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Resumo 

O presente artigo tem como propósito trazer reflexões sobre o tema “Recepção 
e acolhimento de estudantes beneficiários do Programa de Ações Afirmativas 
(inclusão social e racial) na Universidade Federal de Santa Maria-RS”, 
apoiadas em pesquisa empírica e bibliográfica, abordando conceitos 
democráticos na educação e refletindo sobre alguns resultados tidos após a 
implementação da Resolução nº 11/07 da UFSM. Partimos de que o direito ao 
acesso à educação é direito de todos e obrigação do Estado, e está previsto na 
Constituição Federal, no artigo 205, e demais legislações referentes à 
educação no Brasil. Também, é objeto de tratados internacionais, nos quais, o 
Brasil assume o compromisso de internalizar em sua legislação. A questão 
norteadora do presente trabalho é: Em que medida a Universidade Federal de 
Santa Maria-RS está preparada para receber e acolher os estudantes oriundos 
do Programa de Ações Afirmativas? Observa-se que muitos estudantes 
ingressam na Universidade, contudo poucos desses estudantes oriundos do 
Programa de Ações Afirmativas permanecem e/ou terminam os cursos de 
graduação. 
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Introdução 

As reflexões a serem desenvolvidas no presente texto estão ligadas, e 

são instigadas por uma trajetória de vivências em relação ao tema propiciadas 

pela inserção desta pesquisa no Grupo de Estudos sobre Educação e Memória 

– CLIO, que, coordenado pelo Professor Dr. Jorge Luiz da Cunha, tem um 

envolvimento e acompanhamento da implantação e das ações do Programa de 

Ações Afirmativas de Inclusão Racial e Social na UFSM. Neste sentido, esta é 

uma discussão muito presente, seja por parte do envolvimento do orientador 

com a temática, nos últimos anos, seja, nas discussões realizadas no grupo e 

nas pesquisas de iniciação científica, mestrado e doutorado. 

Alguns passos positivos em relação ao tema, mesmo que formalmente, 

tem sido dados, a partir da Constituição de 1988, a chamada “Constituição 

Cidadã”, ensejando para a ampliação de direitos sociais, políticos, entre outros, 

tangenciando assim, possibilidades de algumas mudanças na trajetória de 

marginalidade social do negro no Brasil. Como previsto na Constituição Federal 

de 1988, Art. 205, “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, s/p). Compromisso reforçado 

na LDB 9394/96 no Art. 2º, quando destaca que a educação é um dever da 

família e do Estado, e deve ser inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento 

do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho. Desta forma, entendemos de imediato, que políticas 

educacionais que democratizem o acesso, ao ensino superior para quem não 

está assim contemplado, ou que historicamente tem sido desprivilegiado em 

seu meio social, seja o necessário cumprimento daquilo que se prevê nas 

principais orientações legais. 

Diante dessas novas configurações legais, somadas aos compromissos 

assumidos em instâncias internacionais a partir de marcos para a educação 

brasileira como a Conferência Mundial de Educação para Todos em Jomtien na 

Tailândia (1990), Compromisso de Dakar (2000), e outras que se seguem, são 

marcos importantes para a emergência de metas e estratégias que viriam a 

desencadear a formulação de um Plano Nacional de Educação e uma 



ampliação na discussão do acesso à educação como condição necessária ao 

cumprimento dos compromissos frente aos órgãos internacionais. 

Neste contexto de mudanças, se inserem também, os movimentos 

sociais negros como o Movimento Negro Unificado (MNU) e a militância em 

causas como o fim da invisibilidade e o cumprimento das condições de 

igualdade prevista na Constituição. Outro passo importante foi a criação da 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial no governo 

Lula, e, no âmbito da UFSM, a Resolução nº 11, do ano de 2007, em que a 

Universidade Federal de Santa Maria/UFSM implantou o Programa de Ações 

Afirmativas de Inclusão Racial e Social. 

Assim, ao completar nove anos da implementação do Programa de 

Ações Afirmativa na UFSM, é oportuno observar quais políticas estão sendo 

adotadas para recepcionar e acolher os estudantes cotistas ingressantes, pois 

se sabe que é uma mudança estrutural e de caráter político, dentro da 

universidade que envolve professores, servidores públicos e estudantes não 

cotistas, como também, envolve questões de cunho prático/ material, como 

acesso a material didático, alimentação, moradia e transporte. Desta forma, 

entende-se que é uma mudança complexa, de caráter subjetivo e prático. 

No presente artigo serão realizadas reflexões sobre o papel da 

educação em uma sociedade desigual e sobre políticas públicas para a 

educação; em um segundo momento será abordada a recepção das políticas 

de ações afirmativas pela Constituição Federal. Ao final do presente trabalho, 

serão apresentadas breves ponderações realizadas com base em dados 

coletados do site do AFIRME (Observatório de Ações Afirmativas para acesso 

e permanência nas Universidades Públicas da América do Sul) sobre evasão 

escolar de estudantes cotistas na UFSM – RS, relacionadas com medidas 

adotadas na Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ. 

 

Educação Escolar/Universitária e Ações Afirmativas de Inclusão Racial e 

Social. 

Para Grin (2009, p. 83): 

Especialmente nos últimos dez anos, o Brasil tem observado 
uma significativa transformação nas formas de tratar a questão 
racial, especialmente por pressão dos movimentos negros, dos 
organismos internacionais e da atração dos novos valores do 
multiculturalismo de reconhecimento e positivação da 



diferenciação racial. Trata-se de um contexto no qual a 
reabilitação ontológica da “raça”, como sujeito de direitos e de 
políticas públicas, vem se impondo com forte apelo político e 
especialmente moral para se debelar as desigualdades sociais 
do país (GRIN, 2004). Um novo desenho racializado do Brasil, 
país marcado física e simbolicamente pela miscigenação, vem 
orientando a adoção, pelo atual governo, de políticas públicas 
focais, ou seja, orientadas para grupos, especialmente os 
negros, definidos como vítimas preferenciais do preconceito e 
das desigualdades sociais. Se os sujeitos de direitos são 
grupos raciais e não mais indivíduos, impõe-se, no debate 
público, a consideração de que as políticas sociais devem estar 
orientadas para esses novos sujeitos de direito. 
 

Assim, as políticas públicas de ações afirmativas são uma forma de 

combater as desigualdades sociais, que tem, em nosso país, a maior vítima na 

população negra. É preciso ampliar essas políticas públicas para que nossa 

sociedade possa resgatar essa dívida com a população negra, que foi 

marginalizada até os dias atuais. Porém, as políticas de ações afirmativas tem 

resistência de parcela da população brasileira, que acredita na meritocracia, ou 

seja, que todos tem as mesmas condições de acesso à educação. 

Outra questão pertinente, é como a escola ou uma instituição de ensino 

superior se apresenta ao estudante, qual seu papel para além de ensinar 

conteúdos? Para Gadotti (1992, p. 55) uma escola cidadã se caracteriza por 

ser uma escola pública universal, em suas palavras – “igual para todos, 

unificada – mas que respeite as diferenças locais, regionais, enfim, a 

multiculturalidade, ideia tão cara e fundamental da teoria da educação popular”. 

Segundo o autor, uma escola pública autônoma tem de ser democrática 

e com acesso para todos e que ofereça condições de permanência para todos. 

É, além disso, popular, isto é, tem um caráter social e comunitário, espaço  

público para elaboração da sua cultura. Porém, o grande desafio da escola 

pública está em garantir um padrão de qualidade para todos e, ao mesmo 

tempo, respeitar a diversidade local e, por conseguinte a universidade também 

tem que estar preparada para garantir tais preceitos. 

Conforme Saviani (2012, p. 20) “a função da educação é a reprodução 

das desigualdades sociais. Pela reprodução cultural, ela contribuiu 

especificamente para a reprodução social”. 

Atualmente, percebe-se que houve avanços na busca de uma educação 

mais igualitária para todos, através das políticas de ações afirmativas, contudo, 

observa-se, através da cultura política dos governos, a educação não é 



prioridade, não é uma política de unidade nacional.  Nesse sentido, para 

Saviani (2012) as políticas públicas para a educação, o Plano Nacional da 

Educação (PNE) e a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional 

(LDBEN Lei 9.934/96), são bem intencionadas, contudo, devido a “cultura 

política mediática” e de improviso dos governos no Brasil, não há uma 

continuidade das mesmas, por isso, elas não são eficazes. Para o autor falta 

“unidade de plano” no campo da educação.  

Nesse quadro, observa-se que a educação no Brasil tem boas 

intenções, porém fica refém de interesses políticos de cada governo, tornando 

a educação um braço dos interesses de quem está no poder em cada período 

político/eleitoral. Percebe-se que se a educação é tratada como meio para 

manter um determinado sistema econômico, ciceroneado pelo poder político 

patrocinado pelo sistema econômico vigente, que faz da educação um meio de 

representar e manter seu reflexo social, o qual é manter as distâncias entre 

classes sociais, tanto intelectual como econômica. 

A educação de qualidade para todos é um meio de mudança social, 

como afirma Saviani (2012), para isso as políticas educacionais não deveriam 

ficar à mercê das variações de interesses políticos de troca de governo, deveria 

de ser uma unidade para todos os governos. As discussões para seu 

aprimoramento, também deveriam estar distantes de interesses eleitoreiros e 

econômicos, muitas vezes patrocinadas por interesses internacionais, que 

dividem a sociedade atual. A educação deveria ser tratada como uma forma 

principal de manter a soberania do estado, incluindo valorização dos 

professores, não só econômica, mas pela importância de seu papel social. Daí 

a importância das políticas de ações afirmativas no contexto educacional, no 

combate das diferenças sociais. 

Não é à toa que em alguns países desenvolvidos como a Finlândia, por 

exemplo, a educação é gratuita. Nesse sentido, para Anísio Teixeira (Nunes, 

2007) o estado deveria zelar por um sistema de educação livre, gratuito, que 

permita a qualquer indivíduo ter acesso e manter-se nele do jardim de infância 

à universidade, tendo como limitação somente a sua capacidade inata. 

Desta forma, considera-se que uma educação formadora de cidadãos é 

aquela que fornece acesso e tem ferramentas para manter esse cidadão dando 

condições igualitárias para isso. Atualmente abre-se vagas porém o aluno não 



encontra condições de manter-se estudando. Promover uma sociedade mais 

democrática e com participação ativa dos cidadãos é ao mesmo tempo 

promover uma educação de qualidade e igualitária para todas as classes 

sociais. 

 

A recepção da Constituição Federal das políticas de ações afirmativas 

 

Percebe-se que, atualmente as universidades públicas não estão 

preparadas para incluir de forma efetiva os alunos que chegam a ela, 

principalmente aqueles cotistas, que historicamente tem algum déficit ao 

chegar no ensino superior, em relação aos demais alunos que não necessitam 

de políticas afirmativas para acessar a graduação. 

Nos últimos anos o Brasil vem adotando em diversos setores da 

sociedade políticas de inclusão sociorracial. A Constituição Federal de 1988, 

por sua característica tornou o estado brasileiro, antes Estado Liberal de 

Direito, em Estado Social Intervencionista ou um Estado de bem estar social, 

assim exigindo do poder público uma postura comportamental diferente até 

então. Sendo assim, o Estado tem a necessidade de uma atuação positiva de 

seus órgãos governamentais em prol da coletividade. 

Vê-se, portanto, que a Constituição Brasileira de 1988 não se limita a 
proibir  a discriminação, afirmando a igualdade, mas permite, 
também,  a utilização de medidas que efetivamente implementem a 
igualdade material. E mais: tais normas propiciadoras da 
implementação do princípio da igualdade se acham precisamente no 
Título I da Constituição, o que trata dos Princípios Fundamentais da 
nossa República, isto é, cuida-se de normas que informam todo o 
sistema constitucional, comandando a correta interpretação de outros 
dispositivos constitucionais (Gomes, p.140, 2001). 

 

A Constituição brasileira de 1988 permitiu a utilização de medidas que 

efetivamente previam a reserva de vagas para candidatos com deficiência, 

demonstrando o compromisso do legislador constituinte com a igualdade 

substancial e não somente a igualdade formal, conforme artigo 37, inciso VIII, 

normatizada através das leis 7.835/89 e 8.112/90. O legislador ao regulamentar 

esse dispositivo da Constituição caracterizou a ação afirmativa. Mais tarde, o 

mesmo princípio permitiu que fosse criada uma legislação para proteger os 



direitos das mulheres, como reserva de vagas para mulheres para as eleições, 

através da lei 9100/95 e 9504/97, lei de caráter antidiscriminatório. 

Assim, à luz desta respeitável doutrina, pode-se concluir que o Direito 
Constitucional brasileiro abriga, não somente o princípio e as 
modalidades implícitas e explícitas de ação afirmativa a que já 
fizemos alusão, mas também as que emanam dos tratados 
internacionais de direitos humanos assinados pelo nosso país. Com 
efeito, o Brasil é signatário dos principais instrumentos internacionais 
de proteção dos direitos humanos, em especial a Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e a 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher, os quais permitem expressamente a 
utilização das medidas positivas tendentes a mitigar os efeitos da 
discriminação (Gomes, p. 145, 2001).  

 

O Brasil é signatário de vários tratados internacionais e a recepção 

desses tratados, que versam sobre direitos humanos, têm um tratamento 

especial em nossa legislação. Eles têm força de emenda constitucional, 

conforme art. 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, e enquanto não 

aprovados com o quórum mínimo em cada casa legislativa, terá tratamento 

supraconstitucional. Em outras palavras, enquanto não internalizado 

oficialmente pelos ritos convencionais, terá força normativa constitucional. 

Percebe-se a importância da proteção dos direitos humanos, e as ações 

afirmativas vêm nesse contexto para efetivar algumas políticas de caráter 

substancial para promover a equidade nas relações dos grupos sociais. 

No final dos anos 90, no Brasil, começou-se a discutir sobre a ampliação 

de acesso ao ensino público superior dos grupos menos favorecidos da 

sociedade através dos movimentos sociais que reivindicavam a oportunidade 

de ter direito ao acesso a curso superior no Brasil. Através da pressão desses 

grupos e do debate da inclusão sociorracial, algumas universidades públicas 

passaram adotar o sistema de cotas para ingresso, como o caso da UFSM, 

UnB e UERJ. Depois sendo regulamentada pela portaria normativa do MEC 

nr18/2012 e lei 12.711/12, lei 7.824/12 12.990/14, dentre outras. 

 

 

 

 

 



Questões relativas a permanência de estudante cotista na universidade 

 

No ano de 2007, através da Resolução nº 11, a Universidade Federal de 

Santa Maria implantou o Programa de Ações Afirmativas de Inclusão Racial e 

Social, caracterizando-se como uma modalidade de política pública institucional 

de cunho sociorracial, com amparo na Constituição Federal, bem como, em 

tratados internacionais e demais legislações, garantindo aos grupos, 

historicamente fragilizados, a possibilidade diferenciada de ingresso nos cursos 

de graduação oferecidos pela instituição, assim, oportunizando a 

democratização do acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade. 

O acesso e permanência do estudante no estabelecimento de ensino 

público é princípio constitucional previsto no art. 206, incisos I: “O ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições para 

o acesso e permanência na escola”. 

As ações afirmativas se definem como políticas públicas (e privadas) 
voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade 
material e à neutralização dos efeitos da discriminação racial, de 
gênero, de idade, de origem nacional e de compleição física. Na sua 
compreensão, a igualdade deixa de ser simplesmente um princípio 
jurídico a ser respeitado por todos, e passa a ser um objetivo 
constitucional a ser alcançado pelo Estado e pela sociedade 
(GOMES, p. 132, 2001). 

A Universidade Federal de Santa Maria, uma das pioneiras na implantação 

da política de cotas sociorraciais, está preparada para receber e acolher os 

alunos originários dessas ações afirmativas? Esta é uma questão que tem um 

caráter prático e outro subjetivo, pois oferecer estrutura como amparo 

alimentar, moradia, transporte e acesso ao material didático sem custos, são 

medidas de cunho prático, material. Exemplo é o edital para aquisição de 

material pedagógico: edital de auxílio para aquisição de material pedagógico nº 

27/2016 –2º semestre. Mas quanto ao aspecto subjetivo, que envolve e exige 

dos professores empenho maior para auxiliar algum aluno que por ventura 

apresente dificuldades em acompanhar o conteúdo ministrado, como fica? Os 

docentes estão preparados para enfrentar esse aspecto subjetivo, de caráter 

político? 



Consultando o site do programa AFIRME (observatório de ações 

afirmativas da UFSM), encontramos dados sobre desempenho de alunos 

cotistas nos cursos de graduação oferecidos pela UFSM. 

 

Porcentagem de Evadidos de acordo com o ano de Ingresso dos Cotistas. 

ANO DE INGRESSO INGRESSANTES EVADIDOS % DE EVADIDOS 

2008 490 77 15.71 

2009 917 38 4.14 

2010 926 21 2.27 

2011 1161 36 3.10 

2012 1172 55 4.69 

2013 1428 252 17.64 

2014 1190 269 22.60 

2015 1754 93 5.30 

Total 9038 841 9.30 

 
Fonte: Relatório de Dados AFIRME (dezembro, 2015) – CPD 2015 – TABELA 18. 

 

Na tabela acima, verifica-se que em 2013 e 2014 foram anos que 

apresentaram maior evasão entre cotistas por motivo de abandono. Por que 

estes alunos abandonaram seus cursos nesse período? Quais cursos 

frequentavam? Esses estudantes somente estudavam ou eram estudantes-

trabalhadores e frequentavam cursos noturnos? Qual o currículo oferecido 

nesses cursos? De que forma a Universidade está aproveitando o saber que 

cotistas negros e indígenas trazem para dentro da Universidade? Garantir o 

ingresso de estudantes menos favorecidos socialmente, não basta. Precisamos 

de uma Escola Justa, como propõe Dubet (2004, p. 542), ressaltando que as 

desigualdades sociais incidem sobre as desigualdades escolares1, e que 

medidas compensatórias e paliativas visando justiça escolar, nem sempre 

alcançam os resultados almejados, porque estão assentados em princípios 

meritocráticos. 

Também, em consulta ao site do Observatório de ações afirmativas da 

UFSM, observou-se a preocupação, de alguns centros de ensino da 

universidade, em oferecer apoio ao estudante que apresenta dificuldade em 

acompanhar o conteúdo ministrado em aula. Observa-se que os colégios de 

                                                           
1
 Para explicar esse fenômeno, esse autor cita o habitus de classe, contextos diferentes de 

racionalidade das escolhas e mobilização desigual das famílias. 



ensino médio, que também são responsáveis pelos cursos de formação 

técnica, têm demonstrado empenho em implantar ações de acompanhamento 

de alunos, como, por exemplo, o programa piloto de acompanhamento 

pedagógico com os alunos, denominado Ações de Inclusão e Sucesso no 

Desempenho Acadêmico do Colégio Técnico Industrial em parceria com o 

Observatório de Ações Afirmativas - AFIRME/PROGRAD. 

Contudo, observou-se, através de consulta ao site do Observatório, que não 

houve a divulgação de programas de apoio pedagógico aos estudantes, por 

parte dos demais centros de ensino da UFSM. Assim, surge a indagação: será 

que existe nos demais centros educacionais políticas de apoio pedagógico aos 

estudantes cotistas? 

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro/UERJ ao implantar sua política 

de cotas além de reservar vagas para alunos negros e de baixa renda, 

preocupou-se em estabelecer uma política voltada para receber os estudantes, 

através de mobilização de professores, agentes administrativos e demais 

estudantes. O atendimento aos estudantes cotistas vai além da sala da aula, 

como exemplo de política implantada na UERJ, é preciso uma reestruturação, 

uma reorganização da orientação acadêmica para melhor atender o estudante 

cotista com dificuldades de aprendizagem. Assim ao implantar uma política de 

ação afirmativa a universidade ou estabelecimento de ensino deve estar atento 

para outros aspectos, além da vagas disponíveis, mas aspectos que envolvem 

além de físico também o subjetivo. 

A tensão se estabelece, portanto, logo de saída, na definição do 
quanto da rotina e da estrutura da universidade terão que ser 
alterados e transformados pelo ingresso dos estudantes cotistas. 
Cada membro da comunidade acadêmica (docente, discente ou 
servidor técnico-administrativo) que é contrário à política, quando 
convencido de que ela é irreversível diante das pressões sociais que 
se estabelecem, desloca o centro da sua resistência da negação das 
cotas para a não alteração da estrutura e do cotidiano da 
universidade. O primeiro passo para isso é a despolitização da nova 
presença. Isso é feito – dentro desses processos políticos de 
negociação que caracterizam o cotidiano da universidade como um 
pacto social de extrema complexidade – (SANTOS, p. 34, 2006). 

 

A universidade carioca, também teve cuidado em adotar junto com a 

política de cotas, medidas concomitantes como reestruturação de bibliotecas, 



laboratórios de informática, bem como oferta de disciplinas e orientação 

acadêmica. A universidade deu atenção ao aspecto material do impacto dessa 

nova política no campus, bem como teve atenção com a parte subjetiva, que é 

a recepção e suporte por parte dos professores, agentes administrativos e 

estudantes não cotistas. 

Há, na estrutura do Programa, algumas diretrizes que, podemos 
dizer, a um só tempo se complementam e se contradizem. De um 
lado, há marcantemente uma indicação à construção de processos de 
transformação institucional, implícitos na reestruturação de 
bibliotecas, laboratórios de informática e, sobretudo, na oferta de 
disciplinas e na orientação acadêmica. Tais medidas são de 
fortalecimento da instituição mas, também, apontam mudanças na 
lógica de construção institucional, podendo chegar a significar 
mudanças curriculares, incorporação permanente de demandas na 
carga horária docente para acompanhamento dos alunos (até numa 
possível vinculação institucionalizada de ensino e pesquisa na 
trajetória dos discentes), etc. (SANTOS, p.34, 2006). 

 

Observa-se que ao implantar programas de ações afirmativas, além de 

envolver questões estruturais de uma universidade, também envolvem 

questões didáticas, de cunho curricular, que impactam fortemente os centros 

educacionais, se estes quiserem dar amparo aos estudantes cotistas. Caso 

contrário, basta invisibilizar os estudantes e continuar trabalhando. Observa-se 

que alunos provenientes das políticas de cotas, não desistem por causa de 

questões intelectuais, de falta de capacidade para acompanhar os demais 

colegas, quando tem amparo pedagógico inicial. 

Um ponto importante a ser destacado é a questão de invisibilização, 

desracialização e estigmatização. Para Santos (2006, p.35-36) a invisibilização 

de alunos pode ser, à primeira vista, uma medida saudável contra a 

estigmatização dos alunos e também a desracialização. Contudo, ao 

analisarmos tal afirmativa, encontra-se motivos para divergir em relação à sua 

generalização, uma vez que os três temas abordados são extremamente 

perturbadores para os estudantes cotistas, pois expressam o problema de 

segregação latente em nossa sociedade. Essa divergência se dá pelo 

entendimento de que o uso desses termos deva ser medido. Não é possível 

crer que se obtenha sucesso adotando-se um desses temas em prol da 

exclusão de outro, assim reforça o termo sobreposto. Julga-se necessário um 

trabalho sutil e cotidiano dos professores e estudantes para o enfrentamento 



desses problemas. Acredita-se que uma alternativa é a naturalização através 

de um debate identitário, que faça o estudante se reconhecer e significar sua 

condição no mundo para mudá-lo, seja mais construtivo nas relações sociais 

dentro de cada centro educacional. 

Essa questão nos remete a Boaventura de Sousa Santos (2010, p. 446) 

que afirma “que todas as culturas tendem a distribuir as pessoas e os grupos 

sociais entre dois princípios competitivos de pertença hierárquica”. Tais 

princípios são o princípio da igualdade e o princípio da diferença. O primeiro se 

refere às hierarquias entre os estratos socioeconômicos. O outro atua na 

hierarquia estabelecida entre etnias, sexos religiões, entre orientações sexuais. 

Para Santos (2010, p.446) os dois princípios não se sobrepõem, por 

isso, devem andar juntos na busca por uma política emancipatória de direitos 

humanos, sempre tendo atenção para as reconhecendo que “nem todas as 

igualdades são idênticas e nem todas as diferenças são desiguais”. Assim ao 

adotar algum dos termos (invisibilização, desracialização e estigmatização), 

está-se reforçando a distribuição ou rotulação que a sociedade brasileira tem 

feito.  

A experiência da implantação do sistema de cotas na UERJ, segundo 

Santos (2006, p.39), deve ser explorado analiticamente, pois serve de exemplo 

para aperfeiçoar a implantação desse tipo de política no país. A experiência da 

UERJ mostra que não basta definir a política de reserva de vagas, pois ao 

adotar esse sistema surgem outras questões ligadas diretamente à esse tipo 

de política de inclusão educacional, que extrapola o âmbito universitário 

passando para o campo social, como a supressão das desigualdades sociais, 

seja por raça, questão de gênero ou posição social. Observa-se que a forma 

como essas políticas são implementadas, passam por uma negociação no 

interior da universidade, que na verdade desenha a reestruturação de pactos 

sociais. 

 

 

 



Considerações finais 

A Universidade Federal de Santa Maria ao adotar o Programa de Ações 

Afirmativas chamou para ela a responsabilidade de instaurar um novo 

paradigma que aponta para a reestruturação de um pacto social em âmbito 

nacional e internacional. Ao implantar o sistema de cotas, também trouxe para 

o debate, no cotidiano universitário a complexidade do tema e as questões de 

desigualdade social. Assim promovendo a reversão de processos de 

fortalecimento das desigualdades sociais e manutenção do status quo vigente. 

Muitas mudanças são desencadeadas a partir daí, entre elas, a 

produção de certa consciência de que temos uma dívida social. Mas, as ações 

dadas a partir da implementação de políticas públicas para atenuar 

desigualdades historicamente acumuladas, se não bem pensadas e 

consideradas em seu contexto e em suas variáveis socioeconômicas e 

culturais, podem reverter-se em mero cumprimento formal, sem resultados 

efetivos e consideráveis em termos de qualificação das relações sociais. 
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