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RESUMO: O presente estudo tem como foco principal a análise da trajetória dos negros e indígenas cotistas 

nos cinco cursos de Licenciatura em Letras da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, dando 

ênfase à repetência. Foram realizadas entrevistas com os cotistas negros e indígenas que apresentaram 

histórico de repetência no período letivo de 2004 a 2007 a fim de identificar os principais motivos que 

contribuem para o insucesso destes no ensino superior. A pesquisa aborda, além do acesso ao ensino superior 

através das cotas, a questão da permanência e como isso ocorre na UEMS, verificando quais medidas foram 

adotadas para melhorar a qualidade de formação dos negros e indígenas cotistas e garantir sua inclusão e 

principalmente sua permanência na vida acadêmica até a conclusão do curso. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ações Afirmativas. Negros e Indígenas Cotistas. Repetência nos 

Cursos de Letras da UEMS. Questões Etnicorraciais. 

INTRODUÇÃO 

Ao nos reportarmos à realidade da sociedade brasileira não se pode perder de vista 

que esta não se constitui de maneira uniforme e homogênea, mas sim pelo resultado de uma 

forte miscigenação e mescla de povos e culturas, tanto de raízes africanas como europeias, 

isso tudo somado à cultura dos nativos que já habitavam o país antes da colonização 

portuguesa. Conforme afirma Andrade (2001, p. 14):  

O Brasil não é como desejam os ideólogos das classes dominantes, um país 
branco, europeizado, mas um país essencialmente mestiço, com uma grande 
população negra e uma cultura em grande parte influenciada por suas origens 
negra e indígena. 

Porém, apesar do que se comprova na teoria, esta realidade não se concretiza na prática, 

pois, segundo dados de pesquisas desenvolvidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBGE, a população negra (pretos e pardos) no Brasil é superior a população branca, sendo 

inconcebível que se perpetue tanto preconceito e tantas questões discriminatórias sem que isso cause 

espanto ou indignação ou ainda que impere tanta impunidade quando se trata de problemas 

etnicorraciais. Apesar da grande luta pela inclusão e da aparente realidade de uma sociedade sem 

preconceitos, se percebem no Brasil sucessivas ocorrências de atitudes racistas, que nem sempre 
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recebem atenção merecida, passam despercebidas ou ficam impunes, inclusive nas salas de aulas nas 

quais alunos são discriminados muitas vezes pelos próprios educadores, direta ou indiretamente, seja 

por omissão, desconhecimento ou por falta de uma formação adequada que retifique o conceito 

ideológico adquirido sobre a imagem do negro e do indígena (GARCIA, 2007).  

Esta pesquisa se baseou em teóricos da área bem como em resultados de seminários e 

palestras voltados a essa temática e principalmente na experiência dos próprios cotistas, resultados 

estes obtidos através de um questionário elaborado especificamente para esse fim com questões 

alternativas e dissertativas que permitiram aos entrevistados relatarem a realidade que enfrentaram e 

ainda enfrentam enquanto negros e indígenas cotistas beneficiários de uma política de inclusão e, ao 

mesmo tempo como vítimas desse processo de exclusão sofrido ao longo da história. Dessa forma foi 

possível identificar a realidade socioeconômica de cada um deles, constatando a afirmativa de que há 

uma intrínseca relação entre a posição social e a questão etnicorracial, pois dentre os entrevistados se 

constatou que nenhum possui renda familiar superior a três salários mínimos, o que os coloca na base 

da pirâmide social. Segundo Santos (apud: CORDEIRO, 2007, p.02): 

Quando se fala das pessoas que vivem na base da pirâmide social, logo se 
identificam baixos rendimentos e pobreza.  Lembremos, então que quando se 
fala de pobreza no Brasil está se falando principalmente da população negra 
e da discriminação racial. 

Neste estudo destacamos como objetivos principais: analisar o desempenho dos cotistas 

negros e indígenas dos cursos de Letras da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, 

especificamente os índices de repetência; entender quais os fatores principais que contribuíram para o 

insucesso dentre eles à luz de referenciais teóricos; levantar informações sobre as políticas que foram 

desenvolvidas pela UEMS a fim de sanar ou amenizar o índice de repetência e avaliar qual a 

importância das ações afirmativas para os cotistas dos cursos de Licenciatura de Letras da UEMS. 

A realização desse estudo se iniciou com o levantamento bibliográfico, leitura e 

fichamentos. Em seguida foi realizada uma coleta de dados do desempenho acadêmico dos 

cotistas nas atas de resultados finais, buscando identificar os negros e indígenas com índice de 

repetência nos quatro anos de curso. As atas fazem parte do banco de dados da orientadora 

durante sua pesquisa para a tese de Doutorado cujo tema recaía sobre as questões 

etnicorraciais e foram cedidas pela mesma para auxiliar no levantamento e análise da 

realidade dos cotistas no período letivo de 2004 a 2007 nos cursos de Letras da UEMS. A 

partir da identificação de 14 (quatorze) ocorrências de repetência, foi aplicado um 

questionário aos cotistas repetentes das unidades da UEMS de Dourados, Nova Andradina, 

Jardim e Cassilândia, a fim de levantar os principais motivos que os levaram ao insucesso em 



 

diversas disciplinas do curso. Nas entrevistas foram desconsideradas questões de gênero e 

faixa etária. 

RESULTADOS 

 

Conforme já citado anteriormente, o principal propósito deste estudo era avaliar a 

relevância das Ações Afirmativas, em específico a política de cotas no ingresso acadêmico 

dos negros e indígenas, sua permanência e desempenho no ensino superior. Para isso, foi 

aplicado um questionário em que os próprios beneficiados pelas Cotas relataram sua 

situação econômica, as dificuldades na aprendizagem, expectativas com relação às Ações 

Afirmativas e outros fatores que contribuíram para o sucesso ou insucesso dos mesmos.  

Baseando-se nas respostas obtidas, foi possível constatar que: todos os 

entrevistados possuíam renda familiar inferior a três salários mínimos, todos cursaram o 

ensino fundamental e o ensino médio em escola pública; a maioria considerou as cotas como 

meio eficiente para ingresso no ensino superior; todos afirmaram que não sofreram nenhum 

tipo de discriminação por serem cotistas e afirmaram ter encontrado dificuldades na 

aprendizagem pela própria experiência de uma educação deficiente antes do ingresso à 

universidade e pela forma padronizada de se ensinar. Infere-se claramente que os motivos do 

insucesso entre cotistas não está ligado única e exclusivamente a um fator isolado da ação acadêmica, 

mas se trata de um conjunto de fatores históricos, de lacunas geradas ao longo dos séculos de 

escravidão informal, maquiada de liberdade e alforria social, e de exclusões de todos os tipos, gerando 

dificuldades acentuadas no aprendizado, que reflete sobremaneira na vida do negro e do indígena em 

todos os seus segmentos. Pois, como afirma Silva (2003, p.21): 

É preciso prover as condições para a construção das igualdades. Para 
alcançar este fim, no que tange à universidade, é preciso criar condições para 
que as pessoas negras possam ter acesso a boas escolas e exercer profissões 
de prestígio, até agora restrita apenas a certos grupos sociais. 

 

Vale lembrar que as cotas não constituem uma medida definitiva para solucionar os 

desníveis sociais, mas uma medida provisória que garanta o acesso imediato ao ensino superior, até 

que outras políticas mais eficazes sejam implantadas ou até que não haja mais a necessidade de ações 

afirmativas, quando tivermos alcançado a igualdade. É apenas um dos muitos instrumentos que 

devem ser usados para reverter a imagem negativa consolidada há tantos séculos ao longo da historia 

desses grupos. Dessa forma as cotas não vem para discriminar ou separar, mas para igualar e inserir o 

negro e o indígena no meio social, sem ignorar as deficiências na formação escolar que estes 

sofreram. Pois “há tratamento distinto para negros e brancos no espaço escolar e no mercado de 



 

trabalho” (GARCIA, 2007, p. 15).  Mas essa realidade pode ser revertida, pois de acordo com 

Zeichner (Apud FERRAÇO, 2000, p.137): 

O insucesso é evitável, desde que os professores possuam conhecimentos 
sócio-culturais sobre os diversos grupos e sejam capazes de utilizar estes 
conhecimentos na organização curricular e no ensino, para estimularem o 
aprendizado dos alunos. 

 
 

DISCUSSÃO 
 

Não se pode negar que a cultura ocidental, mais especificamente a chamada “cultura branca” 

sempre foi a grande detentora do poder e da dominação, além de considerada também como a raça 

exemplar. A prática da discriminação vai muito além do que se pode notar no externo, pois se trata de 

um processo construído ao longo de séculos de história que devido a vários fatores políticos, culturais 

e até mesmo religiosos construiu a ideologia do racismo, pela qual, grupos específicos, com 

características biológicas ou culturais, verdadeiras ou atribuídas, são percebidos como diferentes ou 

inferiores. Ao chegar às Américas, Colombo, que pensava ter chegado às Índias, chamou assim os 

nativos americanos de índios, enquanto que na África e Oceania os nativos foram denominados 

aborígenes, nomes depreciativos, caracterizando, desde cedo uma desvalorização desses povos na 

visão do branco. Dessa forma, foi disseminada a ideia de oposição entre brancos e  demais grupos, 

caracterizando sempre a superioridade dos primeiros sobre os não brancos.  

É preciso ir além, buscar não em nossos dias, mas na origem desses conceitos para entender 

um pouco de como se construiu a imagem do negro e do indígena no Brasil e como isso reflete 

diretamente em todas as esferas sociais. Essa imagem é fruto de um processo longo e doloroso, de uma 

exploração maquiada de “colonização”, que gerou essa onda de disseminação da superioridade do 

branco sobre quaisquer outros grupos sociais. Essa onda etnocêntrica perdura já há muitos séculos. O 

etnocentrismo é uma visão do mundo em que um grupo é tomado como centro de tudo enquanto todos 

os outros são analisados, dentro dessa concepção, como inferiores. O etnocentrismo é a tendência de 

supor que a própria cultura é superior às demais (BORGES, 2002) 

No Brasil, por exemplo, considera-se o fenótipo como fator principal na classificação das 

pessoas e a cor é o critério mais comum adotado para excluir e discriminar. Na maioria dos casos de 

racismo o critério estabelecido para excluir é o conjunto de características externas do indivíduo como 

cor da pele, cabelo, feições e outros que deixam claro a total desinformação, o fanatismo e o 

desconhecimento do valor humanístico, tendo como base apenas o repertório preconceituoso de quem 

discrimina. Assim, as questões etnicorraciais, tão fortemente disseminadas são carregadas de valores 

distorcidos, conduzidos de maneira conveniente por uma minoria dominante, os brancos, que 

persistem em afirmar sua superioridade. Apesar de muitos estudiosos afirmarem que no Brasil há uma 



 

democracia racial, na prática isso não ocorre realmente, pois, baseados em fenótipos externos, são 

claramente discriminados aqueles que apresentam traços tipicamente africanos ou indígenas. 

Não se pode ignorar o quão marcante é a invisibilidade do negro no Brasil. Depois de séculos 

de trabalho, exclusão e escravidão social, (pois a liberdade de fato jamais ocorreu) somente em 1995 

os termos pretos e pardos foram inseridos nos questionários socioeconômicos, ou seja, até então um 

negro só era visível quando era alvo de discriminação e ninguém se preocupava com critérios formais 

para excluí-lo; isto significava ser generalizado, ter sua identidade negada ou simplesmente depender 

de critérios pessoais daqueles que quisessem praticar um ato de racismo. Esta é uma realidade 

lamentável se considerarmos a imensa contribuição dos africanos na cultura brasileira, e é 

praticamente impossível falar de cultura nacional, ignorando a cultura negra (ANDRADE, 2001). 

Dessa forma, após séculos de rejeições e argumentos e, após longo processo de exclusão 

foram criadas ações afirmativas, que apesar de não serem tão recentes na história, somente nos 

últimos anos tem alcançado destaque nos debates sociais. Essas ações não se resumem apenas ao 

sistema de cotas ou reservas de vagas para negros e indígenas no ensino superior, existem muitas 

outras formas de concessões de benefícios como meio de reparação social. No entanto, as cotas são 

as principais ações voltadas para o meio educacional e, embora não sejam suficientes para resolver as 

questões de desigualdades de direitos, constituem o meio mais eficaz para resolverem de imediato a 

questão do acesso ao ensino superior. Por isso, muito mais que discutir a questão do acesso, o grande 

desafio é valorizar e aprimorar a questão da permanência e do sucesso acadêmico, como uma ação 

não apenas quantitativa, mas principalmente qualitativa.  

Ao serem implantadas na UEMS, as cotas foram muito mais que um recurso único de 

inclusão, ou seja, representaram um conjunto de benefícios na vida do negro e do indígena, como o 

fortalecimento da auto-estima, perspectivas de mobilidade social futura, visibilidade e valorização 

pessoal, reforço de sua identidade, dentre outros.  A UEMS está entre as pioneiras em adesão às cotas, 

colocando-se ao lado de grandes universidades brasileiras que aderiram a essa luta pela inclusão. Foi 

uma das poucas universidades no país contemplada com o Projeto BRASIL AFROATITUDE, um 

programa de bolsas para negros cotistas, além da capacitação e valorização do negro. Em 2005 foi 

criado o NEER (Núcleo de Estudos Etnicorraciais), como um instrumento para garantir a discussão 

cujos objetivos maiores eram promover políticas e discussões pertinentes as questões etnicorraciais, 

assumindo o compromisso de combater práticas educativas discriminatórias, conscientizando a 

comunidade acadêmica na  luta contra o racismo por entender que é esse o princípio político 

pedagógico para a democratização da escola e da sociedade brasileira, possibilitando a construção de 

uma nova cultura pedagógica, que garanta espaço para a valorização do negro e do indígena no âmbito 

universitário.1  

                                                           
1 Fonte: Projeto de criação do NEER/PROE/UEMS. 



 

Lamentavelmente muitos destes avanços não perduraram e mais uma vez, como a maioria 

dos programas que beneficiam uma classe, foram esquecidos pelas autoridades competentes e 

deixaram de ser fomentados pelas gestões posteriores, culminando com a extinção de alguns deles. O 

NEER, por exemplo, foi desativado em 2008. O avanço com relação ao apoio de docentes e discentes 

na luta e conscientização das causas etnicorraciais foi pouco significativo, mas vale lembrar que, 

apesar de tudo isso, uma iniciativa foi tomada e a universidade, ainda que com um número reduzido de 

militantes dessa causa deu início ao ciclo de lutas pelo aumento e divulgação das Ações Afirmativas e 

isso certamente mesmo com dificuldades representa uma esperança para os inúmeros negros e 

indígenas que compõem ou irão compor o seu corpo discente. 

No momento em que concluímos esta pesquisa a UEMS passa a desenvolver uma ação 

afirmativa destinada exclusivamente aos cotistas (negros e indígenas), constituída de 14 (quatorze) 

bolsas criadas pelo CNPq intitulado Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC – AF) nas Ações Afirmativas que visa ampliar a oportunidade de formação técnico-científica 

pela concessão de bolsas de Iniciação Científica para os alunos do ensino superior, cuja inserção no 

ambiente acadêmico se deu por uma ação afirmativa no vestibular2. 

 

CONCLUSÕES 

Se analisarmos friamente, principalmente sob a ótica daqueles que não conhecem ou não se 

interessam pelas questões etnicorraciais, poder-se-ia dizer que os resultados foram totalmente 

negativos, sem avanços aparentemente grandiosos. Porém, aqueles que militam uma causa, que 

conhecem o quão marcantes são os reflexos do preconceito e da discriminação, certamente afirmam 

com muita certeza que qualquer progressão, por mínima que seja, é digna de comemoração, pois só 

assim, começando pelas bases, avançando um pouquinho a cada dia os grupos excluídos poderão 

galgar as barreiras da desigualdade e dos desníveis sociais. O fato de poder detectar as origens do 

problema, identificar dificuldades e desconstruir preconceitos consideravelmente positivo e 

significante para aqueles que esperam por justiça e reparação social. Portanto, seja na UEMS ou em 

qualquer outro segmento da sociedade, muito se tem para avançar na erradicação das desigualdades e 

no respeito às diferenças. É preciso somar forças, sem pré-conceitos e sem julgamentos coletivos, a 

fim de promover a inclusão e entender que negro, indígena, europeu, oriental ou qualquer pessoa 

possui seu valor e suas particularidades, e que isso só os torna diferente, mas não inferiores.  
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