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RESUMO 

 
O presente trabalho objetiva analisar as mudanças instauradas 
no âmbito das políticas de ações afirmativas implementadas 
pela Universidade Federal do Pará (UFPA), referente ao 
acesso no ensino superior destinado a indígenas e 
quilombolas. A metodologia foi delineada em pesquisa 
bibliográfica e de campo, visando apreender a atual conjuntura 
educacional garantida a esses grupos.  As reservas de vagas 
atende parte de suas reivindicações e, ao mesmo tempo, torna 
eficaz o esforço da universidade em alcançar patamares de 
igualdade àqueles em situação de vulnerabilidade. Os 
resultados alcançados apontam que tradicionalmente há uma 
tardia implementação destas políticas no Brasil e, 
especificamente, na UFPA. 
 
Palavras-chave: Ações Afirmativas. Indígenas. Quilombolas. 
UFPA. 
 
 ABSTRACT 
 
This paper aims to analyze the changes introduced under the 
affirmative action policies implemented by the Universidade 
Federal do Pará, relating to access to higher education for 
indigenous and quilombola students. The methodology was 
delineated in bibliographical and field research, in order to 
grasp the current educational environment guaranteed to those 
groups. Vacancies reserves meets some of their demands and 
at the same time, makes effective the university's efforts to 
achieve equal levels to those in vulnerable situations. The 
results achieved show that there is traditionally a late 
implementation of these policies in Brazil and specifically in the 
UFPA. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo discute as políticas de ações afirmativas implementadas no 

âmbito educacional, analisando particularmente o processo de reserva de vagas instaurado 

na Universidade Federal do Pará (UFPA), destinada a indígenas e quilombolas. 

 O acesso ao ensino superior no Brasil é marcado por processos excludentes 

aos diferentes grupos, o qual reforça uma estrutura social marcada por desigualdades 

sociais, não permitindo por meio do acesso à universidade a mobilidade social garantida 

pelo ensino. 

Na UFPA, a conquista do acesso ao ensino superior pelos povos tradicionais, 

por meio das ações afirmativas, representa a conquista de direitos sociais, garantindo a 

inclusão da diversidade étnica, propiciando a inserção de um grupo de discentes que 

anteriormente não ocupava esses espaços, tornando o ambiente universitário mais 

democrático e travando novas direções na construção de uma sociedade mais igualitária e 

menos discriminatória.  

A implementação das ações afirmativas pela UFPA apresenta-se como tema 

importante para o debate, especificamente como esse processo vem ocorrendo na 

Universidade em questão, a fim de identificar as mudanças ocorridas a partir do 

reconhecimento e da conquista dos direitos de grupos étnicos. Além disso, busca-se fazer 

um breve resgate histórico das lutas dos discentes em prol das ações afirmativas no âmbito 

universitário no Brasil, visto que, este processo foi engendrado por grandes mudanças e 

reformas.   

 Dessa forma, é relevante refletir se a adoção de reservas de vagas promove a 

justiça no acesso ao ensino superior e se estas são capazes de corrigir diferenças de 

oportunidades e alcançar patamares de igualdade para os povos tradicionais. Visto que, 

essas ações se objetivam com o intuito de eliminar as desigualdades, para que não haja 

grupos marginalizados e grupos elitizados na sociedade, principalmente no acesso a 

educação pública. 

Nesse sentido, a realização do referido trabalho tem como base o levantamento 

bibliográfico e a coleta de dados, estruturado em três eixos. Na primeira parte, por meio de 

revisão bibliográfica, é contextualizada a educação superior no Brasil e a as ações 

afirmativas. Na segunda parte, é apresentado a implementação das politicas de ações 

afirmativas na UFPA e a discussão dos dados coletados, seguido das conclusões. 

Portanto, o presente artigo recai sob as discussões e entraves que permeia todo 

o processo de implementação e efetivação das ações afirmativas no lócus da UFPA, dando 

ênfase para o ingresso de indígenas e quilombolas no meio acadêmico, e como está sendo 



 
 

                  

viabilizado o processo diferenciado a estes grupos no sentido da garantia de um dos direitos 

fundamentais, o do acesso a educação.    

  

2. BREVE CONTEXTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL E AS AÇÕES 

AFIRMATIVAS  

O surgimento do ensino superior no Brasil corresponde ao atendimento das 

necessidades das classes dominantes, sua implantação institucional tinha caráter elitista 

com o intuito de reproduzir os ideais desenvolvidos por esta classe5.  

Historicamente, o Brasil, por sua constituição como país colonizado e pela sua 

condição de fornecedor de matéria-prima para países imperialistas, a preocupação na 

criação de instituições de ensino superior foi instaurada tardiamente, sendo o último país da 

América Latina a criar universidades. É importante ressaltar que, durante o período colonial, 

as propostas de criação de universidade foram alvos de resistências, devido a restrições de 

liberdade ao ensino superior e por razões de dominação ideológica. 

O processo educacional brasileiro sofreu diversas mudanças, dentre as quais, 

aponta-se a Reforma Universitária6 de 1968, influenciada diretamente pela ditadura militar, e 

em prol de melhorias e ampliação das Universidades ocorreram significativas mudanças 

nesses espaços.  

Com a Reforma Universitária, as propostas eram de traçar metas para o 

crescimento da eficiência e da produtividade da universidade, a partir da introdução “do 

sistema departamental, o vestibular unificado, o ciclo básico, o sistema de créditos e a 

matrícula por disciplina, bem como a carreira do magistério e a pós-graduação” (FÁVERO, 

2006, p. 34). 

Tal período foi marcado pelo controle político nas universidades públicas 

brasileiras e pela formação voltada aos interesses do Estado, isto é, trabalhadores 

especializados para atender a economia do país. Com a Reforma de 1968, houve o 

aumento das matrículas em Instituições de Ensino Superior (IES), principalmente em 

instituições privadas, sendo um marco histórico para discentes e docentes, pois ela 

modificou a estrutura administrativa e política desses espaços. 

Nesse contexto, houve avanços, posto que, tais modificações estão presentes 

nas Universidades até os dias atuais, dentre as quais Lira (2012, p. 1) destaca que “(...) o 

regime de tempo integral e dedicação exclusiva aos professores, consolidou a estrutura 

                                                           
5
 Para Sousa e Santos (apud BRITO FILHO; MAUÉS, 2013), “(...) as principais funções da universidade seriam: 

(1) a investigação científica; (2) ser o centro de cultura para a educação; e (3) proporcionar ensino e formação 
profissional integral”. 
6
 Trata-se de mobilizações tantos estudantis quanto de movimentos sociais,

 
que exigiam medidas do governo 

que atendessem os problemas de crise educacionais e a reforma na universidade. 



 
 

                  

departamental, criou o sistema de créditos por disciplinas, instituiu a periodicidade semestral 

(...)”. Todavia, houve consequências, uma vez que, durante o período ditatorial no Brasil, as 

universidades foram alvos de severas repressões, onde muitos reitores, professores e 

estudantes acabaram sendo demitidos e/ou presos.  As intervenções eram diretas e 

indiretas por parte do Governo, fato que viabilizou maior controle sob qualquer forma de 

manifestação contraria ao Regime.    

As diversas ações implementadas pela reforma universitária combinavam 

medidas autoritárias e uma falsa democratização do acesso ao ensino, pois, a partir das 

ações adotadas houve uma diminuição de recursos humanos e materiais, o que propiciou 

efetivamente a ampliação das vagas por meio do crescimento do setor privado e com a 

autorização de cursos superiores e, mais tarde, diferentes formas de parcerias/incentivos ao 

ensino privado. 

No regime militar ou não, constata-se que as Instituições sempre foram palco e 

alvo de controle político e ideológico, e que, durante toda a trajetória das universidades 

brasileiras o que se percebe é que atualmente esses espaços ainda estão em constante 

construção, em busca da sua identidade na sociedade brasileira contemporânea.   

Nesse sentido, parafraseando Sousa e Santos (apud BRITO FILHO; MAUÉS, 

2013), a universidade no Brasil atualmente tem como principal funcionalidade a contribuição 

para consolidação e legitimação da ordem social vigente, a qual tem em sua estrutura raízes 

das desigualdades sociais, e a não equidade do acesso ao ensino público. 

Diante dessa complexidade e contradições inerentes ao sistema educacional 

presentes nas universidades, surge também um espaço de disputa, de correlação de forças 

que propicia a contestação do atual modelo institucional, frente às novas conquistas no 

campo dos direitos sociais e que exigem a sua efetividade, isso põe em xeque a questão da 

democratização do ensino, exigindo que a própria estrutura universitária mova-se para gerar 

mudanças, tanto a nível estrutural, trazendo a tona novas políticas e regulamentações, 

quanto a nível social, que atenderão diretamente grupos que almejam o acesso a educação. 

O ensino superior no Brasil sofreu nas últimas décadas crescente ampliação do 

seu número de vagas, porém, esse aumento está atrelado a programas de governos como o 

Programa Universidade para Todos (PROUNI), que concede bolsas integrais e parciais no 

ensino superior privado, que desde a sua criação, em 13 de janeiro de 2005, ofertou entre o 

intervalo de 2005 e o segundo semestre de 2013, mais de 1,2 milhão de vagas7, e o 

programa Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), que financia 

cursos de graduação das redes privadas de ensino. Programas desse caráter transformam a 
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 O Ministério da Educação fez uma análise com base nos dados consolidados pelo Sisprouni e pela existência 

de dez anos do programa. 



 
 

                  

educação em uma mercadoria de valorização do capital, reproduzindo e fortalecendo a 

exploração do trabalho, tendo em vista as condições de trabalho geradas no processo de 

compra e venda da força de trabalho nessas instituições.  

Os estudantes são submetidos a um jogo de interesses gerados por este 

sistema, escamoteado por uma proposta de acesso e democratização do ensino, no qual o 

ingresso é garantido, mas a permanência não.  

Logo, esses programas podem além de desqualificar o ensino público, 

considerando a redução de recursos destinados com a proposta de privatização em voga 

pelo neoliberalismo, também geram maiores relações de desigualdades com destaque para 

o campo socioeconômico, levando em consideração que os alunos acessam o ensino 

privado contraindo dividas com altas taxas de juros efetivadas por meio de financiamento 

bancário para subsidiar a educação.  

Nota-se que a ampliação do ensino e sua democratização têm mostrado uma 

postura que atende uma perspectiva de mercado altamente rentável, devido o acesso estar 

se expandindo principalmente por meio do ensino privado, acirrando ainda mais as 

desigualdades e não garantindo a equidade entre alunos originários de grupos tradicionais. 

O ensino superior público visa, por meio de políticas e regulamentações, 

alcançar o acesso e a ampliação em uma proposta também de democratização em resposta 

a lutas de movimentos sociais e seguimentos, que anseiam por uma educação de 

qualidade, não garantida por décadas e que atenda ao princípio da equidade. A partir desta 

perspectiva, está em curso políticas públicas que visam à superação do passado histórico 

de exclusão de diferentes grupos sociais. 

É nesse cenário que as ações afirmativas são inseridas como políticas 

fundamentais, com o objetivo de garantir a inclusão de indivíduos pertencentes a 

determinados grupos, anteriormente excluídos, tendo em vista que, estas ações tem um 

papel preponderante ao combate da discriminação, no qual grupos étnicos vivenciam. 

As ações afirmativas são compreendidas como medidas que tem como funções: 

a) reparar o passado discriminatório, em que diferentes seguimentos estão inscritos, como 

medida compensatória; b) busca alcançar o campo da igualdade, em relação ao acesso a 

Universidade, tendo como objetivo corrigir desiquilíbrios no campo educacional, além da 

construção de mecanismos que combatam a desigualdade social.   

Na UFPA, as resoluções que inseriram as políticas de ações afirmativas foram 

implementadas em um cenário no qual se verifica um comprometimento político pela 

educação, com ênfase para um ensino transformador, além de reconhecer as reivindicações 

realizadas pelos movimentos sociais e lideranças indígenas, transformando-as em legitimas. 



 
 

                  

Garantir as políticas de ações afirmativas na UFPA foi um processo desafiador, 

levando em consideração setores conservadores em nossa sociedade, tendo como objetivo 

romper visões que reproduzem teses que inferiorizam os destinatários das politicas das 

ações afirmativas. 

Logo, as ações afirmativas implantadas institucionalmente apresentam-se como 

mecanismos eficazes em longo prazo, no combate a discriminação arraigada em nossa 

sociedade, além de demonstrarem o reconhecimento da diversidade étnica e responderem 

como medidas legais a desigualdade social.  

 

3. A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS: UMA REFLEXÃO 

NA UFPA 

A educação básica ofertada no Brasil nos aponta que há um panorama 

diferenciado de ensino, objetivado por diferentes determinações, além das diferenças 

individuais, logo, compreende-se que esses conjuntos de determinantes influenciam cada 

aluno, que dependendo das condições em que está inserido, pode ser oportunizado com 

maiores ou menores condições de acesso ao nível superior, além de alcançar patamares 

com igualdade ou desigualdade para sua permanência no ensino.  

Todavia, percebe-se que o ensino básico ofertado para indígenas e quilombolas 

não oportuniza meios que qualifique este grupo a apropriar-se com qualidade do currículo 

escolar ofertado ou que resulte em níveis de aprendizagens satisfatórios que são exigidos 

no ensino superior.  

Por isso, historicamente, a situação escolar desses povos tradicionais é marcada 

por uma educação precária, pela falta de recursos e por políticas públicas que traduziam-se 

na reprodução de ideologias de integralização. Este modelo educacional tinha o objetivo de 

assimilar a cultura desses povos a de outros, considerados legítimos por ser dominante, 

ocasionando a desigualdade social e provocando a exclusão social. Portanto, diante do 

quadro de exclusão de determinados grupos a certos bens e direitos sociais, dentre os quais 

a educação superior, torna-se urgente à inclusão dos segmentos excluídos. 

Em 2002, foi instituído o Programa Diversidade na Universidade, por meio da Lei 

N. 10.558, que se caracterizou por ser um programa de inserção social de afrodescendentes 

e/ou indígenas na educação superior, ao estabelecer no artigo 1º que: 

 

Fica criado o Programa Diversidade na Universidade, no âmbito do Ministério da 
Educação, com a finalidade de implantar e avaliar estratégias para a promoção do 
acesso a educação superior de pessoas pertencentes à grupos socialmente 

desfavorecidos, especialmente dos afrodescendentes e dos indígenas brasileiros. 



 
 

                  

 

A partir do novo contexto que aponta a inclusão e a democratização no ensino, 

alicerçados pelas ações afirmativas que insere-se no campo da justiça, atendendo as 

esferas distributivas e compensatórias, é que a Universidade Federal do Pará atende a 

Resolução Nº. 3.689, de 22 de junho de 2009, a qual garante a reserva de duas vagas, por 

acréscimo na UFPA a indígenas, em todos os cursos de graduação e em todos os campi por 

meio de seleção diferenciada, e o não preenchimento das vagas correspondente ao edital 

de seleção diferenciada, ocasiona a sua extinção. Faz-se necessário destacar que esta 

resolução só foi implementada a partir das movimentações da Associação dos Povos 

Indígenas do Tocantins (APITO) e por meio de estudos junto ao Ministério Público do Pará 

para a viabilização das vagas destinadas a esse grupo.  

Tal resolução foi acompanhada por um parecer elaborado por equipe 

especializada da UFPA, que destacava a condição histórica desses indígenas que poderiam 

pleitear as vagas de graduação na Universidade. Assim, verificou-se a necessidade de uma 

forma de ingresso diferenciado para esse grupo, que atendesse as suas especificidades 

devido a sua particularidade sóciohistórica. 

A resolução direcionada aos quilombolas, Nº. 4.309, de 27 de agosto de 2012, 

foi implementada três anos depois da resolução que reservava vagas aos indígenas, e 

segue o mesmo texto, também sendo reservadas duas vagas, para cursos de graduação da 

instituição. 

Com isto, entende-se que houve um significativo avanço quanto as políticas de 

inserção adotadas na Universidade para a garantia de educação desses grupos, que se 

constituíram como relevantes para a garantia dos direitos sociais.  

A partir da realidade apresentada por esses grupos à universidade, e que não 

poderia mais ser desprezada pela instituição, além dos diferentes movimentos que eles 

realizaram, foram garantidas conquistas, medidas legais que estão inseridas no campo das 

ações afirmativas, garantindo direitos que viabilizaram o acesso dos seguimentos 

vulneráveis à universidade.  

Com isso, o processo diferenciado foi instituído como forma de propiciar uma 

seleção mais igualitária, devido a desigual oportunidade durante a trajetória escolar, tendo 

em vista que as instituições escolares não preparam esses seguimentos para ingressar via 

processos seletivos tradicionais existentes nas universidades, os quais são baseados em 

avaliação de méritos de forma generalizada.  

O método do mérito é a forma de avaliação mais bem aceito em nossa 

sociedade, porém, ele leva em consideração apenas o valor individual, como afirma Beltrão 

(2013, p. 3): 



 
 

                  

 

[...] o desempenho do estudante é influenciado pelas oportunidades oferecidas 
durante a trajetória escolar (diretamente relacionada às condições  
socioeconômicas  da  família, as políticas públicas promovidas pelo Estado, entre 
outros fatores), portanto, a oportunidade é construída socialmente. O mérito, desta 
feita, tornar-se‐ia padrão de comparação problemático, caso visto como critério 

isolado, pois, os privilégios estão distribuídos desigualmente entre as 
classes sociais e independem do potencial e do conhecimento dos estudantes. 

 
Mas, é relevante destacar que no processo diferenciado a questão do mérito 

também está presente, visto que, os que pleiteiam as vagas também passam por um 

sistema de avaliação, porém, com a existência das ações afirmativas o processo torna-se 

mais compatível com realidade vivenciada por estes grupos, com condições mais justa de 

participação, uma vez que todos que concorrem às vagas reservadas são etnicamente 

iguais. A partir do momento em que o ingresso é garantido aos mesmos, são necessárias o 

desenvolvimento de políticas que garantam a permanência deles, como analisa a autora: 

 

A UFPA conta com o Programa Bolsa Permanência - ainda muito pouco eficiente, 
que se propõe a auxiliar economicamente estudantes que se encontram em risco de 
abandonar a graduação. Muito embora os indígenas possam ser abrangidos pela 
Bolsa Permanência, urge repensar o Programa e adaptá-lo aos novos sujeitos que 
ingressam na universidade, que trazem demandas advindas das particularidades e 
discriminação de natureza cultural. A UFPA certamente não poderá ignorar o 
assunto porque tem ciência que só o direito de ingresso não basta; permanecer é 
preciso! (BELTRÃO, 2013, p. 26). 

 

Por isso, enfatiza-se que inclusão é um processo que reitera princípios 

democráticos de participação social plena, que não se resume em algumas áreas da vida 

humana, como por exemplo, saúde, lazer ou educação. Ela é uma luta em movimento, que 

tem por essência estar presente em todas as áreas da vida humana, inclusive a 

educacional. Inclusão se refere, portanto, a todos os esforços no sentido da garantia da 

participação máxima de qualquer cidadão em qualquer área da sociedade em que viva, a 

qual ele tem direitos e sobre a qual ele tem deveres (SANTOS, 2003 apud CHAIANE, 2013). 

Nessa perspectiva, conclui-se que mesmo havendo programas que atendam a 

questão financeira, os mesmo não são suficientes para garantir a permanência dos 

estudantes, pois se limitam apenas a ordem econômica. 

A autora Rodrigues (2011) aponta quatro aspectos que visam a garantia da 

conclusão do curso por indígenas: 1) acompanhamento pedagógico específico (leituração; 

conteúdos específicos ao curso); 2) monitoramento sócio-pedagógico; 3) professores 

específicos ou capacitados pedagogicamente para orientar estudantes indígenas; 4) curso 

específicos ministrados em aldeias. Identifica-se que as soluções apontadas são todas em 

relação à necessidade de acompanhamento pedagógico (não limitando as áreas de 



 
 

                  

conhecimento) que está diretamente relacionada ao déficit de aprendizagem adquirida na 

educação escolar básica. 

A partir dos dados obtidos com a pesquisa, por meio do Centro de Indicadores 

Acadêmicos (CIAC), obteve-se a seguinte demanda de alunos indígenas matriculados na 

UFPA, capital e interior, por meio do Processo Seletivo Especial (PSE):  

 

Gráfico 1: Titulo: Alunos matriculados de 2010 á 2014. 

Fonte: CIAC 

É possível observar pela análise dos dados informados que, desde a 

implantação da reserva de vagas, esse processo enfrenta um problema de maior relevância: 

assegurar a permanência dos discentes na instituição para a conclusão da graduação. Com 

isso, verifica-se um ingresso garantido por meio da política, mas efetivamente os 

destinatários das ações afirmativas não estão concluindo sua graduação, tendo em vista 

que a quantidade de concluintes via PSE representa um quantitativo irrisório para uma 

política que tem como base a inclusão, a justiça e a democracia. Uma problemática que 

questiona as ações institucionalizadas voltadas para garantir a permanência dos povos 

tradicionais, ações que se desdobram desde programas de assistência, auxilio pedagógico 

na universidade, adaptações metodológicas em sala de aula e até ações que promovam o 

convívio de diferentes culturas na universidade. 

O CIAC informa, por meio do site da universidade, que nos últimos dez anos, 

mais de 450 indígenas entraram na UFPA, contabilizando todos os campi da instituição. 

Destes, cerca de 100 evadiram em razão dos problemas de permanência e de adaptação 

aos temas e métodos debatidos e empregados na sala de aula.  Esta informação nos leva a 

compreender que os indígenas ingressaram na UFPA via processo de vestibular tradicional, 

tendo em vista que, a resolução que garante o acréscimo de vagas para indígenas só foi 

instituída em 2009, reiterando, assim, que anterior à resolução houve ingresso de indígenas 
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sem a implementação de ações afirmativas especificas, porém o ingresso e a permanência 

não ocorreram sem apresentar problemas. 

No que diz respeito aos discentes Quilombolas, embora a Universidade tenha 

implementado às ações afirmativas em 2012, por meio do processo seletivo diferenciado, 

esse segmento ingressou na UFPA, via PSE, apenas no ano de 2014 como apresenta o 

gráfico abaixo: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gráfico 2: Titulo: Quilombolas Matriculados em 2014. 

             Fonte: CIAC 

O ingresso dos discentes quilombolas foi um processo implementado 

tardiamente na UFPA, e que, após sua institucionalização via decreto, o processo de fato só 

ofertou vagas por meio de PSE para ingresso no ano de 2014. Esse grupo por anos não 

teve o reconhecimento pela UFPA de seus direitos e não contaram com nenhuma política 

que garantisse seu acesso ao ensino superior, não foram atendidas as reinvindicações 

legitimas objetivando a garantia de uma universidade igualitária, democrática e justa. Com o 

curto prazo da existência das ações afirmativas para povos tradicionais na UFPA, ainda não 

foram registrados pelo CIAC desistências e formaturas por discentes quilombolas. 

Tais questões nos levam a reflexão de que a política de ações afirmativas 

enfrenta diferentes barreiras desde a sua implementação na UFPA, até as ações 

direcionadas para a permanência na universidade, visando à superação das desigualdades, 

além da construção de novas políticas ou adequação eficaz das existentes para que sejam 

capazes de garantir a permanência, e que possibilite ao aluno o desenvolvimento do seu 

curso de maneira satisfatória, e isso requer, não só romper com todo tipo de barreira ou 

preconceito que ele possa sofrer dentro da instituição, como também promover políticas 

dentro da universidade que os estimule a vencer todas as suas dificuldades. É necessário a 

implementação de políticas que possibilitem aos alunos o sentimento de pertencimento à 

instituição, fator importante nessa fase de mudança na educação superior. 
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É relevante destacar as múltiplas contradições que estão inseridas no processo 

de educação, sejam elas econômicas, culturais, políticas e sociais que se relacionam 

diretamente com o ensino destinado aos alunos e que tem um rebatimento decisivo na 

garantia da permanência do discente indígena e quilombola no âmbito acadêmico.  

Nesse sentido, apesar da Universidade tornar o acesso democrático para o 

ensino para determinados grupos, ainda há grandes dificuldades de inserção dos mesmos, 

demonstrando que há reais necessidades para a implementação de ações, de maneira que 

eles possam se sentir reconhecidos e pertencentes dentro da academia, verificando que 

encontram-se na atual conjuntura educacional desafios a serem enfrentados na construção 

de uma cidadania plena dos estudantes dentro da Instituição. 

Outro fator preponderante para permanência desses grupos na Universidade, diz 

respeito à adaptação ao Campus devido à distância das comunidades de origem, reflexão 

essa que perpassa o campo econômico ou as dificuldades pedagógicas, adentrando ao 

campo cultural dos grupos, mesmo a Instituição contando com processos de inclusão. 

Nesse sentido, faz-se necessário que a UFPA seja de fato um espaço que esteja preparado 

para receber esses alunos, isto é, seja um espaço aberto para a multiculturalidade. 

 

4. CONCLUSÕES  

A Universidade Federal do Pará como espaço privilegiado de produção de 

conhecimentos, desenvolve um papel legitimo para a ampliação dos mesmos, a qual deve 

utilizar o uso de metodologias que consistam em propiciar e oportunizar aos discentes 

pertencentes a grupos étnicos, além da construção de mecanismos que possam 

desenvolver e potencializar o interesse pelo reconhecimento de sua inserção, efetiva e 

plena, dentro da instituição assegurando, assim, a sua cidadania. 

As ações afirmativas materializadas em reservas de vagas implementadas na 

UFPA, por meio de PSE constitui um fator preponderante na conquista de direitos, 

ressaltando que a implementação das ações afirmativas não seria possível sem a luta pelo 

reconhecimento étnico e cultural, traduzidas pelas reivindicações das comunidades 

indígenas e pelas mobilizações dos movimentos sociais, as quais se baseavam em 

exigências de garantia de direitos, na correção de desigualdades sociais e em uma maior 

democratização do ensino, logo, a implementação das ações afirmativas na UFPA 

destinadas a povos tradicionais representam uma conquista desses seguimentos.  

A adoção das ações afirmativas pela UFPA apresenta um novo caminho, o qual 

se traduz em características mais igualitárias no acesso ao ensino superior, mais justo, mais 

plural, desenvolve o respeito à diversidade ao garantir o ingresso da multiculturalidade. 



 
 

                  

Contudo, o desafio permanente que apresenta-se na UFPA após a garantia da 

reserva de vagas para povos tradicionais, é atender a demanda de indígenas e quilombolas 

que ingressam na universidade, e na elaboração e gestão de politicas que superem as 

dificuldades apresentadas na trajetória acadêmica destes estudantes, que tenha como foco  

a diplomação desses estudantes, com o mínimo ou a erradicação de prejuízos na sua 

formação. Pois, a leitura que se faz a partir dos dados dos discentes ingressantes via PSE, 

o qual configura um baixo número de alunos concluintes, demonstra que a política de ações 

afirmativas está limitada apenas na garantia do ingresso, necessitando que mais tarde 

sejam desenvolvidas outras políticas capazes de superar os percalços apresentados pelos 

estudantes, configurando, assim, barreiras para a efetivação da política.  

Para isso, se faz necessário reconhecer que a instituição precisa avançar na 

consolidação dos direitos já alcançados, buscando estratégias que promovam a luta pela 

igualdade racial e étnica e a extinção do preconceito e de estereótipos, metas que 

alicerçaram e justificaram a criação das ações afirmativas. Ressaltando que o 

reconhecimento desses cidadãos e sua inserção na universidade, que com sua vasta 

riqueza cultural, contribui valorosamente para a produção de conhecimento que a academia 

desenvolve. 
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