 

 

 

Através da tabela, notamos que houve um aumento significativo do número 

de quilombolas e indígenas ingressantes no ensino superior no comparativo dos 

anos de 2014 a 2018. Esses dados são importantes para refletirmos os efeitos das 

políticas de ações afirmativas na vida dos/as estudantes que mais sofrem com as 

desigualdades sociais no país. No entanto, é preciso ficar em alerta pois, apesar do 

crescimento dos/as estudantes indígenas e quilombolas nos espaços de ensino 

superior, esse número ainda é menor se comparado com as pessoas pretas não-
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quilombolas e bem como um abismo gigantesco quando comparado com os 

estudantes brancos do país.  

 O gráfico seguinte nos permite analisar em números, o crescente aumento de 

ingressos de negros/as no ensino superior nos 15 anos da política de ações 

afirmativas no Brasil, vejamos: 

 

Gráfico 1 Graduandos(as) negros no ensino superior – 2003 a 2018 

 
Fonte: IV Pesquisa de Perfil do Graduando IFES - 2015. V Pesquisa Nacional de Perfil 

Socioeconômico e Cultural dos graduandos das IFES (2018) 

 
É indiscutível o avanço que tivemos nas formas de ingresso no ensino 

superior brasileiro, especialmente com as políticas de ações afirmativas e de 

inclusão, mas, ainda existe uma grande lacuna quando comparamos o ingresso dos 

estudantes negros e brancos, brancos e indígenas, por exemplo. Além disso, 

precisamos nos atentarmos para que esses dados positivos apontados na presente 

pesquisa não sejam usados contra nós para legitimar a extinção dessa política, que 

ainda tem, ao meu ver, um longo caminho para minimizar as faltas de oportunidades 

entre a população mais empobrecida da nossa sociedade. Desse modo, há ainda 

um grande percurso pela frente para que consigamos avançar, de fato, na correção 

das desigualdades existentes nas universidades brasileiras. 
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3. SOMOS RESISTÊNCIA PARA GARANTIR NOSSA SOBREVIVÊNCIA: LUTAS, 

DESAFIOS E CONQUISTAS DO MOVIMENTO NACIONAL DOS/AS 

ESTUDANTES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS NA DEFESA DA PERMANÊNCIA  

 Ingressar e permanecer no ensino superior são grandes desafios na vida 

dos/as estudantes indígenas e quilombolas, especialmente porque a universidade 

sempre o fora um espaço destinado a elite branca, com arcabouços eurocêntricos e 

detentora de conhecimentos privilegiados. No entanto, as universidades têm sido 

palco de grandes revoluções, quebra de paradigmas, bem como construção de 

caminhos para a valorização de novos saberes, especialmente protagonizadas 

pelos/as sujeitos/as que insistem em escrever a sua própria história. 

  Desde a sua criação em 2013, o Programa Permanência era mantido aberto o 

ano todo, desse modo, os/as estudantes poderiam fazer a sua inscrição no 

programa assim que adentrasse a universidade. Em 2017 o MEC estabelece dois 

períodos (início de semestre) para inscrição no programa e exclui os/as estudantes 

em situação de baixa renda, deixando apenas os/as estudantes indígenas e 

quilombolas. Esse processo nos deixou em alerta, pois sabemos que com os 

agravos políticos e a famigerada “crise econômica” pregada pela mídia e outros 

setores do nosso país, o governo não demoraria muito para nos atacar.   

 A Universidade Federal da Bahia é o palco onde se deu os primeiros passos 

para as ações do Movimento Nacional dos/as Estudantes Indígenas e Quilombolas.  

O movimento surge em 2018 com a unificação interna e nacional dos/as estudantes 

quilombolas e indígenas do ensino superior sob fortes ameaças do Ministério da 

Educação-MEC nos cortes da Bolsa Permanência13 e a não abertura do sistema do 

programa que contempla milhares de estudantes indígenas e quilombolas nas 

universidades e institutos federais de todo o país.  

Neste mesmo ano (2018), os novos alunos indígenas e quilombolas que 

chegaram às universidades federais tiveram a notícia de que o MEC, não teria 

previsão de quando seria a reabertura do sistema para novas inscrições no 

programa, pois, “não possuía verbas” para custear o programa, segundo o órgão. O 

então Ministro da Educação Rossieli Soares, fez um comunicado oficial em 29 de 

maio, anunciando cortes de aproximadamente 4 mil vagas anuais da Bolsa 

Permanência e que nós, estudantes indígenas e quilombolas, deveríamos nos 

organizar em comissões para criar critérios para a ocupação das 800 bolsas que 

 
13 Sobre a Bolsa Permanência ver  tópico 3.1 deste trabalho. 
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estariam disponíveis no sistema para os/as novos/as estudantes indígenas e 

quilombolas de todo o país. Com a recusa e repúdio à proposta de retrocesso e de 

ataques aos nossos legítimos direitos, foi organizado a nossa primeira mobilização 

nacional que aconteceu em Brasília, na semana de 18 a 22 de junho do mesmo ano.  

Importa ressaltar aqui que o diálogo com o Mec referente à bolsa permanência 

se dava desde abril de 2018, com representantes dos/as parentes indígenas em 

Brasília, com pautas pessoais do Abril Indígena e levando também a pauta da Bolsa 

Permanência. No entanto, sem alcançar o objetivo principal que era incluir todos/as 

estudantes no programa, fez nascer através de articulação internas e externas à 

UFBA, o Movimento Nacional.    

A primeira mobilização nacional foi fruto do Movimento Nacional dos/as 

Estudantes Indígenas e Quilombola (MNEIQ). O mesmo surge em meados maio de 

2018 com as primeiras articulações internas UFBA entre os coletivos indígenas e 

quilombolas- Núcleo De Estudantes Indígenas Da UFBA (NEI); União dos Povos e 

Organizações dos Estudantes Indígenas da UFBA (UPOEI); Coletivo De Estudantes 

Quilombolas Da UFBA (CODEQUI)- com o intuito de enfrentar os desmontes das 

políticas de permanência estudantis destinados a nós, bem como a defesa das 

universidades públicas contra os ataques do governo federal brasileiro. O coletivo é 

continuidade de lutas ancestrais por direitos e também fruto de processos de 

embates dos movimentos negros na defesa de melhores condições de vida para a 

população negra.  

 

3.1 ARTICULAÇÃO NA UFBA: FORJANDO ALIANÇAS  

 As primeiras articulações em busca de apoio aconteceram na UFBA. Sem 

nenhum tostão no bolso (ditado popular), precisávamos ir em busca de ajuda 

financeira, apoio de partidos políticos, de outras categorias profissionais, da 

comunidade acadêmica, transporte para a viagem, alimentos, enfim, toda e qualquer 

ajuda que contribuísse para atingir o nosso objetivo, a mobilização em Brasília. Tal 

movimento muito se assemelha com as articulações do Movimento Negro na Marcha 

para Zumbi em 1995, onde diz que, 
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As novas formas de articulação e de expressão da militância nos locais de 
trabalho, no campo, nos sindicatos, nos movimentos populares, partidos, 
universidades, parlamento, nas entidades religiosas, órgãos 
governamentais etc., vêm nos últimos anos acrescentando melhores armas 
no combate ao racismo (DOCUMENTO MARCHA PARA ZUMBI, 1995, s/p). 

 

 Desse modo, as articulações de base foram fundamentais para que 

pudéssemos alcançar os nossos objetivos, pois a nossa luta não é endógena, ela se 

articula com outros trabalhadores e outras categorias.  

 

Figura 1 Foto da assembleia com representantes políticos, sindicatos, universidade, 
lideranças de movimentos sociais- Faculdade de Arquitetura, 2018. 

   

Fonte: Foto do acervo pessoal da pesquisadora  

 Na foto acima, reunidos em uma assembleia no auditório da Faculdade de 

Arquitetura na UFBA em articulação de busca apoio para a mobilização em Brasília, 

o cacique Aruã Pataxó, liderança indígena Kâhu Pataxó, liderança quilombola João 

Batista, reitor João Sales, Cássia Maciel pró-reitora de ações afirmativas, 

deputados/as Alice Portugal e Luiz Alberto (ex-deputado), entidades de movimentos 

sociais e sindicatos. 

 A busca e o fortalecimento das alianças políticas foram cruciais para que os 

objetivos pretendidos por nós fossem alcançados com êxito, visto que, nós, 

enquanto juventude negra quilombola e indígena buscamos formas de ampliar o 

diálogo com a sociedade brasileira e administrações públicas, como forma de reação 

à invisibilidade e à afirmação do protagonismo político. 
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 As articulações dentro e fora da universidade foram intensas, com a 

movimentação em redes sociais com o intuito de dar visibilidade ao nosso 

movimento; panfletagem nos campos da UFBA; rifas; reuniões no Centro 

Administrativo da Bahia (CAB) em busca de apoio político para se juntar a nós em 

Brasília em defesa das nossas pautas; o extensivo diálogo com a PROAE na pessoa 

de Cassia Maciel em busca de ajuda financeira e transporte, enfim, foram muitas as 

movimentações e articulações para chegarmos em Brasília para a mobilização. 

 

3.1.1 Agenda Política do Movimento Nacional  

 Durante a semana de mobilização em Brasília, a nossa agenda política era 

organizada em assembleias gerais que se davam ao final das atividades, no 

acampamento do CIMI14. Era preciso alinhar com todos/as do Movimento qual a 

conjuntura que nos encontrávamos naquele momento e qual o nosso objetivo 

principal a ser alcançado durante a semana. Dentre as ações, tivemos a análise de 

conjuntura e o planejamento estratégico traçado para desempenhar as atividades 

que se davam nos ministérios e secretarias, sempre em comissões com números 

equivalentes de estudantes indígenas e quilombolas.  Segundo o relatório do Pec 

Indígena da UFBA de 29 de junho de 2018, a I Mobilização Nacional em Brasília 

contou com uma delegação de aproximadamente 300 estudantes, de 18 

universidades e institutos federais, lideranças e estudantes indígenas de 40 povos e 

quilombolas das cinco regiões do país15. Com agendas na Câmara dos Deputados, 

nas Comissões de Educação e Direitos Humanos, na Casa Civil, Ministério da 

Educação, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Articulação Social da 

Presidência da República, Secretaria de Promoção de Igualdade Racial. 

 O objetivo principal da I Mobilização Nacional era a reabertura do Programa 

Bolsa Permanência (PBP) e que todos/as estudantes indígenas e quilombolas 

fossem incluídos nele. Desse modo, a primeira passeata denominada #Permanência 

Já, tomou as ruas de Brasília para demonstrar o nosso descontentamento e não 

 
14 CIMI – Conselho Indigenista Missionário. Criado em 1972, o CIMI é um organismo vinculado à CNBB (Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil) que, em sua atuação missionária, conferiu um novo sentido ao trabalho da igreja católica 

junto aos povos indígenas. Está estruturado em 11 regionais distribuídos pelo país e um Secretariado Nacional, em Brasília. 

Conta com assessoria antropológica, de comunicação, jurídica e teológica para atuar nas causas dos povos indígenas 

brasileiros. Disponível em https://cimi.org.br/o-cimi/ Acesso em 20 de maio de 2021. 

 
15 Devido às limitações do trabalho impostos pelo cenário pandêmico o que limitou o acesso as atas do MNEIQ, não tive 

condições de detalhar as informações supra citadas acima no que se refere aos povos e universidades presentes na I 

Mobilização Nacional.   

https://cimi.org.br/o-cimi/
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aceitação do tratamento que o Mec vinha oferecendo para nós estudantes indígenas 

e quilombolas.    

 

Figura 2 Marcha pela #Permanência Já  
Dos/as Estudantes Indígenas e Quilombolas em Brasília, 2018 

 

              Fonte: Site do CIMI 

 A foto 2 acima, traz na faixa o nosso objetivo principal e inegociável para com 

o Mec- não aceitaremos nenhum estudante indígena e quilombola a menos, ou seja, 

fora do Programa Bolsa Permanência. Ela faz parte da primeira passeata em 

Brasília em defesa da permanência e contra a oferta desrespeitosa de vagas 

ofertadas pelo MEC.  

 Na imagem, a faixa principal- Permanência Já- marca o início da primeira 

manifestação em Brasília, guiadas por uma estudante quilombola e indígena. A 

manifestação tomou as ruas da capital do país com o intuito de chamar à atenção 

dos governantes e da sociedade para a nossa presença no ato em defesa das 

nossas pautas.  

 Ainda que o principal obstáculo que fez emergir o MNEIQ foi a defesa da 

nossa permanência na universidade, as nossas lutas perpassam esse marco. A 

bolsa permanência é apenas o nosso grande guarda-chuva (como costumamos 

dizer), pois além do direito de permanecer, queremos que os nossos saberes, 

costumes e tradição sejam levados em conta na universidade, e para isso 



48 
 

precisamos lutar também pela descolonização desses espaços e desses saberes 

aqui produzidos. A estrutura das universidades e o próprio Estado brasileiro criam 

mecanismos que a todo momento nos exclui, que a todo momento nos diz onde 

devemos estar e quais espaços ocupar ou não. Visto que, “a relação entre 

movimentos sociais e Estado não se estabelece sem conflitos. E também nem 

Estado nem movimentos sociais são homogêneos. Na maioria das vezes, os 

interesses são antagônicos”. (RIBEIRO, 2014, p.91). Da mesma forma Conceição 

(2019) explicita o antagonismo entre o Estado e quilombo baseado no pensamento 

de Clóvis Moura, a saber 

A terra, o espaço quilombola, é um reduto livre que também nega o sistema 
de propriedade escravista. [...] O território quilombola é também uma 
negação dialética do tipo de propriedade legal no escravismo. A mesma 
coisa podemos dizer do ponto de vista político. O quilombo é um reduto que 
expressa a sua radicalidade através da formação de um outro poder: o 
Poder quilombola. Somente assim o quilombo poderá ser governado. 
Socialmente o quilombo também é uma expressão de radicalidade. Ele não 
reproduz o tipo de propriedade, família e distribuição de renda de acordo 
com o sistema escravista. Pelo contrário. Economicamente o seu sistema 
de trabalho, executado por homens livres é outra negação ao trabalho 
escravo praticado nos engenhos, nos latifúndios e fazendas. Além disto, é 
também uma negação à monocultura de exportação, produzindo uma 
policultura para o consumo. Em todos os níveis da sua estrutura, portanto, o 
quilombo expressa essa radicalidade de negação à ordem social escravista, 
suas instituições e valores. (Moura apud CONCEIÇÃO, 2019, p.32). 
 

  E a nossa mobilização em Brasília é exemplo vivo das formas de exclusão e 

dos ataques aos nossos direitos, que se inserem na zona de conflitos entre nossos 

direitos e Estado brasileiro.  

 Outra fonte importante que registra a história do Movimento Nacional dos/as 

Estudantes Indígenas e Quilombolas foi o vídeo A Universidade Que Queremos, 

disponível no site do CIMI16. Este documentário reflete os desafios postos pelo 

racismo o qual lidamos diariamente nos espaços acadêmicos. Nos depoimentos, 

podemos notar nas falas dos estudantes indígenas e quilombolas que a 

universidade ainda tem um longo caminho pela frente para construir e desconstruir 

uma estrutura que atenda a diversidade que adentra seus espaços, e um desses 

principais desafios é a criação de mecanismos que contribuam no combate ao 

racismo. O vídeo traz a experiência dos/as estudantes na convivência diária na 

academia, espaço que se mostra hostil e excludente para com aqueles que fogem 

dos padrões impostos pela universidade hegemônica branca e elitista. Com a frase 

 
16 O vídeo A Universidade Que Queremos pode ser acessado no endereço 
https://cimi.org.br/2018/09/depoimentos-a-universidade-nao-esta-preparada-para-tanta-diversidade/ 

https://cimi.org.br/2018/09/depoimentos-a-universidade-nao-esta-preparada-para-tanta-diversidade/
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“a universidade não está preparada para receber tanta diversidade” do parente 

indígena Rodrigo Mariano da etnia Guarani Mbya e estudante de Direito na 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), ele demonstra que a democratização 

das universidades ainda é um processo em construção, pois nem mesmo o marco 

das políticas de inclusão- as de cotas- conseguiram resolver o problema estrutural 

da universidade, que é o próprio racismo. Pois na prática, a Constituição Federal 

não conseguiu dá conta de promover condições para que nós, povos indígenas e 

africanos, pudesse se expressar de forma pluriétnica.  

 Nilma Lino Gomes (2017) em seu livro O Movimento Negro Educador: 

saberes construídos nas lutas por emancipação propõe novas pedagogias pautadas 

nas epistemologias do Sul17, ou seja, que levem em conta os saberes que resistiram 

com êxito a dominação dos colonizadores, criando um ambiente propício ao diálogo 

horizontal entre conhecimento e prática”. Desse modo, entendemos que a 

construção de novas epistemologias pode nos ajudar a construir e desconstruir 

dentro da academia paradigmas de conhecimentos e valores. 

 

3.1.2 Cenário Político  

  Com o agravamento das crises econômicas e política no cenário brasileiro, 

especialmente no pós-golpe que promoveu o impeachment da Presidenta Dilma 

(2016), uma gigantesca onda de retrocessos de direitos foi concretizada em nosso 

país, especialmente com o congelamento dos gastos públicos que afetou 

significativamente o desenvolvimento educacional18 e na vida dos trabalhadores, 

com a reforma trabalhista19 e da Previdência20 

 

O impeachment, que pode ser interpretado como um novo tipo de golpe de 
Estado que assolou o Brasil e se desenvolveu em outros países da América 

 
17 As epistemologias do Sul são o conjunto de intervenções epistemológicas que denunciam a supressão das 

muitas formas de saber próprio dos povos e/ou nações colonizadas. Essa supressão é resultado de um processo 

histórico de dominação epistemológica imposto pelo colonialismo. As epistemologias do Sul valorizam os 

saberes que resistiram com êxito e essa dominação e investigam as condições de um diálogo horizontal entre 

conhecimento e prática. A esse diálogo entre saberes Boaventura chama de ecologia de saberes (SANTOS, 2010 

apud GOMES, 2017, p.54)  
18 Ver PEC 55/2016. Disponível em https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/15/promulgada-

emenda-constitucional-do-teto-de-gastos. Acesso em 20 de maio de 2021.  
19 Sobre a Reforma Trabalhista vê http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm 

Acesso em 20 de maio de 2021. 
20 Sobre a Reforma da Previdência vê  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm Acesso em 20 de maio de 2021. 
 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/15/promulgada-emenda-constitucional-do-teto-de-gastos
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/15/promulgada-emenda-constitucional-do-teto-de-gastos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
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Latina, a partir da segunda década dos anos 2000, é marcado por uma 
reorientação neoliberal das políticas, na qual as questões de gênero, 
diversidade sexual, raça, juventude e direitos humanos, as leis trabalhistas, 
a previdência social, a garantia do emprego têm sido drasticamente 
negadas e vários direitos conquistados pelos brasileiros e brasileiras, desde 
a década de 30 do século XX, passaram a ser ameaçados(GOMES, 2017, 
p.113). 
 

 Desse modo, a estadia dos estudantes indígenas e quilombolas em Brasília 

se encontrava em um ambiente altamente hostil e agressivo pois, tanto Presidente 

Michel Temer (Mobilização de 2018) quanto Jair Bolsonaro (Mobilização de 2019) 

apontavam em suas ações de retirada de direitos, que a educação não era uma 

prioridade de seu governo, especialmente no tange nós estudantes indígenas e 

quilombolas, que concretiza com os cortes de acesso ao programa de permanência.  

 

Figura 3 Ato em defesa da Educação e contra os cortes orçamentários das universidades 
públicas, Salvador, 2019. 

 
Fonte: Foto do acervo do CODEQUI  

 

 O MEC bloqueou, no final de abril de 2018, uma parte do orçamento das 63 

universidades e dos 38 institutos federais de ensino. O corte, segundo o governo, foi 

aplicado sobre gastos não obrigatórios, como água, luz, terceirizados, obras, 
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equipamentos e realização de pesquisas (Portal G1, 2019)21. No entanto, o que 

sentimos é a redução de bolsas de pesquisa e extensão, agravamento nas políticas 

estudantis e uma perseguição política às universidades que não compactuam com 

ações e ideologias do governo vigente. A UFBA foi uma das três primeiras 

universidades públicas a sofrerem com os ataques e cortes orçamentários, seguida 

da UNB e a UFF sob a justificativa de baixo desenvolvimento e práticas de 

“balbúrdia”. No entanto, a nossa universidade, diferentemente da afirmação 

registrada pelo ministro da educação Abraham Weintraub, aparece nos rankings das 

pesquisas educacionais como uma das melhores da América Latina na produção de 

conhecimento (UFBA em Pauta, 2019).  

 

Figura 4  Ato em defesa da Educação, 2019, em Salvador . 

 
 Fonte: Acervo do CODEQUI 

 

 O 15 de maio de 2019 foi marcado por grandes manifestações em todo o 

Brasil em defesa da educação pública. Milhares de pessoas foram às ruas para 

defender a universidade pública, maior instituição que se produz ciência e 

conhecimento. Conosco (estudantes indígenas e quilombolas) não foi diferente, nos 

juntamos a milhares de pessoas em manifestação em Salvador contra os 

retrocessos na educação pública e continuamos nossas pautas reivindicatórias em 

Brasília, por uma educação inclusiva, democrática, pública e de qualidade.  

 
21 Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/15/entenda-o-corte-de-verba-das-universidades-federais-e-

saiba-como-sao-os-orcamentos-das-10-maiores.ghtml .  Acesso em 02 de abril de 2021. 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/15/entenda-o-corte-de-verba-das-universidades-federais-e-saiba-como-sao-os-orcamentos-das-10-maiores.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/15/entenda-o-corte-de-verba-das-universidades-federais-e-saiba-como-sao-os-orcamentos-das-10-maiores.ghtml
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 A figura 3 e a figura 4, remetem a estratégias de mobilização em defesa da 

educação. O primeiro cartaz “Balbúrdia é brincar de governar o Brasil” critica as 

ações do governo nos constantes ataques à produção da ciência nas universidades 

públicas, enquanto o cartaz 4 faz um chamamento a toda a sociedade brasileira para 

o agravamento nos cortes e ataques às universidades públicas, convocando todos e 

todas a defendê-la. Critica ainda a forma mercantilizada que o governo Bolsonaro 

vem lidando com a educação dos/as brasileiros/as. Dialogando com Gomes (2017) 

que traz para refletirmos o agravamento da desenfreada onda de ataques aos 

direitos conquistados pelos/as brasileiros através de lutas legítimas e democráticas, 

pois os desafios e o cenário político que está posto, aponta para a barbárie que é 

legitimada pelo Estado Brasileiro.  

 
 
Figura 5   Cartaz Não há Direito Sem Luta 

 

Fonte: Fotografia do acervo do CODEQUI 

 

 A imagem do cartaz acima, produzido pela estudante quilombola Adélia, em 

harmonia com o documento elaborado na Marcha Zumbi dos Palmares – contra o 

racismo, pela cidadania e a vida, em novembro de 1995, traz a figura de Zumbi dos 

Palmares, considerado um símbolo da resistência, liberdade e luta do povo negro 

quilombola. O cartaz traz a palavra luta e direito em destaque para dizer que, em 

nenhum momento da nossa história, conseguimos adquirir direitos sem lutar e essas 

lutas foram travadas por passos que vieram de muito longe pelos nossos ancestrais 
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e hoje, somos nós que seguimos com as pautas de luta pela manutenção desses 

direitos e a conquista de novos. Ainda hoje reforçamos o cumprimento das 

reinvindicações exigidas pelo Movimento Negro em 1995, na Marcha de Zumbi, pois 

as nossas pautas continuam vivas e longe de serem concretizadas pelo Estado 

brasileiro. 

A instituição de Zumbi como herói não apenas nacional, mas das Américas 
e do mundo livre, não resulta da produção de historiadores ou da “boa 
vontade” do Estado. É conquista de uma legião de militantes, muitos dos 
quais anônimos, que souberam com determinação e garra reatar o fio 
histórico da resistência negra no Continente, principalmente no Brasil 
(DOCUMENTO MARCHA ZUMBI DOS PALMARES,1995, s/p) 

 

 As políticas afirmativas, especialmente as de cotas, são resultados de lutas 

coletivas, e está bem longe de ser uma benevolência do Estado, pois esse direito foi 

construtos de diversas lutas dos movimentos sociais, especialmente do movimento 

negro. No vídeo intitulado por mim “Cota não é esmola. Permanência já!!”, disponível 

no site do CIMI22, deixamos claro que a nossa luta é legitima, assim como a defesa 

das políticas afirmativas que se afirmou como um instrumento veloz de 

transformação, sobretudo no domínio da mobilidade socioeconômica. Em uma 

sociedade racista como a brasileira, que se sobrepõe às diferenças culturais, 

costumes, crenças e valores, a resistência ao diálogo é uma das características da 

não aceitação dos direitos legítimos dos povos mais vulnerabilizados, ou seja, 

qualquer proposta de mudança em benefício dos excluídos jamais receberia um 

apoio unânime da nossa sociedade, como aponta Munanga (2001). 

 No vídeo Cota não é esmola, é direito. Permanência Já! As manifestações e 

os gritos de guerra marcaram a passeata estudantil e pela permanência já, 

especialmente a palavra de ordem Não ao retrocesso, queremos mais acesso! que 

denuncia a violação aos direitos dos/as estudantes indígenas e quilombolas em 

acessar e permanecer no ensino superior por parte do Ministério da Educação. O 

ano de 2018 foi marcado por fortes ataques à educação brasileira, principalmente no 

ensino superior com os grandes cortes e contingenciamento orçamentário. O vídeo 

traz um acervo de informações que nos possibilita refletir em inúmeros ângulos a 

realidade vivenciada pelo nosso país, de desmonte aos direitos sociais, cortes na 

educação, ataques às universidades públicas, desmonte do SUS, ameaças aos 

territórios dos povos tradicionais, etc. 

 
22 O vídeo “Cota não é esmola. Permanência já!!” pode ser acessado no endereço  <https://cimi.org.br/2018/06/video-

permanencia-ja-mobilizacao-de-estudantes-indigenas-e-quilombolas-em-brasilia/>. 

https://cimi.org.br/2018/06/video-permanencia-ja-mobilizacao-de-estudantes-indigenas-e-quilombolas-em-brasilia/
https://cimi.org.br/2018/06/video-permanencia-ja-mobilizacao-de-estudantes-indigenas-e-quilombolas-em-brasilia/
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 Apesar do ambiente hostil que encontramos na nossa primeira mobilização 

em Brasília, os estudantes indígenas e quilombolas retornaram para suas 

universidades com a garantia da abertura do sistema do programa e com todos os 

novos alunos inclusos no Programa da Bolsa Permanência. A pressão e firmeza 

dos/as estudantes na mobilização possibilitou que o Mec recuasse, e nós 

levantamos a bandeira da vitória. Como diz a colega quilombola em seu cartaz, não 

há direito sem luta! Foi fundamental o nosso alinhamento para o alcance do nosso 

objetivo principal, não aceitando as migalhas que o Estado brasileiro insiste em nos 

oferecer. Os nossos direitos serão defendidos por todos para garantir que nenhum 

estudante indígena e quilombola fique de fora. 

 Outra conquista importante do movimento foi a inclusão da portaria do 

Programa Bolsa Permanência em um parecer ao projeto de lei, para que essa 

política afirmativa deixe de ser ameaçada por governos e passe a ser uma lei 

nacional. O projeto está sob relatoria da deputada federal Alice Portugal (PCdoB-

Ba), sendo discutido e ajustado com comissões representativas estudantis 

(indígenas e quilombolas) pré-estabelecidas durante a mobilização. 

 

3.1.3 Segunda Mobilização Nacional  

 Em 2019 os ataques às universidades públicas se intensificam. E com os 

direitos dos/as estudantes indígenas e quilombolas não foi diferente. Pois com um 

governo que legitima a violência em vez da vida, a barbárie em vez da educação, a 

ignorância no lugar da ciência, certamente dificultaria todo e qualquer forma de 

diálogo na sua forma de governar. 

 A nossa II Mobilização Nacional contou com o apoio de lideranças indígenas 

que se encontravam em Brasília com agendas próprias. Tínhamos   como objetivo 

principal a reabertura do PBP, que mais uma vez, ameaçava a permanência de 

novos estudantes indígenas e quilombolas.   A imagem abaixo, parte do relatório da 

II Mobilização, aponta o apoio que tivemos dos líderes indígenas que se juntaram à 

nossa luta em defesa da permanência.  
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Figura 6 Relatório da II MNEIQ: Bolsa Permanência- 2019 

 

Fonte: Arquivo do Pet Indígena UFBA 

 O apoio das lideranças indígenas foram cruciais para que as nossas pautas 

tivessem êxito na segunda mobilização. Desde o ano de 2018 nós estudantes 

indígenas e quilombolas vimos travando lutas frente ao MEC em defesa da 

manutenção do PBP, o qual passou a ser ameaçado após o impeachment em 2016 

da presidenta Dilma Rousseff. A mobilização de 2019 contou com um processo 

árduo de articulação para que viesse a acontecer, pois com os cortes nos gastos 

públicos não pudemos contar com o apoio de diversas entidades que se fizeram 

presente no ano anterior. O cenário atual sem dúvida era mais hostil e repressivo, o 

que dificultava nossa estadia em Brasília e o diálogo com os ministérios.  
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Figura 7 Estudantes Indígena e Quilombolas atacados com bomba de efeito moral no 
Ministério da Educação- 2019 

  

Fonte: Arquivo do CIMI 

 Atacados com bomba de efeito moral no Ministério da Educação (MEC) em 

manifestação passiva, nós (estudantes indígenas e quilombolas) sentimos na pele a 

repressão praticada pelo governo Bolsonaro e seus ministérios, como ilustra a 

imagem acima. O MEC não seria então o órgão responsável por acolher as 

demandas dos/as estudantes brasileiros/as e promover a construção de ferramentas 

basilares para que todos/as acessem a educação? Em que se fundamenta a 

ausência de diálogo em governos de extrema direita? Foram inquietações que 

pairavam no ar juntamente ao gás lacrimogêneo que nos atingia naquele momento. 

Percebemos o quanto o diálogo seria difícil, no entanto não desviamos a atenção do 

objetivo principal que nos levou até ali. A construção e conquistas de direitos requer 

de nós, que militamos por um melhor bem viver para os nossos povos (indígenas e 

quilombolas)-como coloca Abdias do Nascimento (2019) em seu livro O 

Quilombismo- o entendimento da construção de democracia. Igualmente, a 

professora Matilde Ribeiro (2014) enfatiza a importância da luta em defesa da 

efetivação do processo democrático no Brasil 
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A construção da democracia pressupõe não apenas a contestação da 
ditadura e da não inclusão histórica dos setores considerados subalternos, 
mas também abarca a luta histórica por liberdade, visibilidade e direitos, 
tendo os movimentos sociais como mediadores na esfera pública. (p.120). 

 

 Pautada na reflexão que Matilde Ribeiro (2014) traz acerca da construção da 

democracia, notamos que a hostilidade do governo brasileiro descrito na imagem 

acima está ancorada em não aceitar a nossa luta histórica por melhores condições 

de vida, visto que, a negação e a invisibilidades dos nossos direitos dados pelo 

Estado tem como pano de fundo o racismo que regula as relações sociais.    

 Sem nenhum recuo da nossa parte e com as intensas manifestações culturais 

(danças e cantos) que apresentamos ali, fomos recebidos por uma comissão do Mec 

e representantes indígenas e quilombolas, o que possibilitou mais uma conquista do 

movimento em meio ao “caos político”.  

 

Imagem 8 Assinatura do documento em que o Mec se compromete a reabrir o sistema do 
PBP e outras providências- Brasília 2019 

 

  Fonte: Fotografia do Acervo do CIMI 

 

 Na imagem acima, representantes indígenas e quilombolas e do Mec assinam 

o documento onde o MEC garante a abertura de quatro mil novas Bolsas 

Permanência para estudantes indígenas e quilombolas até o dia 29 de junho. Ainda 



58 
 

que a vitória não tenha sido completa, pois as 4 mil bolsas não contemplaram os 

5200 estudantes desassistido, (estimativa feito por nós, já que o Mec não tinha a 

informação de quantos éramos), concordamos que tivemos avanço na nossa 

mobilização pois, no documento o MEC se comprometeu ainda dialogar com as 

instituições federais para que os não contemplados pudessem ser assistidos pelo 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Desse modo, com a 

conquista parcial dos nossos objetivos na II Mobilização Nacional, nos 

comprometemos com uma maior articulação para continuar lutando pelos nossos 

direitos. 

 

3.2 “E EU QUE ACHAVA QUE PARA ESTUDAR NÃO PRECISAVA LUTAR”: 

REFLEXÕES ACERCA DA BOLSA PERMANÊNCIA SOB A ÓTICA DOS/AS 

ALDEADOS E QUILOMBOLAS 

3.2.1 Breve apanhado sobre o Programa Bolsa Permanência (PBP) 

O PBP lançado em 2013, constitui-se enquanto ação do Governo Federal de 

concessão de auxílio financeiro a estudantes matriculados em Institutos Federais de 

Ensino Superior em situação de vulnerabilidade socioeconômica incluindo 

estudantes indígenas e quilombolas (REIS, 2015). O programa foi criado através da 

Portaria Nº 389, de 9 de maio de 2013, o qual possui os seguintes critérios de 

acordo com Art. 4º, onde diz: 

§ 2o A Bolsa Permanência para estudantes indígenas e quilombolas, 
matriculados em cursos de graduação, será diferenciada em decorrência 
das especificidades desses estudantes com relação à organização social de 
suas comunidades, condição geográfica, costumes, línguas, crenças e 
tradições, amparadas pela Constituição Federal. (MEC/BRASIL, 2013, 
p.23). 
 

O programa é um auxílio financeiro, tem Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação - FNDE, órgão vinculado ao Ministério da Educação como responsável 

pelo pagamento dessas bolsas. Tem como objetivo minimizar as desigualdades 

sociais, étnico-raciais e contribuir para a permanência e garantia do diploma dos/as 

estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica, assim 

trata o art.IV. Essa bolsa possibilita aos estudantes vulnerabilizados/as, 

especialmente aos que se deslocam de grandes distâncias de suas aldeias e 

quilombos, custear suas estadias nos grandes centros urbanos e capitais, que é 

onde se localiza a grande parte das universidades e institutos federais.  
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3.2.2 A Bolsa Permanência Sob a Ótica Dos/As Aldeados E Quilombolas 

 Falar da Bolsa Permanência e o que ela representa para nós indígenas e 

quilombolas, ultrapassa o valor simbólico financeiro. Isso porque a nossa entrada e 

permanência na academia brasileira, requer de nós muito mais que condições 

financeiras, requer de nós o entendimento de como somos vistos pela sociedade 

brasileira que historicamente nos coloca à margem, o entendimento dos processos 

de exclusão e apagamento da nossa história como estratégia de nos manter 

silenciados e invisibilizados, e requer de nós ainda, entendermos que a bolsa 

permanência e tantos outros direitos são processos de árduas lutas de ontem e hoje. 

Desse modo, a bolsa permanência tem mais a ver com o processo de reparação 

histórica de uma dívida ainda não discutida amplamente, tão pouco enfrentada.    

 Com o intuito de alcançar o maior número de estudantes, nós cumprimos o 

papel de comunicar, debater e levar informações para os novos ingressantes 

universitários quilombolas e indígenas que adentram a universidade. A 

disseminação da informação é de suma importância, visto que ela não chega pelo 

MEC. Assim, nos coletivos, assembleias e em nossos quilombos e aldeias 

assumimos o importante papel de que todos tomem consciência da existência da 

bolsa e seu histórico de conquista.   

 Uma frase muito interessante, potente e dicotômica de um parente indígena 

me chamou bastante à atenção na mesa de negociação com o MEC na II 

mobilização em Brasília “[...] e eu que achava que para estudar eu não precisava 

lutar...” De fato, parece irônico precisar lutar para ter acesso e permanecer no ensino 

superior, precisar ocupar as ruas em manifestações em Brasília para conseguir levar 

nossas pautas, nossas reivindicações e sermos ouvidos pelo Estado “democrático”. 

Um Estado que pela Constituição deveria zelar, preservar e promover uma 

educação gratuita e de qualidade, é o mesmo que ameaça nossos direitos, de modo 

a alimentar uma sociedade desigual, onde uma classe oprime e a outra se mantém 

no poder, e nós certamente fazendo parte dos oprimidos. Desse modo, ocupar, 

mobilizar, organizar e nos fortalecer é mais que preciso para continuarmos 

(re)existindo, pois estudar e lutas são ações indissociáveis para o povo negro 

quilombola e indígenas.   

 Com o cenário pandêmico vivenciado no mundo inteiro com o vírus da Covid-

19 desde o início de 2020, a precarização no acesso aos bens e serviços se 

mostraram ainda mais latentes. Isso porque, a pandemia vem assolando de forma 
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mais intensa a vida da população mais carente, que desde os tempos históricos, são 

colocados na posição de subalternidade e precarização. A educação passou a ser 

mediada por um modelo tecnológico, o que contribuiu para escancarar a exclusão 

dos/as estudantes sem aporte financeiro para essa nova realidade, apontando assim 

para um cenário desafiador e desigual.  As tecnologias educacionais são 

fundamentais para o cenário o qual vivemos atualmente, no entanto, fica evidente o 

abismo social ainda maior entre os estudantes e familiares que podem se adaptar 

(ou não) a essa “nova” modalidade de ensino remoto. Segundo pesquisa do IBGE 

(2010), apenas 57% da população do nosso país possui um computador em 

condições de executar softwares mais recentes. Além disso, que mais de 30% dos 

lares no Brasil não possuem acesso à internet, o que é praticamente indispensável 

para o serviço de ensino remoto.  

 Isso aponta para o inevitável, ou seja, os estudantes mais vulnerabilizados 

ficam sem ter acesso à educação ou, enfrentam grandes dificuldade em lidar com a 

questão de conectividade e/ou infraestrutura familiar, o que exige que muitos deles 

façam uso compartilhado do aparelho digital, além do crescente número de evasão 

escolar. 

 Pesquisas realizadas no Brasil recentemente, apontam que o país regressou 

há 20 anos em relação às taxas de abandono e evasão escolar. Segundo a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Covid-19 de outubro de 2020, 

aproximadamente 4,1 milhões de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos tiveram 

dificuldade de acesso ao ensino remoto em 2020. E que cerca de 1,3 milhão 

abandonou a escola. Ainda sobre a evasão escolar, os dados apontam também que 

os pretos e pardos assumem 71,7% da evasão escolar se comparado com 27,3% 

dos brancos. Além disso, muitos estudantes com faixa etária de 14 a 29 anos não 

completaram a educação básica por precisar trabalhar para ajudar na renda familiar.  

 

3.3 ESCREVENDO A NOSSA PRÓPRIA HISTÓRIA: AS DIFERENTES FORMAS 
DE AQUILOMBAMENTO DOS/AS ESTUDANTES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS 
NA UFBA 
 
 A UFBA assim como as demais universidades federais brasileiras foram 

pensadas, criadas e estruturadas para a elite branca. A educação, assim como a 

política, pode ser consideradas uma das formas de exercer o poder e a dominação 

de um determinado grupo social sobre o outro, e isso é essencial para entendermos 
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por quem e para quem foi e ainda é destinada a educação brasileira. Isso ainda é 

importante para entendermos que os obstáculos impostos pela burocratização no 

acesso dos/as estudantes pobres, pretos/as e de comunidades tradicionais- aqui me 

refiro aos indígenas e quilombolas, ou ainda pelo racismo e as desigualdades 

sociais que desafiam a permanência desses estudantes, são fundamentais para 

entendermos o porquê surgem, a todo momento na história, grupos e/ou coletivos 

para enfrentar tamanho desafios.  

O certo é que esses estudantes visam criar um espaço próprio, onde 
possam construir e exercer algumas das múltiplas formas de representar as 
identidades negras. Ou seja, constroem o coletivo como um espaço onde 
criem, celebrem e cultivem sistematicamente uma história do protesto e da 
mobilização negra no Brasil e no mundo — uma história diaspórica, pois —, 
onde expressam uma sensibilidade e uma estética próprias, e onde se 
organizem para reivindicações específicas — em particular contra as 
discriminações percebidas no sistema universitário e em favor de um 
currículo que contemple a experiência negra (GUIMARÃES et.il, 2010, 
p.314).  

 

 Em 2016 nasce na UFBA o Coletivo de Estudantes Quilombolas da UFBA 

(CODEQUI.  Criado por um grupo de estudantes quilombolas, que sentiram a 

necessidade de se aquilombar-se, criando assim, um quilombo de quilombos. 

Composto majoritariamente por estudantes do interior do Estado da Bahia, 

almejaram a oportunidade de se reunirem em prol de um objetivo comum: a luta pela 

democratização das oportunidades dentro e fora da universidade. Os/as estudantes 

referem-se ao coletivo como um quilombo de quilombos por trazer em si, na sua 

essência, uma diversidade cultural muito extensa e que ao mesmo tempo os unifica 

enquanto sujeitos/as quilombolas, como nos assegura Beatriz Nascimento (1985), o 

quilombo representa um instrumento vigoroso no processo de reconhecimento da 

identidade negra brasileira para uma maior auto-afirmação étnica e nacional.   

 A figura 1 infracitada mostra a reunião dos/as estudantes quilombolas na 

Biblioteca Central da UFBA- espaço que os estudantes ocupavam para traçar 

planejamentos, ações e partilhar os desafios que os mesmos encontram no dia-a-dia 

na universidade. O Coletivo se tornou um movimento estudantil reconhecido dentro 

e fora da universidade, nós estudantes o vemos como um forte instrumento de 

enfrentamento a todas as formas de discriminação racial, tornando-se essencial para 

o fortalecimento da nossa identidade quilombola; é tido como sinônimo de 

acolhimento e de referência para os novos alunos que adentram a universidade e 
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principalmente, um refúgio quando se busca alternativas de resistência e 

permanência neste ambiente hostil que se torna a academia. 

Figura 9 Reunião do Codequi - Biblioteca Central da UFBA- 2019 

 

Fonte: Acervo do CODEQUI 

 Beatriz Nascimento (1985), nos fala em seus escritos que, foram inúmeras as 

formas de resistência que o negro manteve ou incorporou na luta árdua pela 

manutenção da sua identidade pessoal e histórica. E o Codequi certamente 

representa uma dessas formas de resistir. Na imagem, os estudantes quilombolas 

sentam em círculo juntando seus pés e suas mãos como forma de dizer que 

formamos um grande quilombo através de quilombos, ou seja, nossas culturas, 

nossos costumes e vivência, se unifica em um só quilombo dentro da UFBA. 

 Dentre as ações desenvolvidas pelo coletivo, o acolhimento semestral dos/as 

novos/as alunos/as quilombolas fez do nosso coletivo uma referência para quem 

estava adentrando o espaço universitário. Para além da troca de informações úteis a 

esses estudantes de como é a vida universitária, foi necessário também, fazer com 

que eles/as percebam que não estarão sozinhos/as, e que os desafios acadêmicos 

poderão ser superados através da unificação de nossas forças, da afirmação da 
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identidade quilombola dentro dos diversos espaços e do fortalecimento do nosso 

coletivo através das ações contra todas as formas de discriminação.  

A trajetória acadêmica dos/as quilombolas da UFBA é dinâmica e 

desafiadora, marcada pelo enfrentamento tanto no acesso quanto na permanência 

neste espaço. E isso, não se difere das permanentes lutas de resistência do nosso 

povo para sobreviver, lutas travadas pelos longos anos de escravidão, que 

consequentemente deu origem aos diversos territórios de luta e resistência que são 

as nossas comunidades quilombolas.  

 Desafiados a continuar na luta, o CODEQUI se mobilizou frente a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI), ajuizada pelo partido Democratas (DEM) contra o 

Decreto 4.887/2003 que regulamenta os procedimentos para a identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades quilombolas. 

 

Figura 10 Ato do CODEQUI contra ADI- Praça da UFBA- 2017 

 

Fonte: Acervo do CODEQUI 

 A figura 2 representa a união dos/as estudantes quilombolas na defesa de 

seus territórios, essa foi a primeira mobilização tendo os estudantes quilombolas 

como protagonistas da construção da sua própria história dentro da UFBA. O ato foi 

realizado na praça principal da universidade com cartazes, faixas, debates e 

panfletagem, movimentando a atenção de toda a universidade para o nosso ato. 
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Para além de informar e buscar apoio dos diversos corpos acadêmicos e 

movimentos sociais da UFBA a favor da nossa causa, o nosso principal objetivo foi 

mostrar aos nossos governantes, que, nós quilombolas, não aceitamos nenhuma 

forma de retirada dos nossos direitos, especialmente dos nossos territórios onde 

estão arraigados à nossa ancestralidade, nossas formas de produzir e viver 

culturalmente.   Desse modo, a imagem acima nos à atenção para alguns fatos 

importantes: a faixa dá o recado à comunidade UFBA e também ao Estado brasileiro 

que somos todos quilombolas e que não aceitaremos nenhum quilombo a menos, 

como pontuo acima; o Cartaz Fora Temer, traz o então presidente interino da época, 

como a principal ameaça aos nossos territórios quilombolas e o Cartaz CODEQUI 

Na Luta, representa o que somos e o que nos propomos a ser para defender os 

nossos direitos.   

 Dialogando com Santana Filho (2018), percebemos que as disputas por terras 

na sociedade brasileira, sempre mexeu com as estruturas de poder e privilégios a 

qual ela foi consolidada,  

A estrutura de poder instalada garantiu a hierarquização das relações 
socioespaciais que apresentam intencionalidades, devido aos conflitos que 
serão cada vez mais emergentes, a partir da ação dos povos africanos e da 
população negra que lutam para outra geopolítica das relações na 
sociedade, sendo os quilombos o território que organiza e consolida as lutas 
no espaço e no tempo. (p.71). 

 

 Desse modo, com as constantes ameaças aos nossos direitos, precisamos a 

todo momento buscar sempre fortalecer nossas lutas. Assim, nos unimos ao 

pensamento de Abdias Nascimento em sua obra intitulada – O genocídio do negro 

brasileiro: processo de um racismo mascarado, onde nos orienta que, “é necessário 

buscar formas de organização. É preciso garantir que este movimento seja um forte 

instrumento de luta permanente da comunidade, onde todos participem de verdade, 

definindo os caminhos do movimento” (NASCIMENTO, 1978, p. 134). 

O marco temporal das terras quilombolas, o qual desencadeou nosso primeiro 

movimento dentro da UFBA, é mais uma estratégia de governo criada para afunilar 

ainda mais o acesso dos povos de comunidades tradicionais aos direitos que lhes é 

reservado por lei, principalmente porque esses espaços geográficos, são tidos como 

espaços de muitas disputas de poder por seu rico potencial em recursos naturais 

como minerais, madeira, água potável e tantos outros. O Supremo julgou a ação 

improcedente e o Decreto 4.887/2003, foi considerado constitucional, uma vitória 



65 
 

para nós na efetiva luta pela titulação dos nossos territórios que historicamente foi 

nos negado. No entanto, o processo de resistência continua, principalmente no 

momento político atual que continuamos vivenciando, onde notamos que 

cotidianamente perdemos direitos já anteriormente conquistados com muita luta e 

sangue derramado. 

Outro acontecimento histórico para nós estudantes quilombolas foi o I 

Primeiro Encontro Nacional de Estudantes Quilombolas (ENEQ)23, germinado em 

Brasília, durante a nossa luta pela Bolsa Permanência, desejo que se juntou às 

aspirações de outros estudantes da Federal de Goiás - UFG, com o mesmo objetivo 

e que já vinham se organizando para a realização do III Encontro de trocas de 

saberes dos estudantes quilombolas da UFG. O encontro ocorreu entre os dias 16 a 

19 de novembro no Estado de Goiás, município de Cavalcante, onde fica um dos 

maiores territórios quilombola do Brasil, o Território Kalunga, como nos mostra a 

imagem a seguir. 

             Figura 11 Card convite do I Encontro Nacional dos Estudantes  Quilombolas 

 

Fonte: Acervo do I ENEQ 

 
23 ENEQ, I Encontro Nacional dos Estudantes Quilombolas. Disponível 

em:>https://eneq2018.wordpress.com/2018/08/15/carta-convite/.< 

https://eneq2018.wordpress.com/2018/08/15/carta-convite/.%3c
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O planejamento e a concretização do Encontro Nacional dos/as Estudantes 

Quilombola foi uma das formas de alinharmos as discussões envolvendo nossos 

quilombos, bem como os direitos negados e atacados constantemente.  

Foi então que o coletivo, se mobilizou o quanto pôde para se fazer presente 

neste momento histórico. Nos organizamos das mais variadas formas, vendendo 

rifas, arrecadando alimentos, pedindo apoio logístico à universidade e fazendo um 

grande chamamento público a todos, mas principalmente aos estudantes 

quilombolas da UFBA, para que junto a nós pudessem participar desta jornada. 

Todas essas ações nos levaram a perceber o quanto a nossa organização em prol 

de um objetivo poderia dar certo e o quanto podemos ser os próprios protagonistas 

das nossas próprias histórias. Desse modo refletimos através dos escritos de Matilde 

Ribeiro (2014), 

As reflexões apontam para a importância do reconhecimento da 
organização da juventude negra como protagonista no processo de 
repensar e alargar a concepção política, dando continuidade à luta da 
população negra por liberdade e justiça “como o acréscimo de novas 
ferramentas e formas de resistência que têm conseguido, mesmo com 
dificuldades, dissolver paradigmas e estabelecer novas fronteiras e formas 
de se pensar a juventude brasileira e sua própria concepção de identidade 
juvenil”. (p. 148).  
 

A juventude negra, assim como a indígena, desempenha um papel político 

crucial na construção de mecanismos concretos que se tornam fundamentais na 

defesa de seus direitos dentro e fora da UFBA. Aqui, ressalto aqui o NEI- Núcleo de 

Estudantes Indígenas da UFBA. O NEI é o coletivo representativo dos/as estudantes 

indígenas dentro da universidade, e se faz presente desde o ingresso dos primeiros 

estudantes indígenas na UFBA em 2004. Se organizam internamente com a 

acolhida dos estudantes, promove ações de permanência de políticas públicas, 

mostra os direitos e deveres dos estudantes indígenas e representam suas 

comunidades dentro do núcleo. 
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       Figura 12   Símbolo do NEI- Núcleo de Estudantes Indígenas da UFBA 

 

Fonte: Acervo do NEI 

A imagem 4 simboliza a diversidade dos/as estudantes indígenas na UFBA. 

Criado pelo estudante indígena Taquari, a log do coletivo representa as 

características dos povos indígenas que compõem o coletivo. O cocar que simboliza 

a proteção, sabedoria e também autoridade(por não ser qualquer pessoa que pode 

usá-lo) das lideranças; o livro representa o conhecimento acadêmico que eles veem 

buscar; as ervas e o maracá significa os saberes ancestrais e tradicionais vindos das 

aldeias; o lápis significa uma flecha, a arma dos/as estudantes que pode mudar e 

reverter as situações de seus povos, a luta não só com o maracá e o arco e flecha 

mas também a educação como uma arma poderosa para os povos indígena. 

 Hoje o núcleo tem em sua composição a diversidade de vários povos da 

Bahia e de Pernambuco, dentre eles os povos Pataxó, Tupinambá, Tumbalalá, Tuxá, 

Tingui Botó, Pankará e Pankararu. As ações e atividades do coletivo são destacadas 

através das lutas travadas em prol da política de permanência, ao processo de 

seleção da UFBA, das vagas nos cursos, auxílios, e principalmente a presença 

indígena nesses espaços. Realiza e participa de eventos relacionados à temática 

indígena e estudantil, pleiteando vagas nos diretórios acadêmicos, nos espaços e 

instâncias da universidade, desse modo o coletivo tem esse papel social e político 

muito importante.  Outra importante atividade é o abril indígena- semana de 
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debates e reflexões sobre as condições de vida dos indígenas que é uma parceria 

do núcleo com o Pet Comunidades Indígenas, atividade realizada todos os anos 

com os/as estudantes indígenas da UFBA e o V Encontro Nacional dos/as 

estudantes indígenas (2017) em Salvador, que reuniu diversos estudantes indígenas 

de todo o país. 
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4 CONCLUSÃO 

 Esse trabalho evidenciou o quanto nós estudantes indígenas e quilombolas 

somos a todo custo, invisibilizados e silenciados. Seja através das universidades 

públicas que na sua essência branca, elitista e eurocêntrica nos exclui dos 

processos de produção de conhecimento e valorização de saberes, ou pelo Estado 

brasileiro que violenta e ameaça os nossos direitos enquanto povos tradicionais.  

 Diante do que foi pesquisado e da minha experiência vivenciada como 

estudante quilombola e parte do Movimento Nacional dos/as Estudantes Indígenas e 

Quilombolas, acredito que a nossa luta apenas começou. A defesa das políticas de 

ações afirmativas na sua amplitude é mais que necessário, é preciso e urgente, pois 

tais políticas nos permitiram ingressar e permanecer, cabendo a nós lutar e nos 

articular para que elas se ampliem e se fortaleçam, para que muitos dos nossos 

também possam sonhar com “um lugar ao sol” (Documento, Marcha Para Zumbi, 

1995). 

 Quanto à questão-problema da pesquisa, o processo de conhecimento da 

realidade evidenciou que os principais desafios enfrentados por nós indígenas e 

quilombolas enquanto movimento nacional perpassa a defesa da permanência 

universitária, visto que, a permanência é apenas a ponta do iceberg que aponta para 

diversas formas de violação de nossos direitos especialmente pelos representantes 

do Estado brasileiro.  Evidenciou também que a criação do movimento nacional 

assim como os diferentes coletivos que se formam no seio das universidades 

públicas são reflexos de exclusão, invisibilidade e ameaça constantes aos nossos 

direitos enquanto estudantes, o que mostra que as universidades têm um longo 

percurso para a democratização de seus espaços para torná-las universais e plurais, 

de fato.   

  As universidades públicas, especialmente a UFBA que é o meu lugar de fala 

enquanto estudante, o caminho a ser percorrido ainda é longo. Considerando que a 

mesma conseguiu dar passos significativos no que tange a assistência estudantil se 

comparada com outras universidades públicas, ainda assim, queremos mais que 

isso. Queremos ser partícipes na construção de uma universidade que saiba de fato 

ser inclusiva e democrática, que consiga minimamente acolher a diversidade que 

adentra os seus espaços, com seus costumes, saberes e culturas. A pesquisa ainda 

direciona para a necessidade de o Serviço Social ampliar seus horizontes em suas 
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discussões e pesquisas sobre os povos quilombolas e indígenas, que ainda são 

ínfimos se comparado com outras áreas do conhecimento. Acredito que através da 

expansão da produção de conhecimento acerca da questão étnico-racial e 

discriminação que assola os povos indígenas, quilombolas e todos/as de 

comunidades tradicionais, possamos promover ações que ajude na luta contra o 

racismo e a discriminação racial na nossa sociedade. 

 Para concluir trago mais essa imagem para fazer a última reflexão deste 

trabalho. Ela consegue, no meu entendimento, sintetiza muito bem a essência da 

minha pesquisa, onde trago a luta, a resistência e a construção de caminhos através 

da unificação de pautas dos/as estudantes indígenas e quilombolas do nosso país. 

Que possamos unificar as lutas e os povos em busca de um objetivo maior, como 

nos convoca o saudoso intelectual negro, Abdias Nascimento (1987), 

Portanto, propomos a criação de CENTROS DE LUTA DO MOVIMENTO 
UNIFICADO CONTRADISCRIMINAÇÃO RACIAL, nos bairros, nas vilas, 
nas prisões, nos terreiros de candomblé, nos terreiros de umbanda, nos 
locais de trabalho, nas escolas de samba, nas igrejas, em todo o lugar onde 
o negro vive: CENTROS DE LUTA que promovam o debate a informação, a 
conscientização e organização da comunidade negra, tornando-nos um 
movimento forte, ativo e combatente, levando o negro a participar em todos 
os setores da sociedade brasileira (p. 134).   

 

 Somente com o espírito de luta coletiva e conscientes da nossa 

responsabilidade de um legado histórico arraigado na resistência ancestral é que 

vamos entender que a universidade não abriu as suas portas para nós, pelo 

contrário, as suas portas foram abertas pela luta histórica do nosso povo.  
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Figura 13 União dos povos indígenas e quilombolas por um objetivo maior,  
II Mobilização Nacional- Brasília, 2019. 

 

                 Fonte: Site do CIMI 

 

 Portanto, nós cotistas e de comunidades tradicionais não somos nem 

seremos os “coitadinhos” do Estado e da sociedade, pelo contrário, nos 

consideramos vitoriosos e movidos a continuar na luta dos nossos antepassados, 

pois além de estudar temos que lutar! Então, que busquemos formas de organizar 

nossa resistência, ocupar espaços e consolidar as vitórias para que governos de 

turnos não venham desmontar. 
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