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Guarapuava, 2019. 
 
RESUMO 

 

Essa pesquisa trata da questão étnico-racial dentro da Universidade Estadual do 
Centro-Oeste, bem como discute sobre a necessidade do sistema de cotas dentro 
da mesma. O caminho percorrido perpassa a análise de dados documentais 
referentes às matriculas dos alunos entre os anos 2011 e 2017, análise dados 
governamentais segundo IBGE sobre o Brasil, Paraná e Guarapuava e dados do 
INEP segundo Ensino Superior, entrevistas com pessoas do movimento negro de 
Guarapuava para coleta informações, análise das atas dos Conselhos responsáveis 
pelas decisões referentes aos processos de ingresso na Universidade: ata 184 do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e ata 85 do Conselho 
Universitário (COU), análise estatística sobre os dados cadastrais dos estudantes 
ingressos na UNICENTRO no recorte temporal de 2011 a 2017 e entrevistas (31) 
por meio de questionários semi-estruturados para alunos negros que tenham 
ingressado na UNICENTRO. O objetivo principal desta pesquisa foi analisar as 
barreiras em relação às aprendizagens que os alunos negros encontram no que se 
refere ao pertencimento e reconhecimento no ambiente acadêmico. A interpretação 
dos fenômenos encontrados foi realizada por intermédio das Constelações de 
Aprendizagem de Da Silva (2016; 2018; 2019). As Constelações foram idealizadas 
na UNICENTRO pensando os espaços de existência em que o discente negro possa 
perpassar, vivenciando situações de ações sociais que chamamos de positivas ou 
ações refratárias para suas aprendizagens e memórias no ambiente acadêmico em 
relação ao racismo. Racismo este encalacrado na sociedade e por conseqüência 
presente na universidade. Por fim, conclui-se que as aprendizagens e vivências dos 
estudantes negros que conseguem se inserir na universidade recebem em demasia 
ações refratárias e em defasagem ações positivas para a sua permanência na 
UNICENTRO. Consideramos que a implementação de cotas raciais na UNICENTRO 
seria apenas um passo inicial numa longa trajetória em busca de reconhecimento e 
pertencimento étnico dos estudantes negros nesta universidade. Outras ações, 
como fortalecimento de coletivos, institucionalização do NEAA, valorização 
epistemológica dos saberes e intelectuais negros nos conteúdos dos cursos, 
inserção de pessoas negras nos setores administrativos e de liderança da 
universidade, valorização da cultura e história negra entre outros, são essenciais 
para positivar a negritude na universidade. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Superior, Cotas Raciais, Pertencimento, 
Reconhecimento, Negros. 
 

 

 

 

 



 
 

OLIVEIRA, Tauana Aparecida de. Black student population joins UNICENTRO: 
difficulties in Recognition and Belonging.2019, 254 p. Dissertation (Master in 
Education) - Midwest State University, Guarapuava, 2019. 
 
ABSTRACT 

 

This research addresses the ethnic-racial issue within the Midwest State University, 
as well as discusses the need for the quota system within the institution.  The path 
taken goes through the analysis of documentary data regarding student enrollment 

between 2011 and 2017, analysis of government data according to IBGE on Brazil, 
Paraná and Guarapuava and data from “INEP” about higher education, interviews 
with people from the black movement of Guarapuava to collect information, analysis 
of the minutes of the responsible Councils for decisions regarding university 
admission processes: Minute number 184 of the Teaching, Research and Extension 
Council (“CEPE”) and Minute number 85 of the University Council (“COU”), statistical 
analysis of the registration data of students enrolled at UNICENTRO in the time 
frame of 2011-2017 and interviews using semi-structured questionnaires (31) for 
black students that have joined UNICENTRO. The main objective of this research 
was to analyze the barriers in relation to learning that black students encounter 
regarding belonging and recognition in the academic environment. The interpretation 

of the phenomena found was performed through Da Silva's Learning Constellations 
(2016; 2018; 2019). The Constellations were idealized at UNICENTRO thinking of the 
existence spaces in which the black student can go through, experiencing situations 
of social actions that we call positive or refractory actions for their learning and 
memories in the academic environment in relation to racism. Racism is trapped in 
society and consequently present in the university. Finally, it is concluded that the 
learning and experiences of black students who can enter the university receive too 
many refractory actions and lagging positive actions for their stay in 
UNICENTRO. We consider that the implementation of racial quotas at UNICENTRO 
would be just an initial step in a long path towards recognition and ethnic belonging 
of black students at this university. Other actions, such as the strengthening of 

collectives, institutionalization of “NEAA”, epistemological valorization of knowledge 
and black intellectuals in the course contents, insertion of black people in the 
administrative and leadership sectors of the university, appreciation of black culture 
and history, among others, are essential to positivize the blackness in the university. 

  
KEYWORDS: Higher Education, Racial quotes, Belonging, Recognition, Black 
people. 
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INTRODUÇÃO 
 

Essa pesquisa visa tratar da questão étnico-racial dentro da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), bem como discutir sobre a 

necessidade do sistema de cotas dentro da mesma. Utilizando-se da concepção 

de Constelações de Da Silva (2016) e pensando o ambiente acadêmico como um 

espaço de aprendizagem contínua, essa pesquisa disserta sobre as dificuldades 

de pertencimento e reconhecimento dos alunos negros em uma universidade que 

não oferece o sistema de cotas em seus processos de acesso, ainda que seja 

uma política pública preconizada pelo Estado. O interesse nessa pesquisa se deu 

quando eu ainda figurava como aluna especial do Programa de Mestrado em 

Educação da UNICENTRO e, na ocasião, o atual orientador, Jefferson Olivatto da 

Silva, referiu-se à necessidade do sistema de cotas nas universidades brasileiras, 

abrindo o questionamento sobre a UNICENTRO não apresentar o programa de 

cotas raciais em seus processos vestibulares. Outro fato determinante para a 

construção desta dissertação é a relevância social da pesquisa, considerando não 

somente a historicidade da população negra no Brasil e as conseqüências de uma 

sociedade racista, mas igualmente o fato da UNICENTRO ser uma universidade 

que não oferece o sistema de cotas raciais como ferramenta de ingresso e as 

possíveis barreiras encontradas pelos estudantes negros no que se refere ao 

pertencimento e reconhecimento na referida universidade. 

Nesse sentido, pensou-se, tentando não ignorar o contexto histórico em 

que a sociedade brasileira foi construída, alguns questionamentos como: quem 

são os alunos, negros e negras, atualmente inseridos nesta universidade?Por 

quais cursos optam? Como se sentem?Conseguem concluir o curso? 

De acordo com o banco de dados do tráfico de escravos transatlântico 

(2017), Trans-Atlantic Slave Trade Database, o Brasil foi o centro do tráfico de 

escravos realizado sob a bandeira portuguesa, antes e depois da independência 

brasileira, em 1822. De acordo coma mesma fonte, cerca de 5.848.266 de negros 

foram embarcados na África e 5.099.816 foram desembarcados no Brasil desde 

1514 até 1866, quando foi registrada a última viagem dos navios negreiros. Os 

quase 750 mil escravos que não desembarcaram, provavelmente não resistir as 

más condições subumanas as quais eram submetidos durante a viagem.  
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A trajetória histórica vivida pela população negra no Brasil deixa reflexos 

que são objetos de estudos e debates em toda a Academia, porém, evolui de 

maneira lenta em direção ao reconhecimento e igualdade. Vale frisar que a 

população negra brasileira corresponde às pessoas que se autodeclaram pretas 

ou pardas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Dentre cinco classificações, o indivíduo realiza sua autodeclaração: branco, 

preto, pardo, amarelo, indígena. Apesar da limitação de qualquer classificação 

racial, os dados do IBGE são relevantes, pois apresentam um padrão confiável de 

comparação (OLIVEIRA, 2004). 

Não obstante, mesmo que o conceito de raça esteja superado do ponto de 

vista biológico, o movimento negro o usa como um paradigma de luta contra a 

opressão, pois o racismo existe e é uma prática política que tem por base não 

apenas a existência de raças, mas a inferioridade para as raças "não-brancas" 

(OLIVEIRA, 2004). 

Sabe-se que a escravatura da população negra (pretos e pardos) e seus 

reflexos são marcados por desigualdade social e preconceito racial em mais de 

três séculos de massacre e exploração, além da negação de direitos mínimos, em 

se tratando de leis. Vale salientar que todos os anos de segregação racial 

refletem, até hoje, em uma nítida desvantagem de reconhecimento cultural e 

social se comparada à população de não negros, ademais, no que diz respeito ao 

acesso à educação, ao trabalho e à renda. 

Consoante com Santos (1994), à medida que as compreensões de 

sociedade se intensificaram, foi percebido que grupos desapareciam aos poucos 

ou iam perdendo características originais em virtude de contatos com outros 

povos. Vale frisar que o entendimento de uma cultura predominante, no caso 

brasileiro, a cultura europeia, faz a sociedade acreditar que o que é ensinado nas 

escolas é o melhor que a humanidade apresenta. Assim, no Brasil, é difundida a 

ideia de que, historicamente, a cultura europeia seria superior a dos povos 

indígenas e africanos, que teriam uma cultura pouco difundida e pouco 

desenvolvida, portanto desvalorizada socialmente. 

Todas as culturas são essenciais na construção de mundo e nenhuma é 

superior à outra. Todas têm peculiaridades de alteridade entre grupos étnico-

raciais e respectivas culturas. Porém, a difusão da ideia de superioridade cultural 
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acarreta aos povos africanos a dificuldade de pertencimento e reconhecimento 

cultural, sendo instauradas na sociedade normas de comportamento, atitudes, 

posturas preconceituosas e relações racistas entre brancos e negros no Brasil. 

A depreciação dos comportamentos, modos de ser e viver, trabalhar, 

celebrar, e de expressar a religiosidade africana e indígena, leva muitos negros e 

indígenas a questionarem se suas raízes culturais são verdadeiramente valiosas 

para a construção de conhecimentos entre as relações humanas. Dessa maneira, 

originam-se, para os negros, a dificuldade em se reconhecer como indivíduo 

relevante na sociedade, tanto no meio acadêmico quando nos mais diversos 

setores. Segundo Jefferson Olivatto Da Silva (2018), devemos lembrar que os 

obstáculos institucionais aos direitos sociais dos negros estão alicerçados na 

violência reproduzida pelo sistema escravocrata.  

A necessidade de se sentir pertencente a um grupo étnico valorizado pode 

interferir diretamente no sucesso acadêmico dos alunos. Meyer (2006) destaca a 

importância do pertencimento com o suporte dos processos pelos quais se 

constroem fronteiras entre aqueles/as que pertencem e aqueles/as que não 

pertencem a determinados grupos/populações. Ao se autodeclararem negras e 

negros, os alunos podem demonstrar que se identificam com esse grupo de 

pessoas historicamente desfavorecidos; ou até mesmo, não percebem essa real 

necessidade de comunidade dentro do ambiente universitário em função do 

sucesso acadêmico. 

 Atualmente, a população autodeclarada negra corresponde a mais da 

metade da população brasileira segundo dados do Índice Brasileiro de Geografia 

e Estatística, o IBGE (2010), que apontam a população residente pesquisada em 

um total de 190.755.799 pessoas em que 91.051.646 são brancas e 96.795.294 

são pretas ou pardas, ou seja, mais da metade da população é formada por 

pessoas negras. No Paraná, de um total de 10.444.526 da população residente, 

7.344.122 são pessoas brancas e 2.951.208 são pretas e pardas.1 Em 

Guarapuava, de um total de 378.086, 247.385 são brancas e 122.987 são pretas 

ou pardas.  

                                            

1  Para evidenciar os índices, o Movimento Negro tem utilizado somar pretos e pardos considerando a 
categoria de negros no Brasil. 
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Entretanto, mesmo sendo a maioria da população, os indicadores sociais 

apontam os negros como minoria em diversos setores, como por exemplo, em 

cargos de chefia. A desproporção da representatividade pode ser observada nos 

âmbitos políticos, jurídico, econômico, acadêmico (objeto de estudo desta 

pesquisa), entre outros, todavia, os negros, como personagens protagonistas, 

apenas são visualizados nos índices nacionais que apontam a marginalidade.  

A possibilidade de uma pessoa negra ser analfabeta é cinco vezes maior 

do que em relação a uma pessoa branca (IBGE, 2010). Nos índices de 

desemprego, a população negra aparece com 50% mais incidência que o restante 

da população e, quando os negros estão empregados, tendem a receber menos 

que os não negros (IBGE, 2010). No cárcere, os negros são 75% da população e 

70% da população em pobreza extrema, além disso, de cada 100 pessoas mortas 

no Brasil por homicídio, 75 delas são negras (IBGE, 2010).  

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 

2012 a 2018, demonstram que a taxa de desocupação desagregada por cor ou 

raça aponta que as pessoas que se declararam brancas (9,9%) ficaram abaixo da 

média nacional; contudo, a dos pretos (15,0%) e pardos (14,4%) ficou acima. No 

1º trimestre de 2012, quando a taxa média de desocupação desagregada por cor 

ou raça foi estimada em 7,9%, a dos pretos correspondia a 9,7%; pardos a 9,1% e 

a de brancos 6,6%. O rendimento médio dos negros é inferior à metade do que 

recebem os não negros; mulheres negras tiveram rendimento médio de R$ 

296/mês, ou seja, cerca de um terço do que ganha um homem branco.  

Em 2017, segundo o PNAD, os trabalhadores pretos e pardos receberam 

pouco mais da metade (55%) do rendimento médio dos brancos no Brasil. De 

acordo com o mesmo instituto, enquanto o rendimento médio dos não negros foi 

de R$ 2.757, o dos negros ficou em apenas R$ 1.531, com uma diferença de R$ 

1.226,00. 

A partir da Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, entende-se a 

responsabilidade do Estado em garantir o acesso de direitos a todo cidadão 

brasileiro, independentemente de sua classe social, etnia e/ou religião. Todavia, 
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como maioria da população brasileira, os negros não têm acesso significativo ao 

Ensino Superior na mesma proporção em que os não negros2.  

Segundo o INEP (2017), seu último censo oficial de 2017registrouum total 

de 8.286.663 pessoas matriculadas em instituições de Ensino Superior, sejam 

elas públicas, federais, estaduais, municipais ou privadas, no Brasil. Desse total, 

3.292.585são pessoas brancas, 532.607 são pretas, 2.157.189são pardas e 

2.048.180não declarados. Cabe destacar que, dos indivíduos declarados pardos, 

1.555.312 são de Instituições privadas e, das pessoas pretas, 349.164são de 

instituições privadas. Assim, nas Instituições Públicas estaduais do Brasil, do total 

de 641.865 pessoas matriculadas, 271.421 são pessoas brancas, 52.988 são 

pessoas pretas e 149.140 são pessoas pardas. 

Ao observar os dados do INEP (2017) em relação às instituições públicas 

do estado do Paraná, percebe-se que de 72.274 pessoas matriculadas, 51.784 

são pessoas brancas, 2.473 são pessoas pretas e 11.284 são pessoas pardas. 

Ora, se mais da metade da população é negra, como é possível a 

disparidade de acesso ao Ensino Superior entre pessoas não negras e negras? E 

por que a maioria dos negros matricula-se em instituições privadas? O que 

representam todos esses dados que demonstram desigualdade entre indivíduos 

de uma mesma nação? 

Para a ONU (2014), esses dados mostram que, no Brasil, o racismo é 

estrutural e institucionalizado, permeando todas as áreas da vida, inclusive, no 

que tange essa pesquisa: o acesso à educação – especificamente, ao Ensino 

Superior.  

As desigualdades vividas pelos negros são observadas em vários setores, 

como demonstrado, por exemplo, nos dados acima. Entretanto, o objeto deste 

estudo trata-se especificamente da população negra discente no Ensino Superior 

da Universidade Estadual do Centro-Oeste que, mesmo tendo opção de uma 

política pública estatal (Lei de cotas raciais 12.711/12, obrigatória para Instituições 

Federais de Ensino Superior e facultativa para Instituições Estaduais de Ensino 

Superior), não oferece o sistema de cotas raciais em seus processos de acesso à 

graduação. 

                                            

2  O Movimento Negro tem utilizado do termo não negro para se referir ao branco, assim no utilizamos do 
mesmo termo para nos referir a mesma categorias em alguns momentos.  
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Como nas universidades brasileiras a demanda ao acesso é maior que o 

número disponível de vagas, o Ensino Superior apresenta processos de seleção 

para a entrada. Tais processos são utilizados por todas as Instituições de acordo 

com suas políticas internas e com a Constituição Federal. 

Esses processos são chamados de vestibulares, Sistemas de Seleção 

Unificada (SISU), Programa Universidade para Todos, Programa de Avaliação 

Continuada (PAC), Sistema de cotas sociais e Sistema de cotas raciais. No 

Paraná, as Instituições de Ensino Superior são sete Públicas Estaduais e quatro 

Federais: Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual de 

Maringá (UEM), Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade Estadual do Norte do Paraná 

(UENP), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Universidade 

Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Universidade 

Federal da Fronteira Sul do Paraná (UFFS), Universidade Federal da Integração 

Latino-Americana (UNILA). Os processos de ingresso podem ser utilizados em 

cada uma delas.  

Dentre essas instituições, todas as federais, de acordo com a lei 12.711/12, 

oferecem o sistema de cotas raciais em seus processos vestibulares e dentre as 

estaduais somente a UEL, UEPG e UENP oferecerem o sistema de cotas raciais 

em seus processos de ingresso. 

A UEL, por meio da Resolução nº 78/2004 do Conselho Universitário, 

estabelece a reserva de vagas no concurso vestibular para candidatos oriundos 

de instituições públicas de ensino e para aqueles que se autodeclararem negros. 

O artigo 1º desta resolução traz que até 40% das vagas de cada curso de 

graduação serão ofertadas a estudantes oriundos de instituições públicas de 

ensino, sendo que até metade das vagas deverão ser reservadas a candidatos 

que se autodeclararem negros, destacando o §1º em que esses percentuais serão 

proporcionais à quantidade de inscritos por curso3. Já na UEPG, o sistema de 

cotas adotado estabelece 50% das vagas para alunos oriundos de escolas 

públicas e, dentro desse total, 10% são destinadas para alunos que se 

                                            

3  Informações disponíveis no site da UEL no setor de pró-reitoria de graduação. Disponível em: 
http://portal.uel.br/home/ Acesso em: 25/07/2019 
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autodeclaram pretos ou pardos. Na UENP, 40% das vagas são para cotistas e 

desse total 20% para alunos autodeclarados pretos ou pardos. 

Nessa perspectiva de garantia dos direitos de acesso à educação, são 

planejadas e implementadas as políticas públicas. Com relação ao acesso da 

população negra ao Ensino Superior, uma das políticas de enfrentamento à 

proposta foi de um sistema de cotas raciais facultativo para instituições Estaduais 

e obrigatória para instituições Federais, nas universidades brasileiras (Lei 

12.711/12). Tais políticas são um adendo problemático aos sistemas de acesso 

mediante vestibular dentro das Instituições de Ensino Superior. Trataremos disso 

mais adiante. 

Tendo ciência sobre os dados que apontam as dificuldades de acesso da 

população negra aos diversos setores sociais, tais como, acesso à moradia, 

renda e educação, além de, todos os anos de segregação racial e cultural; 

pensando ainda que a UNICENTRO não oferece o sistema de cotas raciais para o 

acesso ao seu ensino, buscamos por meio desta pesquisa, responder ao 

questionamento: quem são os negros ingressos na UNICENTRO e quais são 

suas dificuldades de pertencimento e reconhecimento dentro do ambiente 

acadêmico? Qual a relevância de uma representatividade negra de maior 

abrangência dentro do ambiente acadêmico para alunos negros de acordo com os 

próprios alunos negros em relação ao pertencimento e reconhecimento destes no 

ambiente acadêmico? 

Sendo assim, o objetivo principal desta pesquisa foi analisaras barreiras 

em relação às aprendizagens que os alunos negros encontram no que se refere 

ao pertencimento e reconhecimento no ambiente acadêmico. 

 Como objetivos específicos, destacam-se: correlacionar alunos negros em 

relação à idade e gênero; apontar quais processos de ingresso oportunizam mais 

a entrada de alunos negros na universidade; verificar a correlação entre ano de 

ingresso e raça dos alunos ingressos; correlacionar ano de ingresso e situação do 

aluno em relação à raça; correlacionar origem escolar em relação à raça dos 

alunos; correlacionar ano de entrada no curso e conclusão ou cancelamento em 

relação a raça; verificar as áreas de conhecimento em relação raça; apontar a 

prevalência dos cursos em que os alunos negros se matriculam; encontrar em 

quais tipos de curso existem mais negros ingressando na universidade 
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(presenciais e ensino a distância) e elucidar as possíveis causas de evasão dos 

alunos negros dos respectivos cursos da universidade estudada. 

Como hipótese, levou-se em consideração a invisibilidade negra dentro do 

espaço acadêmico, refletindo sobre os locais e vivências que podem acontecer 

dentro da universidade, baseando-se nos conceitos de reconhecimento e 

pertencimento. O âmago da questão está em assimilar por que a instituição, por 

meio de seus representantes, age com resistência no sentido de prover política 

pública de acolhimento desta população, demonstrando também o seu imaginário 

de ilegitimidade negra no espaço acadêmico. 

Não se reconhecer no outro é uma dificuldade vivida pelo negro, já que 

sendo o único negro ou minoria em um ambiente, só enxergará pessoas não 

negras e assim, vivência as dificuldades de reconhecimento e pertencimento. 

Neste caso, as dificuldades de se sentir pertencente ao ambiente acadêmico. 

Isso se dá, não simplesmente pelas diferenças fenotípicas entre pessoas 

negras e não negras, mas principalmente pelo fato de pessoas negras passarem 

por situações racistas direta e indiretamente durante a vida nos espaços em que 

ocupa. Quando se insere em espaços legítimos da sociedade (assim como as 

universidades), percebendo-se só ou em minoria, em seu imaginário entende 

aquele um não lugar do negro. Da mesma maneira, o não negro, na ausência ou 

minoria negra nos espaços que ocupa, entende este como um não lugar do 

negro.  

Como bases teóricas, tomamos os estudos de Gomes (2017) em “O 

Movimento Negro educador”, para refletir e explanar como o movimento negro 

promove práticas educativas na conquista de direitos e valorização da cultura 

negra e africana no Brasil, abordados no capítulo primeiro. Tais aprendizagens 

coletivas estão diretamente ligadas ao pertencimento de alunos negros aos 

espaços sociais, bem como o ambiente acadêmico. Os estudos de Nilma Lino 

Gomes (2002) que refletem sobre a identidade negra e sobre o reconhecimento e 

pertencimento étnico dessa população nos espaços em que ocupa. Para Gomes 

(2002), é impossível a construção de uma identidade no isolamento e aponta que 

as escolas são lugares que não estão livres das diversas formas de manifestação 

do racismo, assim como as universidades.  



23 
 

Abdias do Nascimento (1980), baseado no termo quilombismo, em seu livro 

“O Quilombismo”, que aborda as diversas maneiras dos negros buscarem seu 

reconhecimento nos vários espaços sociais aos quais possam ter acesso. Ainda 

no período escravagista, os negros fugiam, formavam quilombos e construíam 

suas comunidades buscando viver como viviam na África. Isso ainda ocorre 

atualmente, mesmo após a abolição, quando negros e negras buscam em seus 

pares a autonomia e a legitimidade de serem quem são e pelos mesmos direitos 

que deveriam ser garantidos a todo cidadão, tomando estes como aspectos do 

pertencimento e reconhecimento negro. 

Neste mesmo sentido, Da Silva (2016; 2018) reflete em relação às 

constelações da aprendizagem e suas implicações no pertencimento negro no 

Ensino Superior, já que socialmente é inviável a construção de práticas 

democráticas amplas garantir parâmetros de acesso ao Ensino Superior e pós-

graduação, a exaltação do esforço pessoal ou de história de superação individual. 

Frantz Fanon (2008) apresenta, além da questão negra em relação ao 

pertencimento, as problemáticas da pessoa negra em relação ao outro e ressalta 

a importância de se estudar a relação do outro com o negro, sendo o outro o 

negro ou o não negro, que são relações diretamente ligadas ao pertencimento e 

reconhecimento étnico-racial.  

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva em seus estudos expostos no artigo 

“Aprender, ensinar e relações étnico-raciais no Brasil” (2007) ressalta que as 

relações étnico-raciais estão diretamente ligadas com a aprendizagem e ensinos 

em que se efetive a participação no espaço público.  

 
A educação das relações étnico-raciais tem por alvo a formação de 
cidadãos, mulheres e homens empenhados em promover condições de 
igualdade no exercício de direitos sociais, políticos, econômicos, dos 
direitos de ser, viver e pensar, próprios aos diferentes pertencimentos 
étnico-raciais e sociais (SILVA, 2007). 

 

Em se tratando do ambiente escolar, é preciso pensar a educação como 

um amplo processo, constituinte da nossa humanização, que se realiza em 

diversos espaços sociais: família, comunidade, no trabalho, nos movimentos 

sociais, na escola, dentre outros (GOMES, 2002). E assim, pensar as relações 

educacionais dentro da academia, vividas pela pessoa negra em conexão com 

uma instituição pensada para o não-negro. 
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O reconhecimento e pertencimento dos quais tratamos está diretamente 

ligado à construção da identidade, pensando que nenhuma identidade pode ser 

construída no isolamento. Esse reconhecimento e pertencimento sendo definidos 

de uma perspectiva não eurocêntrica, mas ameríndia, segundo estudos de Nilma 

Lino Gomes (2002), rompendo com os olhares ocidentais que construíram o 

imaginário racista e estereótipos da pessoa negra durante toda a existência negra 

brasileira, principalmente após a escravatura.  

A identidade negra inserida no ambiente acadêmico implica tanto em seu 

reconhecimento e pertencimento social e pessoal, formado através do diálogo 

com o outro, bem como, numa construção social, histórica e cultural repleta de 

densidade, de conflitos e diálogos que, dentro da academia, se faz deficiente em 

virtude da ausência de negros neste ambiente.  

Segundo Gomes (2002), a identidade negra ou o reconhecimento negro e 

seu pertencimento implica na construção do olhar de um grupo étnico/racial sobre 

si mesmos e, a partir da relação com o outro, volta-se para si mesmo, pois só o 

outro interpela nossa própria identidade. Esse processo não existe para o negro 

dentro da universidade se ele for um ser isolado, seja na turma, no curso ou nos 

diversos ambientes que ele possa habitar nesse contexto. 

Assim, em decorrência de seu histórico conduzimos nossa interpretação 

sobre aprendizagens que refletem a autoidentificação e sentido da experiência 

que diz respeito ao pertencimento coletivo, religioso e universitário atualizado (DA 

SILVA, 2018). 

A fim de alcançar os objetivos apontados, a metodologia utilizada foi 

pautada em princípios da Antropologia da Educação: 

 
A Antropologia da Educação atualmente tem conotação policêntrica, 
heterogênea e com diversidade metodológica, porque está 
fundamentada no princípio de que todo educador ou pesquisador possui 
um saber antropológico que condiciona as suas ações na desconstrução 
de certos pressupostos clássicos das teorias educacionais necessários 
para a elaboração de uma nova teoria e ação pedagógicas (VIEIRA, 
2017).   

 

A antropologia da Educação vem ganhando espaço e atenção na academia 

desde 1954, quando a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos publicou um 

artigo denominado “A antropologia Educacional: novo método de análise cultural” 

em que a autora Anette Rosenstiel (1954), antropóloga, se refere às contribuições 
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que a Antropologia pode oferecer aos estudos dos problemas na área da 

Educação. Segundo a autora, uma das maiores dificuldades dos antropólogos diz 

respeito à sua não preocupação com a educação, enquanto os educadores 

abandonaram os antropólogos, bem como os princípios e técnicas da 

antropologia.   

A metodologia utilizada para descrição e análise dos dados foi realizada 

tomando como base princípios da Etnografia Educacional, “A etnografia é um 

esquema de pesquisa desenvolvido pelos antropólogos para estudar a cultura e a 

sociedade” (ANDRÉ, 1995, p. 24).  

Entretanto, se faz necessário reconhecer a versatilidade da prática 

etnográfica ao próprio escopo teórico, ao qual se encontra atrelada, já que não 

pode ser entendida apenas como técnica de coleta de dados, haja vista que os 

dados são construídos no processo de interação com os sujeitos, com os lugares, 

com as experiências vividas por parte do entrevistado e do pesquisador. 

Barth (2000) nos remete ainda ao fato de que os atores sociais estão 

sempre posicionados e a partir destas posições eles produzem seus discursos e 

suas práticas. Compreender o que os sujeitos produzem e fazem pressupõe uma 

apreensão de lugar de fala. Mais que isso, leva-nos a reconhecer que todos os 

pontos de vista colhidos, no trabalho etnográfico, são sempre parciais, 

incompletos, de modo que a etnografia não se limita a uma descrição da 

realidade, mas é também uma interpretação da mesma. 

As análises partem dos parâmetros que circundam o conceito de 

Constelações de Aprendizagem de Da Silva (2016), que podem ser entendidas 

como todas as experiências que se vivem dentro da comunidade e que, 

consciente ou inconscientemente, são transmitidas como forma de aprendizado 

no cotidiano, ainda de acordo os estudos de Da Silva (2018), que foram 

construídos com base nos estudos de Barth e Manuela Cunha. Tais Constelações 

de Aprendizagem estão presentes nas interpretações das dissertações 

“Processos educativos em uma comunidade de capoeira” (2018) de Liliane 

Volochati Guimarães, “Umbanda: manutenção de seus processos educativos a 

luz das constelações de aprendizagem” (2018) de Thais Rodrigues dos Santos e 

“Benzedeiras: a educação de resistência feminina de mulheres negras pelas 

ervas” (2019) de Marcia Denise de Lima Dias.  
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As Constelações de Aprendizagem representam processos cognitivos que 

coordenam o pensamento e atitudes de comunidades segundo Da Silva (2016), 

essas constelações buscam: 

 
Contribuir para um enfoque comunitário em que as diferentes 
aprendizagens que acontecem(ram) no cotidiano social podem 
evidenciar determinados processos relegados ao desprezo 
epistemológico. Ademais, romper com a perspectiva da experiência 
individualizada ou a análise limitada a uma geração pode elucidar novos 
caminhos interpretativos sobre o comportamento social afro-brasileiro. 
(DA SILVA, 2016, p. 40). 

 

Nesta perspectiva da Antropologia da Educação, observamos que a 

aprendizagem ocorre por experiências coletivas significativas, inclusive as que 

envolvem situações de exclusão escolar, neste caso, ambiente acadêmico. Com 

efeito, as populações negras que cultivam vínculos com saberes e práticas 

tradicionais, muito provavelmente, têm em sua trajetória de aprendizagem 

memórias de barreiras contra sua vida escolar, bem como, estratégias de 

aprendizagem oriundas de sua experiência coletiva (DA SILVA, 2018). 

Nesta pesquisa, propõe-se questionar os diferentes ambientes vividos pelo 

aluno ou aluna negra em seu processo acadêmico - desde o que chamamos de 

seu processo de ingresso (vestibular ou outro processo de ingresso utilizado pelo 

aluno para compor as turmas de graduação), fatores determinantes para escolha 

do curso, influência familiar, influência financeira, entre outros -; sua recepção 

dentro da universidade, chegada em sala de aula, primeiro contato com sua turma 

e professores, funcionários da instituição, alunos de outros cursos e veteranos, 

entre outros; os coletivos cujos quais pudesse se identificar enquanto pessoa 

negra, como o Núcleo de Estudos Ameríndios e Africanos (NEAA); os grupos 

institucionalizados dentro da universidade que podem ter ramificações para as 

relações étnicas e valorização da identidade negra como o Conselho do Pacto 

Universitário de Direitos Humanos; bem como, visibilidade em sala de aula e as 

interações com outros cursos pensando na identificação como pessoa negra em 

relação ao outro, em relação ao que vê no outro dentro da instituição, baseando-

se também nos números encontrados na análise estatística em relação a 

invisibilidade negra dentro da universidade.  
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As vivências, nos diversos ambientes em que o aluno e a aluna negra 

podem estar inseridos na universidade compõem as Constelações de 

Aprendizagem. Assim sendo, na inexistência de legitimidade da pessoa negra 

dentro dos espaços vivenciados por ele ou ela, mesmo que apenas no imaginário 

social acadêmico, podem ser as dificuldades de reconhecimento e pertencimento 

desse aluno dentro da Academia. 

 

FIGURA 1 – Constelações de aprendizagem vividas pelos discentes negros da UNICENTRO 

 

 

FONTE: A autora (2019). 

 

Reconhece-se esta como uma pesquisa de cunho qualitativo, quanto à sua 

abordagem, pois a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo, 

conforme André (1983), que sugere que a pesquisa qualitativa é aquela que 

busca apreender o caráter multidimensional dos fenômenos em sua manifestação 

natural, bem como captar os diferentes significados de uma experiência vivida, 

auxiliando a compreensão do indivíduo no seu contexto.  

Os dados buscados para a composição desta pesquisa foram:  

 Dados documentais referentes às matrículas dos alunos entre os 

anos 2011 e 2017. 
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 Dados governamentais segundo IBGE sobre o Brasil, Paraná e 

Guarapuava e dados do INEP sobre Ensino Superior; 

 Entrevistas com pessoas do movimento negro de Guarapuava para 

colher informações; 

 Atas dos Conselhos responsáveis pelas decisões referentes aos 

processos de ingresso na universidade: ata 184 do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e ata 85 do Conselho 

Universitário (COU); 

 Entrevistas por meio de questionários semi-estruturados para alunos 

negros que tenham ingressado na UNICENTRO. 

 

 Os dados analisados de documentos fornecidos pela UNICENTRO são 

referentes aos dados cadastrais de matrícula dos indivíduos ingressos na 

Universidade entre os anos de 2011 e 2017. O recorte temporal realizado foi 

baseado na autodeclaração racial, que passou a ser considerada obrigatória 

somente em 2011 no sistema de cadastro da UNICENTRO. 

Tal análise documental foi realizada a partir de dados cadastrais referentes 

à matrícula de todos os cursos, turnos e pólos oferecidos pela referida 

universidade entre os anos em destaque.  Esses dados foram fornecidos pela 

UNICENTRO por meio de pedido de serviço frente à Pró-Reitoria de 

planejamento, os quais são preenchidos pelo aluno ao fazer o cadastro de 

vestibular e posteriormente ao realizar a matrícula.  

A análise de dados se fez necessária para compreender os fenômenos 

sociais (neste caso com foco nas relações raciais) dentro do ambiente acadêmico, 

expressos em números. Sendo levados a questionar o caráter universal das 

políticas públicas de educação e indagar se esse caráter tem, historicamente, 

garantido o acesso do negro à universidade ou, apenas, atendido a estudantes de 

segmentos étnico-raciais e nível socioeconômico privilegiado dentro da 

UNICENTRO. Privilégios esses fomentados desde a educação básica até média, 

onde as diferenças já estão colocadas em escolas particulares e públicas com 

condições de ensino distintas. Outro ponto importante referente à análise dos 

dados é o registro das informações para futuros debates acerca da inserção ou 

não do sistema de cotas raciais na referida universidade e se as cotas sociais por 
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si só tem garantido o acesso de pessoas negras de maneira significativa dentro 

da Universidade Estadual do Centro-Oeste.  

Para o acesso aos dados foram necessários alguns contatos com a Pró-

Reitoria de Ensino, por vezes com respostas imediatas e por vezes com delongas 

para o retorno, a maioria deles por e-mail. O primeiro contato se deu 

pessoalmente no dia 22 de Agosto de 2017, com a presença do orientador 

Jefferson Olivatto da Silva. Explicou-se como seria a pesquisa e a real 

necessidade de tais dados para o desenvolvimento da mesma. Após o 

entendimento, realizou-se um pedido de serviço frente à Pró-reitoria de 

planejamento em nome de Jefferson Olivatto da Silva. A mestranda ainda 

necessitou retornar outras duas vezes de maneira presencial à Pro-reitoria para 

colher informações sobre o andamento da geração de dados. Todos os outros 

contatos foram realizados via e-mail e telefone. 

Por fim, os dados foram enviados via e-mail em 01 de Agosto de 2018, em 

arquivo de planilhas, apresentados em dados brutos e sem tratamento estatístico 

algum. Os dados completos apresentam 21.627 registros individuais entre o 

recorte temporal definido (2011 a 2017), referente a todos os pólos e cursos da 

universidade, incluindo educação a distância. 

O sistema de cadastro enviado apresenta as seguintes informações: sexo, 

data de nascimento, nome do curso, turno, faculdade, escola do segundo grau, 

cidade do segundo grau, nome do município do segundo grau, cor/raça, ano de 

encerramento e motivo.  

A partir do material fornecido, podem-se apresentar os dados em 

porcentagens, valores totais ou mediana e intervalo interquartil. A comparação 

entre idade e raça foi realizada pelo teste não paramétrico Kruskal-Wallis. As 

associações entre a raça e as variáveis nominais foram analisadas pelo teste de 

Qui-quadrado com correção pela associação linear, a intensidade da associação 

foi analisada pelo teste de V de Cramer. Todos os dados foram analisados no 

software SPSS 25.0, os valores foram considerados significativos quando p<0,05. 

Os dados foram cruzados e analisados nas correlações desejadas 

(prevalência de ingresso em relação à raça, correlação entre raça e gênero, 

comparação entre idade e raça, correlação entre cursos presenciais e ensino a 

distância em relação à raça, relação entre cursos escolhidos em relação à raça, 
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número amostral de acordo com a raça, situação do aluno no curso em relação à 

raça, relação entre área de conhecimento e a raça, relação entre o turno do curso 

escolhido e a raça, relação entre a origem escolar e a raça, relação entre o tipo de 

ingresso na universidade e raça) para as análises e suposições fenomenológicas, 

e assim, analisados e interpretados em relação às dificuldades de pertencimento 

e reconhecimento dessa população em relação aos números, para as 

significâncias quantitativas. Para as análises qualitativas, os dados foram 

analisados a partir das Constelações de Aprendizagem, construídas a partir dos 

estudos de Da Silva (2016), tendo como base os espaços ocupados pelos alunos 

negros ingressos na UNICENTRO, conforme representação na Figura 1, 

refletindo sobre esses espaços como espaços formativos tanto para o negro como 

para o não negro.  

A pesquisa bibliográfica foi realizada buscando demonstrar a trajetória do 

movimento negro até a conquista de direitos de acesso ao Ensino Superior e 

como essa trajetória é considerada como educadora, haja vista que ensina não 

somente pessoas negras a entender sua identidade e tomá-la para si, como 

ensina também pessoas não negras a respeitar e valorizar a negritude brasileira. 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, os exemplos mais característicos desse tipo de pesquisa são sobre 

investigações de ideologias ou aquelas que se propõe a análise das diversas 

posições acerca de um problema (GIL, 2007).   

O movimento negro no Brasil está diretamente ligado à busca da 

valorização da cultura negra e, por isso, buscou-se fazer apontamentos sobre o 

movimento negro no Brasil e seu papel educacional nessa trajetória histórica da 

população negra, principalmente em relação às ações para a conquista de direitos 

ao acesso à Educação e valorização cultural. Perpassando pelo estado do Paraná 

e pelo município de Guarapuava, onde a UNICENTRO é localizada. 

Em seguida, demonstrou-se a história do Ensino Superior no Brasil, no Sul, 

no Paraná e, principalmente, na UNICENTRO, os debates e discussões em torno 

da necessidade ou não do sistema de cotas para seus alunos, a fim de entender 

como a universidade chegou ao esquema de inclusão que se tem hoje, que é o 

sistema de cotas sociais. 
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Outro dado utilizado foi a análise documental de atas referentes à reuniões 

dos Conselhos Universitários responsáveis pelas decisões a respeito dos 

processos seletivos de ingressos de alunos nos respectivos cursos da referida 

universidade. Primeiramente, a ata 184 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, CEPE, e posteriormente a ata 85 do Conselho Universitário, COU, 

foram solicitadas junto à Coordenadoria de Processos Seletivos mediante ofício e 

fornecidas, posteriormente, em cópias para a análise. As mesmas foram utilizadas 

para entender as pautas e quais argumentos foram utilizados para definir os 

processos seletivos de ingresso na universidade, bem como, os motivos para 

opção de somente utilizar cotas sociais e abdicar de cotas raciais na 

UNICENTRO. 

Segundo Fonseca (2002), a pesquisa documental trilha os mesmos 

caminhos da pesquisa bibliográfica, entretanto, recorre a fontes mais 

diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico; tais como as atas 

encontradas referentes aos conselhos mencionados. 

Para expandir análises qualitativas e aproximar-se da realidade da 

problemática apresentada em relação às dificuldades de reconhecimento e 

pertencimento, realizou-se a aplicação de questionários semi-estruturados 

direcionados para alunos negros que tenham graduado ou que ainda estivessem 

cursando alguma graduação dentro da universidade, a fim de entender de 

maneira mais direta se as dificuldades existem ou não, e se elas se correlacionam 

com os números encontrados na análise estatística. 

Esses alunos foram pesquisados através de seus nomes pela plataforma 

do Facebook, a rede social mais popular do Brasil. Pesquisou-se 503 nomes entre 

pardos e pretos. Ao encontrá-los, fazia-se uma breve análise do perfil para 

identificar se realmente era a mesma pessoa dos dados cadastrais, em se 

confirmando, uma mensagem era enviada falando da pesquisa e convidando para 

responder o questionário. 

Dos 503 alunos, 36 responderam afirmativamente ao convite. Sendo 

solicitados seus e-mails para envio do questionário. Dos 36 que aceitaram o 

convite, 31 responderam após o envio do e-mail. 

A aplicação dos questionários foi relevante para o desdobramento das 

suposições a serem feitas através dos dados fornecidos, a fim de entender quais 
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as reais dificuldades de pertencimento e reconhecimento da comunidade negra 

dentro de uma universidade que não dispões de cotas raciais em seus cursos 

oferecidos. 

Nesse ponto, na pesquisa, buscou-se dar voz a estes alunos negros, de 

maneira a questionar fidedignamente a real necessidade das ações afirmativas 

em relação à raça. 

As diferenças raciais são transformadas em deficiências dentro do 

ambiente escolar quando se afirmam que alunos negros e pobres não conseguem 

estudar, entre outras frases ditas que já são costumeiras (GOMES, 2002). Essa 

diferença pregada dentro do ambiente escolar se estende para o ambiente de 

Ensino Superior, quando os negros conseguem chegar até lá, causando ao longo 

da vida e dentro da Academia, dificuldades em se sentir pertencente ao seu grupo 

étnico, socialmente desvalorizado.  

Diante do exposto, esta pesquisa foi dividida em quatro capítulos. No 

primeiro capítulo, abordam-se os mecanismos utilizados pelo movimento negro e 

ações afirmativas de acesso à educação, e como estas ações se tornam 

educadoras no contexto social apresentando-se como aprendizagens dos povos 

negros ao longo da história. Gomes (2017) apresenta um resumo das ações 

desenvolvidas pelo movimento negro pelo mundo e pelo Brasil na luta pela 

valorização e busca por direitos compensatórios em forma de ações afirmativas, 

conquistando, assim, espaços legítimos para as pessoas negras dentro do Brasil. 

Explana-se, ademais, no segundo capítulo sobre o Ensino Superior no Brasil e na 

UNICENTRO como espaços pensados para não negros. Perpassando pela 

formação do Ensino Superior no Brasil aos moldes atuais, a historicidade da 

UNICENTRO e o debate dos desdobramentos nas universidades como pensadas 

para pessoas não negras. 

O terceiro e o quarto capítulo utilizam-se das Constelações de 

Aprendizagens de Da Silva (2016; 2017; 2018; 2019) que estão envoltas na vida 

acadêmica da pessoa negra e como a invisibilidade dentro dos espaços 

acadêmicos podem ser determinantes para as dificuldades de reconhecimento e 

pertencimento desses alunos. À medida que consideramos os esquemas 

agregantes de pertencimento e reconhecimento dos negros nos coletivos e 

comunidades, a experiência comunitária se torna um lócus de realização de 
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vínculos, respostas às angústias e enfrentamento ao cotidiano racista (DA SILVA, 

2018). 
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1 MOVIMENTO NEGRO E AÇÕES AFIRMATIVAS DE ACESSO À 
EDUCAÇÃO 

1.1 DESDOBRAMENTOS HISTÓRICOS E APRENDIZAGENS 
COLETIVAS 
 

O movimento negro conquistou um lugar de existência afirmativa no Brasil 

ao trazer o debate sobre o racismo para a cena pública, indagando as políticas 

públicas e seu compromisso com a superação das desigualdades raciais, como 

bem nos diz Neusa Lino Gomes (2017) em seu Livro “O movimento negro 

educador: saberes construídos nas lutas por emancipação”. 

 Neste primeiro capítulo buscou-se apresentar as trajetórias realizadas pelo 

movimento negro nessa procura pela emancipação do ser negro e negra e pela 

valorização da cultura africana e afro-brasileira dentro de uma sociedade que foi 

construída com bases em um sistema escravocrata. 

Essas ações são compreendidas como ações educativas, ou seja, 

aprendizagens. Ao longo do tempo, com suas conquistas e mobilizações sociais, 

o movimento negro vem possibilitando aprendizagens para a população negra 

que se vê não somente representado, mas também valorizado nas suas origens e 

legitimidade negra como existência, bem como, são ações que possibilitam a não 

negros aprendizagens para além do colonialismo etnocêntrico ao que são 

submetidos ao longo da vida. 

Buscou-se demonstrar como a resistência negra - no início clandestina e 

em condições precárias em virtude da era escravagista e do racismo instaurado 

no Brasil -, foi desenvolvendo ações e tornando-se de suma importância no que 

diz respeito às denúncias, discussões e à conquista por direitos, principalmente 

de acesso à educação no Ensino Superior por parte da população negra.  

Uma das medidas de resistência negra do período escravocrata são as 

formações de quilombos que contribuíram para a sobrevivência de negros e para 

a preservação da cultura que lhes era negada a prática em terras brasileiras. A 

constituição de quilombos na historicidade derruba o mito de que esse povo não 

resistiu e não buscou por condições diferentes de vida ao que eram submetidos. 
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Apesar de, ao chegarem ao Brasil, serem separados dos seus e passarem por um 

processo de aculturação como estratégia de colonização, os africanos 

desenvolveram estratégias de sobrevivência. 

Essas estratégias de sobrevivência demonstram como essas 

aprendizagens coletivas contribuem para a manutenção da cultura africana no 

Brasil, mesmo sob tensão colonialista e brutalidades físicas e psicológicas a que 

eram submetidos.   

O primeiro quilombo que se tem notícia é da data de 1573, ou seja, a 

resistência e a luta existem tão logo se iniciou o sistema escravagista em nosso 

país. Esse fenômeno foi chamado de quilombagem, os quais aconteceram 

durante todo o período escravagista e culminou sendo relevante no desgaste do 

sistema escravagista no Brasil. 

Muitos eram os quilombos espalhados no país, os quais eram perseguidos 

e destruídos. Entretanto, logo em seguida reconstruídos em outros sítios por todo 

o território nacional pelas pessoas negras que conseguiam sobreviver. Pode-se 

destacar como o quilombo mais famoso de que se tem conhecimento, a 

República de Palmares, que existiu durante o século XVII (Alves Filho, 1988 apud 

Moura, 2013).   

Segundo Moura (2013), as ações de grupos de pessoas influentes 

culminaram, ainda, no chamado Movimento Abolicionista que surgiu na última 

fase da escravidão, liderado por membros das facções liberais, intelectuais e 

pessoas ou grupos ligados ao capital inglês; para Nascimento (1980), foi a 

quilombagem que desenvolveu a luta dos negros contra a escravatura.  

O movimento abolicionista buscava o fim da escravidão que, com a Lei 

Eusébio de Queirós, previa o fim do tráfico negreiro, visualizando o primeiro passo 

nesta direção. O argumento sustentado era de que sem o tráfico negreiro e sem a 

reposição de escravizados que substituíam os mortos e os incapacitados ao 

trabalho, a abolição era uma questão de tempo, sem falar nos quilombos que 

enfraqueciam por si só o sistema.  

Ainda assim, a Lei Áurea de 1888 que libertava os negros da escravidão, 

apenas ocorreu diante de uma visão mercadológica revolucionária, pois o 

comércio de escravos já não era visionário para a época, ou seja, os 

colonizadores perceberam que o mercado escravista já estava em decadência. 
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Decadência esta, não somente em decorrência das críticas humanistas, mas em 

relação à modernização para a época com o surgimento de novas tecnologias e 

ideias de mercado, como a mão de obra operária europeia.  

Cabe salientar, entretanto, outras leis pré-abolição que foram importantes 

para este desfecho, tendo ligação direta com o movimento abolicionista, tais como 

a Lei do Ventre Livre de 1871, Lei Contagipe de 1871 e leis pós-abolição como a 

Lei Afonso Arinos de 1951 e a Lei Caió de 1989, das quais abordaremos 

resumidamente abaixo para uma melhor contextualização. 

É importante entender como o movimento negro trouxe as discussões e 

denúncias ao pleito social e sua relevância nas conquistas que visualizam-se no 

cenário atual, além das necessidades que ainda vislumbram-se para um combate 

ideal à desigualdade de racial, por meio de medidas que sejam eficientes.  

O Movimento Negro é reconhecido como educador, segundo Nilma Lino 

Gomes (2017) e Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (2011), haja vista que ele 

busca a legitimidade da pessoa negra dentro da sociedade com medidas 

estratégicas a fim de combater legalmente a branquitude de todos os espaços 

sociais, principalmente os de poder no Brasil. Branquitude esta, realinhada nas 

relações de poder prioritariamente de pessoas não negras dentro dos setores 

brasileiros, onde o movimento negro brasileiro se apresenta engajado na 

produção intelectual colocando-se contra os processos de monopolização racial 

de poder. 

A branquitude pode ser entendida como os traços da identidade racial do 

branco brasileiro dentro da nossa sociedade que acarreta no branqueamento. 

Para Bento (2002), o branqueamento é associado como um problema do negro, 

porém o que se constata é que o branqueamento foi um processo inventado e 

mantido pela elite brasileira para manter seus privilégios. Neste sentido, frisa-se a 

importância do movimento negro em busca da valorização da cultura africana no 

Brasil e conquista por direitos em favor dessa população historicamente 

desfavorecida em relação à imposição da cultura europeia. 

Conforme a Lei complementar de 1824, em seu 2° ato oficial, pela 

legislação do Império os africanos escravizados eram impedidos de aprender a ler 

e escrever e de frequentar escolas quando estas existiam, a não ser que o 

escravizado pertencesse a uma fazenda de padres jesuítas que para “elevação 
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moral” de seus escravizados, providenciavam escolas para estes, ainda assim 

proibidos de almejar instrução média e superior, a justificativa era a de que os 

negros eram doentes de moléstias contagiosas. 

Segundo Moura (2013), o Brasil foi a última nação cristã no mundo que 

aboliu a escravidão em 1888. Sendo assim, cabe a discussão acerca de quais 

são as medidas reparatórias na educação que poderiam minimizar os efeitos de 

quase três séculos de exclusão legal desta população no país que foi construído 

por eles.  

A desvantagem não só pelo contexto escravocrata desumano vivido, mas 

também pela negação da existência e legitimidade negra no Brasil nos setores 

sociais, instigou a resistência e a construção de meios para valorizar o negro no 

país, ações essas entendidas como movimentos negros. 

De acordo com Domingues (2005), o movimento negro foi idealizado 

primeiramente fora da África, surgiu nos Estados Unidos, atingindo a Europa, 

expandindo-se pela África e chegando ao Brasil. Com efeito, o movimento no 

Brasil pode ser entendido como uma série de movimentos e organizações que 

aconteceram e acontecem desde o período escravagista, simbolizando e 

demonstrando não somente a resistência negra diante do contexto histórico 

inserido por esta população, mas também a luta pela conquista de direitos.  

A relevância do movimento negro ao longo da história está diretamente 

ligada com o pertencimento étnico, quando busca a valorização da História e 

Cultura africana e afro-brasileira, permitindo às pessoas negras a oportunidade de 

reconhecimento e pertencimento de sua existência a uma etnia.   

No que tange o cenário mundial, um dos pontos a ser citado é o Pan-

Africanismo uma ideologia que surgiu nos Estados Unidos, a qual acredita na 

união de todos os países da África na luta contra o preconceito racial e problemas 

sociais, sendo essa união uma possível solução a esses problemas 

(NASCIMENTO, 1980).  

O Pan-Africanismo como movimento formal político começou em 1900 com 

a Conferência Pan-Africana, em Londres. O evento foi organizado pelo advogado 

de Trinidad, Sylvester Williams, e assim seguido por outros quatro Congressos 

Pan-Africanos organizados por W. E. B. Du Bois (NASCIMENTO, 1981). 
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O Pan-Africanismo, enquanto movimento político organizado, também 

desempenhou um papel importante, proporcionando a oportunidade para o 

estabelecimento de laços entre africanos colonizados e negros dos Estados 

Unidos da América (EUA) (BOAHEN, 2010). Valoriza principalmente o 

intercâmbio de serviços e estudos entre americanos e africanos, além de afro-

americanos.  

Nascimento (1981) destaca o primeiro congresso como relevante, apesar 

do conservadorismo, pois tratou de ser a primeira reunião política de intelectuais 

negros africanos do mundo inteiro. Contribuindo para a valorização do negro, 

frisando a intelectualidade rebatendo as crenças escravocratas de que o negro 

era inferiormente capaz, do ponto de vista cognitivo, em relação ao branco.  

Pontuando conforme Boahen (2010): 

 
Quatro personalidades desempenharam, por sua atividade, um papel 
preponderante no desenvolvimento de um pan-africanismo oficial e 
organizado durante o período colonial: Booker T. Washington, fundador e 
diretor do Instituto Tuskegee, estabelecimento de ensino que serviu de 
modelo para numerosas comunidades da África e das Antilhas; o dr. W. 
E. B. Du Bois, que, na qualidade de redator chefe da revista The Crisis, e 
“pai” do movimento continental African Congress, fez da África um 
campo de ação subsidiário da National Association for the Advancement 
of Colored People (NAACP); Marcus Garvey, que utilizou sua UNIA¹4 não 
só para suscitar um movimento de emigração, mas também para 
promover a solidariedade, no plano institucional ou político, entre todos 
os povos de ascendência africana; Aime Cesaire, que (de acordo com 
outros negros das Antilhas, como Leon Damas, de Caiena, Jean Price 
Mars, do Haiti, e o poeta e político senegalês Leopold Senghor) lançou, 
principalmente no mundo negro francófono, o conceito de negritude, 
variante cultural do pan-africanismo enquanto consciência coletiva dos 
negros (p. 900-901). 

 

Na primeira Conferência, o discurso de Du Bois apelava à consciência 

humana da Civilização Ocidental através de mensagens à rainha da Inglaterra, no 

sentido de reparar os males provocados pelo colonialismo. De certo modo, apesar 

de reivindicar por uma evolução - mesmo que gradual - de um governo consciente 

dos reflexos do colonialismo, não estava de fato e diretamente desafiando o 

colonialismo em si. Nessa Conferência, existiu a tentativa de chamar a atenção da 

Majestade Inglesa, através de um memorial, para os seguintes assuntos: o 

sistema degradante e ilegal de trabalho nativo chamado “compound” (reserva); o 

                                            

4   Associação Universal para o Progresso Negro criada por Marcus Garvey em 1914 na Jamaica. 
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chamado sistema de escritura, ou seja, a servidão legalizada dos homens, 

mulheres e crianças nativos aos colonizadores brancos; o sistema de trabalho 

compulsório nas obras públicas; o sistema de registros usado para controlar os 

deslocamentos das pessoas de cor; legislação local destinada a segregar e 

degradar nativos; dificuldades na aquisição de imóvel; dificuldade para exercer o 

voto (NASCIMENTO, 1981). 

A resposta da rainha foi recebida seis meses depois, publicada por um 

secretário da coroa, assegurando aos Pan-Africanistas que o Governo da 

Majestade não deixaria, em sua administração, de dar atenção aos interesses e o 

bem-estar das raças nativas (NASCIMENTO, 1981). Isso demonstra os caminhos 

percorridos pelo movimento negro, em suas diversas manifestações, como nessa 

Conferência Pan-Africanista, quando reivindicações formais são realizadas e, 

mesmo que inicialmente, já causam reflexões acerca das desigualdades raciais 

praticadas pelo mundo.  

Entretanto, Nascimento (1981), não só critica o fato dos Pan-Africanistas 

neste momento não solicitarem a imediata retirada europeia e independência da 

África, mas também sinaliza para o indicativo de aculturação e elitismo dos 

congressistas Pan-Africanistas. De acordo com o mesmo autor, não há dúvida de 

que esses primeiros Congressos foram realizados por um pequeno círculo de 

intelectuais que poderiam estar já afastados de seus contextos populares, o que 

não diminui a importância desse movimento na história do movimento negro. 

Du Bois participou do II Congresso Pan-Africano, realizado em 1921, em 

companhia de Walter White, do artista afro-americano Henry O. Tanner, de Jessie 

R. Fauset, redator negro do The Crisise o mais prolífico dos romancistas do 

Renascimento do Harlem, do cantor afro-americano Roland Hayes e do 

senegalês Blaise Diagne (BOAHEN, 2010). 

Em 1923, o Congresso reuniu afro-americanos representantes das Antilhas 

e africanos, onde todos contribuíram para a elaboração de várias resoluções de 

fundo e um apelo geral ao chamado desenvolvimento da África em benefício dos 

africanos. O Congresso reivindicou também uma representação na Comissão de 

Mandatos da Sociedade das Nações, a criação de um Instituto de Estudos do 

Problema Negro, o restabelecimento ou o melhor reconhecimento dos direitos dos 

negros, no conjunto do mundo negro, e a libertação da Abissínia, do Haiti e da 
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Libéria “das garras dos monopólios e das práticas usuárias dos financistas que 

dominam o mundo” (BOAHEN, 2010). 

Os primeiros esforços de DuBois como organizador dos eventos 

acarretaram na fundação do Movimento Niágara, em 1905. O primeiro congresso 

de DuBois, germinou também o projeto apresentado aos aliados vitoriosos da 

Primeira Guerra Mundial, em Versalhes: uma Carta de Direitos Humanos para 

Africanos (NASCIMENTO, 1981). Um grande passo em direção ao 

reconhecimento dos reflexos da escravatura de pessoas negras em todo o 

mundo. Essa carta expôs o abuso racista sofrido pelas tropas negras dos 

exércitos aliados durante a guerra, bem como a onda de violência racista 

desencadeada contra o negro norte-americano (NASCIMENTO, 1981). 

De acordo com Nascimento (1981), a partir do Segundo Congresso, da 

série de quatro após a reunião de Wyllians, surgiu uma organização chamada 

Internacional Pan-Africanista, cujos documentos só existem em Português, devido 

à atuação de José Magalhães, da Liga Africana, que tem sede em Lisboa. Foi ele 

quem redigiu a Constituição da Associação.  

Já o Terceiro Congresso foi projetado originalmente para Lisboa em Maio 

de 1923, porém precisou ser cancelado em decorrência de problemas 

institucionais da Associação, e ressuscitado tardiamente pelos esforços de 

DuBois, que findou por realizar em novembro de 1923, em Londres e Lisboa, com 

a maioria da organização a cargo da Liga Africana (NASCIMENTO, 1981).  

O Congresso de 1923 reuniu afro-americanos, representantes das Antilhas 

e africanos. Participaram dele, além de Du Bois, Rayford Logan e o bispo Vernon, 

da AME dos Estados Unidos, o chefe Amoah III, da Costa do Ouro, e Komba 

Simango, da África oriental portuguesa, contribuindo o de várias resoluções de 

fundo e um apelo geral ao “desenvolvimento da África em beneficio dos africanos” 

(BOAHEN, 2010). 

O quarto Congresso Pan-Africanista teve lugar em Nova York, em 1927, 

com 208 delegados. De acordo com Nascimento (1981), nesta feita a África teve 

participação limitada, sendo representada com delegados da Nigéria, Costa do 

Ouro, Libéria e Serra da Leoa. Neste registro se sabe da presença de delegados 

sul-americanos, sem especificar de que país ou países.  
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Um dos diferenciais deste Congresso em relação aos outros foi a marca de 

sua organização através de um grupo feminino afro-americano dos Estados 

Unidos, chamado o Círculo de Paz e Relações Exteriores (NASCIMENTO, 1981). 

O quinto Congresso foi acontecer apenas uma década e meia após o 

quarto, em 1945, que aconteceu simultaneamente com a Conferência da 

Federação Mundial dos Sindicatos de Trabalho em Londres e Paris 

(NASCIMENTO, 1981). Esse congresso significou uma nova fase de militância e 

participação popular no movimento Pan-Africano, deixando de ser um monopólio 

mais elitista. Assim, fundou-se um Secretariado Nacional da África Ocidental, 

chefiado por Nkrumah. Entretanto, Nascimento (1981), define que a prática Pan-

Africanista vem evoluindo com o passar dos séculos e não se limita apenas aos 

Congressos.  

Antes da realização do sexto Congresso, houve uma Conferência 

preparatória, realizada em Kingston, na Jamaica, em 1973, com a participação de 

Abdias do Nascimento. 

O sexto Congresso, realizado em junho de 1974, em Dar-es-Salaam, 

Tanzânia, teve a participação de Abdias do Nascimento, que após a 

impossibilidade de participação de representantes de outro país é convidado a 

discursar na tribuna. Em seu discurso, Abdias do Nascimento demonstra os 

anseios brasileiros em relação à questão africana e como o movimento Pan-

Africanista, de sua perspectiva e de maneira sintetizada, deve se organizar para 

alcançar êxito na revolução Pan-Africana. Primeiramente, segundo ele, o êxito 

está na possibilidade e na promessa de libertação da personalidade humana, sem 

a abdicação de sua responsabilidade como ser histórico.  

De outro lado, é necessário reafirmar a tradicional integridade presidida 

pelos valores igualitários da sociedade Pan-Africana: cooperação, criatividade, 

propriedade e riqueza coletivas. Tornar contemporâneas as culturas africanas e 

negras na dinâmica de uma cultura Pan-Africana mundial, progressista e anti-

capitalista como objetivo primário, que seria a tarefa básica que a história espera. 

Como integral instrumento de uma contínua luta contra o imperialismo e 

neocolonialismo, forjada junto com as efetivas estratégias econômico-políticas, 

essa cultura progressista Pan-Africana seria essencial na libertação dos povos 

africanos (NASCIMENTO, 1981).  
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Uma das deficiências dos Congressos foram as ausências de 

apontamentos sobre a América Central e do Sul. Continentes que tiveram grande 

atividade de escravatura sob as bandeiras europeias e que necessitam de 

atenção dos movimentos humanitários internacionais. 

No Brasil, uma das heranças dos movimentos Pan-Africanistas são os 

estudos de Abdias do Nascimento, a partir de sua militância e pesquisas que nos 

apresentam o quilombismo, articulado ao Pan-Africanismo e sustenta o radical de 

solidariedade com todos os povos em luta contra a exploração, a opressão, o 

racismo e as desigualdades motivadas por raça, cor, religião ou ideologia 

(NASCIMENTO, 1980). 

 
O quilombismo se estruturava em formas associativas que tanto podiam 
estar localizadas no seio de florestas de difícil acesso que facilitava sua 
defesa e sua organização econômico-social própria, como também 
assumiram modelos de organizações permitidas ou toleradas, 
frequentemente com ostensivas finalidades religiosas (católicas), 
recreativas, beneficentes, esportivas, culturais ou de auxílio mútuo. Não 
importam as aparências e os objetivos declarados: fundamentalmente 
todas elas preencheram uma importante função social para a 
comunidade negra, desempenhando um papel relevante na sustentação 
da continuidade africana (NASCIMENTO, 1980).  

 

O quilombismo surge como as várias formas do negro e da negra 

buscarem seu reconhecimento dentro dos espaços sociais, que começou quando 

negros fugiam e formavam quilombos ainda no período escravagista e construíam 

suas comunidades buscando viver como viviam na África. Entretanto, mesmo 

após a abolição, negros e negras buscam em seus pares a autonomia e a 

legitimidade de serem quem são e pelos mesmos direitos que deveriam ser 

garantidos a todo cidadão.  

No final do século XVI, houve um movimento histórico e social que se 

caracterizou pela formação contínua de grupos de negros rebeldes e fugitivos, 

que constituíam comunidades próprias: os chamados quilombos (MOURA, 2013).  

Para Abdias (1981), a cultura dos quilombos se modernizou em 

consonância com a sociedade atual, onde os negros procuram seus pares nos 

diversos setores sociais e a partir dos aprendizados empíricos dentro de seus 

espaços e podem sentir-se mais receptivos por seus iguais. As lutas do 

movimento negro são práticas educativas que se dão à medida que contribuem 

para a valorização da população negra, na direção em que permite a 
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possibilidade de reconhecimento não só das pessoas negras com sua cultura e 

existência, como também de não negros que são motivados a enegrecer seus 

olhares e questionar seu imaginário racista, atitudes e falas preconceituosas. 

Essas ações se dão em todos os âmbitos sociais e são primordiais na fratura de 

paradigmas sociais decorrentes das construções racistas de todas as pessoas da 

sociedade. 

Nesse sentido, no século XX, se destaca em São Paulo o surgimento da 

imprensa negra independente, feita por homens de baixas posses. O que 

caracterizou seus jornais era o fato de viverem apenas de escassos recursos 

fornecidos pela própria comunidade negra: Quilombo, o Xauter, o Bandeirante, O 

Manelik, O Alfinete, O Tamoio e outros, eram os nomes dos jornais da época. 

Posteriormente viria a surgir O Clarim, o grande jornal espírita (MUNANGA; 

GOMES, 2016).  

O Quilombo, por exemplo, teve como intenção desde o início trabalhar pela 

valorização do negro em todos os setores de atividades: social, cultural, 

educacional, político, econômico e artístico. Para atingir seus objetivos, Quilombo 

propunha-se a lutar pela conscientização dos negros e seus direitos na 

sociedade, bem como a combater todas as formas de discriminação racial. Como 

sugeria seu próprio título, o jornal pretendia retomar a antiga luta de libertação do 

negro, inaugurada no Brasil pelos heróis de Palmares (NASCIMENTO, 1981) 

Esses homens de baixa posse eram tais como José Corrêa Leite, auxiliar 

de farmácia, Jayme Aguiar, pequeno funcionário, e outros homens negros de 

mesmo nível social (MUNANGA; GOMES, 2016). Para esses mesmos autores, o 

surgimento da imprensa negra foi importantíssimo em diversas lutas e 

principalmente para desmistificar o pensamento de que a comunidade negra 

nunca foi letrada e organizada. A imprensa negra, da maneira como sobrevivia e 

organizava-se, demonstra como os negros buscavam ações e meios de 

reconhecer e conquistar o respeito na sociedade, saindo da marginalidade e da 

invisibilidade.  Demonstrando assim, suas capacidades na construção de 

conhecimento, quebrando o argumento de que pessoas negras seriam inferiores 

a pessoas brancas no que diz respeito ao intelecto. Munanga e Gomes (2016, p. 

115) apontam um depoimento de Jayme Aguiar onde ele conta que “o negro 
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ficava de lado porque ele não tinha meios de comunicação. Então esse meio de 

comunicação foi efetuado através dos jornais negros da época”.  

Durante a ditadura militar no Brasil, foi possível identificar três diferentes 

fases do movimento negro brasileiro ao logo do século XX:  

 
A primeira, do início do século até o Golpe do Estado Novo, em 1937; a 
segunda, do período que vai do processo de redemocratização em 
meados dos anos 1940 até o golpe militar de 1964; e a terceira, quando 
o movimento negro contemporâneo surge na década de 1970 e ganha 
impulso após o início do processo de abertura política em 1974 
(PEREIRA, 2016). 
 

Ainda sobre a ditadura, encontra-se o Estado Novo, ou a Terceira 

República Brasileira, que foi o regime político brasileiro fundado por Getúlio 

Vargas em 10 de Novembro de 1937 e vigorou até 31 de Janeiro de 1946. Era 

caracterizado pela centralização do poder, nacionalismo, anticomunismo e por 

seu autoritarismo. Nesse cenário de controle ideológico, foi criado o DIP 

(Departamento de Imprensa e Propaganda), encarregado da propaganda e 

promoção do regime junto à população; essa primeira fase destaca a criação da 

Frente Negra Brasileira (FNB) como uma força política em âmbito nacional, 

buscando a inclusão do negro na sociedade (PEREIRA, 2016). 

Na segunda fase, pode-se destacar, fundado por Abdias do Nascimento, o 

Teatro Experimental Negro (TEM), em 1944, no Rio de Janeiro, além da União 

dos Homens de Cor (UHC), criada em Porto Alegre, em 1943 (PEREIRA, 2016). 

Vale ressaltar que essas duas organizações não possuíam o mesmo sentido que 

FNB, essas organizações representavam mais a vontade da afirmação e 

dignidade, busca de reconhecimento social e igualdade.  

Nessas duas fases do movimento negro, que perpassaram a Ditadura 

Militar (1964 – 1985), instaurada através de um golpe militar que perdurou por 45 

anos, todos os movimentos populares foram reprimidos de maneira veemente. 

Não seria diferente com os movimentos negros que somente a partir dos anos 

1970 reativam a luta contra o racismo de maneira mais coesa (MUNANGA E 

GOMES, 2016). 

 A terceira fase do movimento negro destaca o surgimento do chamado 

Movimento Negro Contemporâneo, no início da década de 1970 (PEREIRA, 

2016). Assim, em 1978 é criado também o Movimento Negro Unificado (MNU), 
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que conta com a organização e participação de várias lideranças do Estado de 

São Paulo, sendo este um dos marcos fundamentais da formação do Movimento 

Negro Contemporâneo que se estendeu por todo o Brasil (PEREIRA, 2016).  

No mesmo ano, durante a segunda Assembleia Nacional do MNU, 

realizada dia 4 de Novembro no Rio Grande do Sul, ficou estabelecido o dia 20 de 

Novembro como “Dia da Consciência Negra” – que hoje é feriado em mais de 700 

municípios brasileiros (PEREIRA, 2016). O dia 20 de Novembro é um importante 

marco na busca da valorização por parte da população negra em relação à 

sociedade brasileira, entretanto permanece como um feriado facultativo nas 

cidades brasileiras.  

O dia da Consciência Negra foi idealizado pelos movimentos negros a fim 

de instigar a sociedade à reflexão referente ao período escravocrata e sobre a 

latente exclusão do negro como ser legítimo no Brasil. Entretanto, percebemos 

que o abismo entre o negro e a legitimidade ainda é profundo, haja vista que 

muitos municípios não aderem ao feriado, aproveitando-se da flexibilidade em que 

a Constituição o coloca, representando assim suas tendências racistas, nem 

sempre conscientes, mas sempre presentes. É o caso do Município de 

Guarapuava, que não instituiu o dia como feriado em seu calendário. 

Os desdobramentos do movimento negro pelo Brasil apontam caminhos 

percorridos, acontecimentos históricos e lutas diárias na busca pela legitimidade 

negra. Sobretudo, expressam como a sociedade perpetua o racismo e continua a 

negar a pessoa negra, as submetendo ao desprezo cultural e epistemológico em 

todos os setores sociais. A luta dos movimentos negros é a prova do imaginário 

coletivo racista ao que se encontra a sociedade, haja vista que se não existisse o 

racismo não seria necessária a resistência negra. Se por um lado escapa às 

práticas científicas as lógicas e fazeres dos coletivos negros, por outro lado, esse 

espaço é importante para o desenvolvimento humano negro (DA SILVA, 2018). 

 

1.2 PARANÁ: DESDOBRAMENTOS HISTÓRICOS E 
APRENDIZAGENS COLETIVAS 
 

Trazer informações sobre o movimento negro no Paraná não é uma tarefa 

fácil. O registro mais recente do número de escravos no Estado é de 1866, o qual 

demonstra que 12% de toda a população era servil e, ainda assim, os livros não 
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trazem menções mais aprofundadas do sistema escravocrata da época (REIS; 

SCHERNER, 2015). Isso demonstra como este debate é relevante para a 

evolução da sociedade desta região, apontando as disparidades e criando 

mecanismos de transformação social. 

A negação da história do povo negro é uma das práticas racistas presentes 

na sociedade e que interferem diretamente nas aprendizagens, perpetuando os 

mitos sociais de supremacia branca e até mesmo democracia racial. Essas 

práticas não se diferem da historicidade paranaense. É nesse sentido que se 

torna relevante a insistência nos discursos e denúncias no que tange a questão 

racista no Paraná. 

 
Outrossim, o encantamento promovido pelo mito da democracia racial 
não foi superado, igualmente, por cumprir sua função de atualizar 
condicionantes socioeconômicos, psicossociais e culturais de exclusão 
no cotidiano brasileiro. Vemos que as IES estaduais paranaenses, em 
sua maioria, se opõem às cotas para negros como reparação histórica e 
de superação da desigualdade (DA SILVA, 2018). 

 

De acordo com os dados do IBGE (2010), onde na capital paranaense de 

3.060.322 indivíduos, 2.295.966 se consideram pessoas brancas, somente 93.354 

se consideram pessoas pretas e 693.862 se consideram pessoas pardas, pode-se 

dizer que o Estado do Paraná é um estado estereotipado como branco se 

observada essa proporção, mesmo Curitiba (entre os estados do Sul) sendo a 

capital com mais negros e negras, como afirmam Reis e Scherner (2015).  

No estado paranaense existe uma Rede de Mulheres Negras, uma 

organização que surgiu em 2006, após o encontro de Mulheres Negras de 

Curitiba e Região Metropolitana, que aconteceu em fevereiro do mesmo ano 

(REIS; SCHERNER, 2015). Tal Rede foi fundada com intuito reivindicar e 

implantar políticas públicas específicas para mulheres negras, além de abrir 

espaço para a gama de mulheres que se envolvem com ela, como oficinas, 

cursos de teatro e dança, palestras e cursos de maquiagem.  

No município de Ponta Grossa, na década de 1990, não se encontrou ao 

certo o dia, foi fundado o Movimento de Conscientização da Raça Negra. 

Segundo o site do movimento, ele foi criado por um grupo de pessoas que 

buscava uma sociedade mais plural. Com o aumento das ações do movimento, 

em 2008, no dia 20 de Novembro, surge o Instituto Sorriso Negro dos Campos 
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Gerais (ISNEC). No ano de 2010 o ISNEC já contava com a participação de 

cidades afiliadas de Ponta Grossa, Tibagi, Castro, Telêmaco Borba, Imbaú, 

Carambeí e Ivaí, com formação de Movimentos Negros nas cidades de 

Jaguariaíva, Curiúva, Piraí do Sul, Palmeira, São João do Triunfo e Lapa5. 

Informações mais recentes não foram encontradas, provavelmente o Instituto já 

não funciona mais pois os últimos registros encontrados são de 2013. 

Em Curitiba, existe há dez anos um curso pré-vestibular para negros e 

negras, sendo um projeto social da Associação Cultural de Negritude e Ação 

Popular que já levou mais de 400 jovens para os bancos acadêmicos da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) e outras instituições por meio do 

Programa Universidade para Todos (PROUNI) (REIS; SCHERNER, 2015). 

Cabe ressaltar as ações lideradas por Saul Dorval da Silva, militante 

paranaense e presidente do Instituto Brasil-África, fundado por ele em 2006 com 

cidadãos que entendiam as questões da negritude, mas ainda estavam fora do 

movimento negro (REIS; SCHERNER, 2015). Esse grupo busca desenvolver 

políticas de ações afirmativas, sociais e de direitos humanos com o apoio de 

profissionais de diversas áreas. 

 

1.3 GURAPUAVA: DESDOBRAMENTOS HISTÓRICOS E 
APRENDIZAGEM 
 

Especificamente no município de Guarapuava, poucos registros são 

encontrados sobre o movimento negro, basicamente alguns personagens como o 

Seu “Tuto”, um dos responsáveis pela restauração e manutenção do museu 

municipal em 1977, que conta com um acervo de peças e histórias em sua casa.  

No ano de 2016 é fundado em Guarapuava o Instituto Negro – IBEJI 

Manoel e Maria Amaral Nogueira do Município, IBEJIMMAN, com intuito de 

agregar lideranças que compartilhavam do mesmo objetivo de promoção da 

igualdade racial. Atualmente, o IBEJIMANN ainda está ativo na cidade e busca 

promover a cidadania plena do afrodescendente. Recentemente foram 

fundamentais para a implementação do Conselho de Igualdade Racial de 

                                            

5  Informações retiradas do site: https://sorrisonegro.webnode.com/sobre-nos/ 
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Guarapuava, ação fundamental para a valorização da identidade e cultura negra 

no município. 

Em 2018, por meio da Lei 2899, é criado o Conselho Municipal de 

Promoção da Igualdade Racial de Guarapuava. O COMPIRG tem por finalidade 

formular e acompanhar as políticas que promovam a igualdade racial para 

combater a discriminação em razão da raça, reduzir as desigualdades sociais, 

econômicas, políticas e culturais, atuando na implementação e fiscalização destas 

políticas públicas setoriais. Importante passo dado pelo Movimento Negro 

Guarapuavano. 

Vale frisar que em Guarapuava, o dia da Consciência Negra em 20 de 

Novembro de cada ano é considerado como ponto facultativo, sob uma alteração 

em sua Lei 1792/2009, a qual era considerada como feriado municipal desde a 

sua sanção.  

Nesse aspecto é possível visualizar a insistência das lideranças 

guarapuavanas em reconhecer a importância de movimentações no sentido de 

conscientizar seus munícipes das problemáticas que envolvem todos os aspectos 

que perpassam o racismo. O dia da Consciência Negra é utilizado como reflexão 

em todo o território nacional e, na possibilidade de torná-lo facultativo, 

Guarapuava optou por isso. 

Cabe ressaltar as atividades junto ao Núcleo de Estudos Ameríndios e 

Africanos (NEAA), coordenado pelo Professor Dr. Jefferson Olivatto da Silva, o 

qual busca desenvolver pesquisas e ações referentes às questões raciais no 

âmbito acadêmico, principalmente dentro da UNICENTRO. O NEAA realizou 

ainda capacitações sobre a lei 10.639/3003 e 11.645/2008 para profissionais da 

rede pública de ensino da região de Guarapuava, municipal e estadual. Além 

disso, é IMPORTANTE frisar que o NEAA organizou o único encontro de 

religiões de matriz africana em Guarapuava. Há fotos no site do NEAA. 

É necessário registrar a Comunidade Quilombola Invernada Paiol de Telha, 

que é o resultado da resistência de ex-escravos da Fazenda Capão Grande. Essa 

comunidade se formou após a doação das terras de Dona Balbina Francisca de 

Siqueira a 11 ex-escravos que prestavam serviços a ela, no ano de 1860. Além da 

doação das terras, esses escravos ganharam a carta de alforria, isto é, trinta anos 

antes da abolição da escravatura (MELO; RIBERO, 2015).  
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A partir disto, a comunidade foi aumentando com a chegada de outros 

negros em busca de apoio e dos descendentes dos herdeiros das terras. O 

sobrinho de Dona Balbina, o senhor Pedro Siqueira Lustoza, não aceitou o 

testamento deixado pela tia e iniciou um processo de ocupação das terras no ano 

de 1868. Após a formação da Colônia Entre Rios no ano de 1951, situada no 

Município de Guarapuava, com a chegada de imigrantes da Iugoslávia, Hungria e 

Romênia.  

A supervalorização dos imigrantes europeus e da cultura de supremacia de 

raça praticada no Brasil durante a escravidão - e após ela com o processo de 

facilitação de entrada de imigrantes europeus no país -, trouxe consigo o conflito 

de interesses entre a Colônia Entre Rios e Comunidade Quilombola Paiol de 

Telha. A suposição de pertencer o povo alemão a uma cultura superior a dos 

demais povos, seria uma justificativa para o processo de expropriação e 

marginalização da comunidade Invernada Paiol de Telha.Através de vendas e 

compras ilegais, de documentos forjados e ameaças, em 1975 as terras da 

Invernada passaram a pertencer exclusivamente à Cooperativa Agrária Ltda., a 

qual foi formada a partir da imigração alemã para o distrito de Entre Rios (MELO; 

RIBEIRO, 2015).  

E em 1981, a Cooperativa Agrária entrou na justiça com pedido de 

usucapião das terras, alegando que as terras teriam sido vendidas a eles pelos 

moradores da Invernada. Em decorrência de irregularidades encontradas no 

processo, descendentes dos escravos e membros da procuradoria do Estado do 

Paraná contestaram a ação proposta pela Cooperativa: 

 
O senhor Oscar Pacheco dos Santos, o qual teria comprado e vendido 
as terras da comunidade, era então sobrinho do juiz de direito José 
Amoriti Ribeiro, e este, por sua vez, era o neto do senhor João Trinco 
Ribeiro, o qual juntamente com Alvy Vitorassi teria auxiliado na 
expropriação das terras através da posse dos direitos hereditários de 
alguns descendentes de escravos. No entanto, essas vendas de direito 
de posse ocorreram de formas ilícitas e enganando os proprietários, pois 
esses eram analfabetos e acreditavam nas palavras dos senhores 
referidos, que segundo um dos herdeiros prometia melhorias para a 
Invernada, mas na verdade os papéis se referiam à venda das terras. 
(MELO; RIBEIRO, p. 529). 
 

 Após recorrer na justiça e não obter nenhuma resposta favorável, um 

grupo de cerca de 150 pessoas decidiu acampar nas cercanias da Invernada, 

entre 1996 e 1997. Como esperado, houve retaliação, retiradas e retornos. 
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Entre idas e vindas, a comunidade sobrevive até hoje, através da 

resistência e da luta das pessoas que moram no local. Após muitas conquistas, 

entre elas: – Acampamento no Barranco em frente à fazenda desde 1995; – Apoio 

e acompanhamento da Pastoral da Terra Região de Guarapuava e entidades 

parceiras; – Assentamento de 64 famílias segundo critérios do Incra para Reforma 

Agrária em 1998; – Publicação de livro “O Sangue e o Espírito dos 

Antepassados”, escrito pela Professora Mirian Hartung e publicado pelo Nuer-

UFSC; – Emissão, pela Fundação Cultural Palmares, da “certidão de auto-

reconhecimento quilombola” em 2004; – Abertura junto ao Incra do processo 

administrativo de retomada do território, a partir da elaboração do Laudo 

Antropológico da Comunidade; – Consolidação do processo organizativo da 

comunidade em núcleo, coordenação de núcleos, coordenação geral e conselho 

de anciões; – Participação em espaços de formação de lideranças; – Lei Federal 

nº 10639/03 que introduziu o ensino afro no currículo escolar; – Unificação de luta 

com outros movimentos e comunidades formando a Rede Puxirão dos Povos e 

Comunidades Tradicionais envolvendo povos e comunidades quilombolas, 

faxinalenses, ilhéus; esse povo ainda luta por:  - Retomar o território 

tradicionalmente ocupado INVERNADA PAIOL DE TELHA FUNDÃO; – Resgate 

da cultura, religiosidade e práticas tradicionais da comunidade; – Educação 

adequada à nossa realidade; – Habitação; – Luz; – Água; – Saneamento básico; – 

Implementos agrícolas; – Assistência técnica; – Respeito a nossa cultura; – 

Espaço em políticas públicas; – Reconhecimento da sociedade da forma de vida e 

da cultura negra quilombola. 

A comunidade Paiol de Telha tem sido de suma importância na busca e 

conquista por direitos, além da valorização da Cultura Africana e Afrobrasileira na 

região de Guarapuava. Nesse sentido, produz a possibilidade da aprendizagem 

coletiva a partir de suas conquistas e resistência. Resistência que, recentemente, 

em 2019, conquistou a documentação definitiva da comunidade.  

Os grupos e coletivos são de suma importância para o pertencimento e 

reconhecimento, parafraseando Nilma Lino Gomes, quando afirma que não é 

possível a construção de identidade no isolamento. Portanto, cabe salientar a 

história e vivências proporcionadas pelos movimentos e grupos em Guarapuava e 

região. 
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Referente ao movimento negro em Guarapuava, em 2013 foi realizada a I 

Marcha dos Direitos Humanos, com as pautas da infância e adolescência, dos 

movimentos negros, LGBT e das religiões de matriz africana somando aos gritos 

por direitos. O Coletivo Feminista Cláudia da Silva foi criado em Guarapuava em 

Fevereiro de 2015, as pessoas envolvidas na formação do coletivo foram Beatriz, 

Aline, Rafaela, Lara, Luana, Sádina, Letícia, Amanda, Bianca, Gabriela, Flávia, 

Renata, Luana, Val, Djankaw, Jojo.  

O nome é uma homenagem à Claudia Silva Ferreira, 38 anos, mulher 

pobre, negra, trabalhadora, mãe e companheira, assassinada por policiais 

militares do Rio de Janeiro em 16 de março de 2014. O coletivo apresenta 

informações e ações ligadas ao feminismo em Guarapuava e, principalmente, ao 

feminismo negro. No Facebook, o grupo criou uma página para facilitar a 

comunicação e ações no dia 6 de Julho de 2015 e, desde então, alerta a 

sociedade guarapuavana sobre práticas racistas e conscientização. Sua página 

no Facebook pode ser facilmente encontrada como Coletivo Feminista Cláudia da 

Silva e em um de seus posts, os integrantes protestam contra ações blackface6 

em uma escola do município7. 

Em 2016, o Município de Guarapuava realizou a I Conferência Municipal de 

Promoção de Igualdade Racial. Foi um evento promovido pela Secretaria 

Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e a Secretaria de Desenvolvimento 

e Assistência Social reuniu Poder Público e entidades ligadas à luta da igualdade 

racial no município e região. Essa Conferência só foi possível com a 

movimentação de pessoas e lideranças da sociedade que se importam com as 

questões raciais no Município, como a Priscila Scharan, atual Secretária da 

Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher e a Dona Ana, líder do quilombo 

                                            

6Blackface - A palavra inicialmente se referia à prática teatral de atores que se coloriam com o 
carvão de cortiça para representar personagens afro-americanos de maneira vexatória. Ao longo 
dos anos com as inúmeras denúncias e protestos, passou a ser condenada como atitude racista e 
inaceitável na sociedade. Há links pelo facebook que podem demonstrar esse debate local. No 
caso brasileiro, não é afronta usar fatos históricos depreciativos contra negros e indígenas, porém 
o mesmo não acontece quando se dá contra os judeus, felizmente. Esse fator é observável pela 
instauração do Holocausto como crime contra a Humanidade logo após a II Grande Guerra 
Mundial; porém não foi até o momento aceito amplamente que a Colonização europeia ou o tráfico 
de escravos produzido por ela do século XVI ao XIX como crime contra a Humanidade. 
7 A postagem pode ser visualizada por meio do seguinte link: 
https://www.facebook.com/coletivoclaudiadasilva/photos/a.1662677920631391/178748189481765
9/?type=3&theater 
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Paiol de Telha. Em 2017, a II Conferência também foi realizada e dela surgiu a 

necessidade de solicitar ao poder público a criação de um Conselho Municipal de 

Promoção de Igualdade Racial em Guarapuava. Recentemente, o município 

realizou a III Conferência Municipal. O evento que aconteceu no Salão Nobre da 

Faculdade Campo Real debateu sobre o tema: “O Brasil na década dos 

Afrodescendentes: Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento”. 

Em relação aos projetos ligados à cultura africana e afro-brasileira, 

podemos registrar a trajetória e as tentativas de integrar a cultura Hip Hop em 

Guarapuava de Rudymar Lyra Rebello, o Mano Hood, que registrou essa 

trajetória em sua dissertação de Mestrado “Hip Hop: o Ensino das ruas”8, 

orientado pelo Professor Doutor Jefferson Olivatto da Silva.   

Outro projeto importante em Guarapuava e ligado ao Hip Hop foi criado no 

dia 06 de Abril de 2014, pela Scheyla de Oliveira. O nome do projeto é Conexão 

das Periferias, que funciona até hoje. A fundadora sentiu a necessidade de criar 

um projeto para ocupar o tempo ocioso das crianças do bairro em que ela 

convivia. O projeto foi criado na Igreja Santana com ajuda do ex-padre, hoje 

Secretário Municipal de Assistência Social, Ari Marcos Bona. Eram realizadas 

apresentações de Hip Hop, campeonatos de skate e prática de capoeira. Alguns 

eventos foram realizados pela cidade, mas a fundadora do projeto não soube 

informar as datas e quantos foram9.  

A capoeira, símbolo de resistência negra no Brasil, também tem história em 

Guarapuava. Atualmente, identificamos os trabalhos realizado por Francisco 

Sávio Guimarães, mais conhecido como Chico Paraná, que em seu blog10 resume 

sua história com a capoeira e atuações em Guarapuava.  

Encontraram-se também registros sobre projetos referentes à capoeira do 

Professor Terremoto, José Carlos Vatrin Peres. Os primeiros contatos de 

Terremoto com capoeira foram em 1994, no grupo chamado Força da Capoeira. 

Começou a dar aulas em 1999 em diversos locais da cidade com apoio da 

Secretaria de Educação do Município. Em 2004, lançou o projeto Capoeira 

                                            

8 Dissertação de mestrado em Educação de Rudymar Lyra Rabello. Livre acesso no site da 
UNICENTRO 
9  Informações colhidas diretamente com a fundadora do Projeto Conexão das Ruas. 
10  Blog criado pelo próprio Francisco e pode ser acessado pelo link: 
www.professorchicoparana.blogspot.com 



53 
 

Itinerante Todo Tempo na Escola. Desenvolveu, também, um projeto dentro da 

UNICENTRO, onde dava aulas de capoeira e maculelê11.  

Outro grupo atuante em Guarapuava é conduzido pelo Professor Eder, 

conhecido na Capoeira como Instrutor “Todo Certo”. Ele faz parte do grupo de 

Capoeira CANGI, que significa Associação Cultural Capoeira Nova Ginga. O 

CANGI foi fundado no Rio de Janeiro em 6 de julho de 2013, pelo mestre 

“Fuinha”. Em Guarapuava o trabalho acontece desde 28 de maio de 2015 e 

atende o público desde crianças até adultos de várias idades. As aulas são 

praticadas na Igreja Caminho Verdade e Vida. Do mesmo grupo CANGI, 

registramos também os trabalhos de Urbano, conhecido na capoeira como 

“Banin”. Atuando desde 2016, desenvolve os trabalhos na Associação dos 

Moradores Velhos. O público atendido começa a partir dos 5 anos de idade até 

adultos de diversas idades.12 

As ações do movimento negro em Guarapuava são de suma importância 

na trajetória de valorização de pessoas negras e da Cultura Africana e 

Afrobrasileira em Guarapuava, bem como, para o pertencimento e 

reconhecimento étnico de pessoas negras na cidade e para a educação em 

relações étnicas de pessoas não negras. Entretanto, com os registros, 

percebemos a necessidade de fortalecimento desse coletivo em diversas áreas, 

levando todos os aspectos culturais dessa cultura para dentro dos setores sociais 

de Guarapuava. 

Essas memórias são concebidas como aprendizagens, aliás, esse é o 

caminho para que, em comunhão, e não isolados ou sozinhos, os membros 

possam libertar suas angústias, afirmar sua existência e reconstruir novas 

trajetórias em sua negritude (DA SILVA, 2018). 

É nesse sentido que se pensa a universidade na região de Guarapuava. Na 

ausência de pessoas negras nos ambientes acadêmicos, as pessoas negras que 

nele já habitam, não tem possibilidade de se reconhecer e pertencer. Assim, a 

UNICENTRO envia uma mensagem ao imaginário coletivo de que este é um não 

lugar do negro.  

                                            

11 Informações fornecidas por Terremoto em entrevista concedida (2019). 
12 Informações colhidas diretamente com os professores “Todo Certo” e “Banin” em entrevista 
concedida pelos mesmos. 
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Essa mensagem é enviada não somente para as pessoas negras, mas 

para as não negras, que acabam por não reconhecer os negros nesse ambiente, 

mesmo que inconscientemente.  

 

1.4 O MOVIMENTO NEGRO E AS AÇÕES AFIRMATIVAS PARA O 
ENSINO SUPERIOR 
 

As ações afirmativas são políticas públicas ou privadas planejadas e 

implementadas com intuito de compensar um grupo de pessoas que passa por 

situações discriminatórias (LOPES, 2006). Surgiram nos debates quando se notou 

que a ideia de igualdade perante a lei não significa, necessariamente, a liberdade. 

Para os pensadores e teóricos da escola liberal, bastaria a simples inclusão da 

igualdade no rol dos direitos fundamentais para que fosse assegurada no sistema 

constitucional (GOMES, 2001).  

Porém, a concepção de igualdade perante a lei tem demonstrado que a 

igualdade jurídica é mera ficção de acordo com Gomes (2001), haja vista as 

desigualdades sociais demonstradas nos dados aqui apresentados. Para Gomes 

(2001), em vez de igualdade de oportunidades, precisamos falar em igualdade de 

condições.  

O país pioneiro na adoção de políticas sociais denominadas ações 

afirmativas foram, como é sabido, os Estados Unidos da América (GOMES, 

2001). Nos Estados Unidos, essas políticas foram concebidas inicialmente como 

mecanismos tendentes a solucionar os problemas quanto à marginalização social 

e econômica do negro na sociedade americana.  

Atualmente, os Estados Unidos já debatem sobre a possibilidade de 

extinguir as políticas afirmativas de acesso ao Ensino Superior para negros, haja 

vista que os filhos de pessoas negras cotistas estão se formando e já existem 

números mais equiparados de acordo com a raça em representatividade nacional. 

As ações afirmativas se definem como políticas públicas (e privadas) 

voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material à 

neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem 

nacional e de competição física (GOMES, 2001). Assim sendo, a igualdade deixa 

de ser simplesmente um princípio jurídico a ser respeitado por todos e passa a 

ser um objetivo constitucional a ser alcançado.  No Brasil, as ações afirmativas de 
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acesso à educação e Ensino Superior estão diretamente ligadas com as ações do 

movimento negro. 

Dentro das ações afirmativas, podemos encontrar os termos cotas e 

reserva de vagas. Torna-se assim, importante saber do que se trata cada um dos 

termos. As cotas preveem uma retirada de uma porcentagem de vagas do 

número absoluto, para assim atender determinado grupo, e a reserva dessas 

vagas, tratando do acréscimo de um número de vagas ao número absoluto. No 

caso das IES paranaenses, esta última ocorre por meio da lei estadual 

14.955/2006, segundo a qual garante 6 vagas a mais suplementares para todos 

IES estaduais mediante o vestibular indígena. 

Nesse caso, se especificam como ações afirmativas em favor de negros 

para acesso a Educação, sobretudo, ao Ensino Superior. Vale ressaltar que, no 

Brasil, as ações afirmativas já existentes só puderam ser implementadas a partir 

do trabalho do movimento negro ao longo dos anos, desempenhando um papel 

educativo no tocante às lideranças responsáveis por tais decisões. Deu-se início 

ao movimento em prol de ações afirmativas no Brasil após a marcha de Zumbi 

dos Palmares em 1995, realizada em Brasília. O então presidente, Fernando 

Henrique Cardoso, assinou um decreto que instituiu o Grupo de Trabalho 

Interministerial para a Valorização da População Negra. 

Apesar do combate do movimento negro à discriminação racial, somente 

após a participação do Brasil na III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlacionadas de Intolerância, que 

foi promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), em Durban, na África 

do Sul13, em 2001, que o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 

comprometeu-se a lutar contra a discriminação racial. Entretanto, foi somente no 

Governo Luiz Inácio Lula da Silva que as políticas para suprimir as diversas 

formas de discriminação contra negros começaram a ser efetivadas.  

Em sequência, no Governo Lula foram normatizadas reivindicações 

encabeçadas por movimentos negros que diziam respeito ao direito à diversidade, 

às políticas de reparação e direitos de memória (ABREU, 2010). Ainda, no mesmo 

                                            

13O documento referente à “Declaração e Programa de Ação adotados na III Conferência Mundial 
de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância 
Correlata”, de 2001, pode ser acessado no sítio eletrônico <http://www.oas.org/pt/default.asp> 
Acesso em: 02 nov. 2018. 
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governo, foi regulamentada em Janeiro de 2003 a Lei 10.639, que estabelece a 

obrigatoriedade de ensino das relações ético-raciais e ensino de história e cultura 

afro-brasileira nas escolas, relevante ferramenta em busca pela valorização da 

cultura e história africana, mesmo a lei não sendo garantia de real aplicabilidade 

nas salas de aula brasileiras. Essa lei vem acompanhada do Parecer 003/2004, 

documento que traz consigo informações e argumentos sobre a demanda e 

necessidade de valorização do ensino da cultura afro no Brasil. Neste sentido, o 

documento é essencial para guiar a elaboração das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (DCNERER). 

O parecer 003/2004 é essencial em qualquer discussão referente ao 

reconhecimento da história social do Brasil pela contribuição dos negros e a 

afirmação positiva desta história em todos os meios sociais. Ele foi homologado 

na resolução número 1 de 17 de Junho de 2004, publicado no Diário da União de 

10 de maio de 2004.  

Tal documento nada mais é que um documento auxiliar destinado aos 

administradores dos sistemas de ensino, mantenedoras de estabelecimentos de 

ensino, professores e a todo indivíduos envolvido na elaboração, execução e 

avaliação de programas de interesse educacional, de planos institucionais, 

pedagógicos e de ensino na valorização e reconhecimento da história da cultura 

de afro-brasileiros e dos africanos, bem como, o comprometimento com a 

educação de relações étnico-raciais positivas.  

O parecer é ainda destinado às famílias dos estudantes, aos estudantes e 

a todos os cidadãos comprometidos com a educação. Esse parecer busca 

oferecer argumentos e respostas sobre a demanda na área da educação por 

parte da população afrodescendente perante a necessidade de ações afirmativas, 

ou seja, políticas de reparações e de reconhecimento e valorização de sua 

história, cultura e identidade.  

O documento apresenta e reconhece o direito dos negros de se 

identificarem na cultura nacional, expressarem visões de mundo próprias, 

manifestarem com autonomia, individual e coletiva, seus pensamentos, 

salientando que tais ações afirmativas apresentam como meta assegurar o direito 

dos negros, assim como de todos os cidadãos brasileiros, cursarem cada um dos 
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níveis de ensino, em escolas devidamente instaladas e equipadas, orientados por 

professores qualificados para as diferentes áreas de conhecimento; com 

formação para lidar com as mais diferentes relações produzidas pelo racismo e 

discriminações.  

O documento demonstra o papel do Estado em promover e incentivar tais 

políticas de reparações, cumprindo com o disposto na Constituição Federal, art. 

205, que assinala o dever do Estado em garantir indistintamente, por meio da 

educação, iguais direitos para o pleno desenvolvimento de todos e de cada um. 

Essas políticas devem garantir não somente o acesso como também a 

permanência e sucesso na educação escolar, de valorização do patrimônio 

histórico-cultural afro-brasileiro, de aquisição de competências e dos 

conhecimentos reconhecidos como indispensáveis para continuidade nos 

estudos. 

O parecer destaca a necessidade de valorização, reconhecimento e 

reparação, frisando a necessidade de políticas de reparações e de 

reconhecimento que formarão programas de ações afirmativas, com vistas a 

corrigir desvantagens e marginalização criadas e mantidas por uma estrutura 

social excludente e discriminatória, são essenciais para o entendimento da real 

necessidade de políticas voltadas a esta população.  No presente texto, se 

abordou especialmente as ações afirmativas direcionadas ao Ensino Superior e 

as reflexões sobre os caminhos que ainda precisamos percorrer em direção à 

equidade. 

No parecer 003/2004, podemos perceber que se trata de um essencial 

documento em qualquer discussão referente ao reconhecimento da história social 

do Brasil pela contribuição dos negros e a afirmação positiva desta história em 

todos os meios sociais, bem como, a necessidade de ações afirmativas para essa 

população.  

O referido documento foi homologado na resolução número 1 de 17 de 

junho de 2004 e publicado no Diário Oficial da União de 10 de maio de 2004. Seu 

propósito foi auxiliar administradores dos sistemas de ensino, mantenedoras de 

estabelecimentos de ensino, professores e a todos os indivíduos envolvidos na 

elaboração, execução, avaliação de programas de interesse educacional, de 

planos institucionais, pedagógicos e de ensino na valorização e reconhecimento 
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da história da cultura de afro-brasileiros e dos africanos. Ainda, com o 

comprometimento com a educação de relações étnico-raciais positivas. Dessa 

maneira, o parecer é destinado também às famílias dos estudantes, aos 

estudantes e a todos os cidadãos comprometidos com a educação. 

Com ênfase na educação, o parecer demonstra a importância sobre a 

demanda nesta área por parte da população negra, perante a necessidade de 

políticas de reparação, de reconhecimento e valorização de sua história, cultura e 

identidade em busca da equidade social. 

A discussão é ainda mais minuciosa, pois não basta garantir o acesso por 

meio de tais políticas, mas sim, garantir a permanência e sucesso na educação 

escolar, a valorização do patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro, de aquisição 

de competências e dos conhecimentos tidos como indispensáveis para 

continuidade nos estudos. 

Portanto, pela falta de autossuficiência das legislações no combate ao 

racismo, existe a necessidade de políticas públicas como as ações afirmativas por 

um período razoável para acontecer a reeducação contra o racismo pela 

afirmação da alteridade. Nesse sentido, podemos considerar o debate sobre cotas 

raciais e permanência como um caminho essencial em direção à equidade entre 

os cidadãos (VIEIRA, 2003). 

O sistema de cotas raciais é uma das ferramentas utilizadas nesse 

processo de políticas públicas de acesso ao Ensino Superior que alcançou 

resultado jurídico quando o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a 

legalidade e a legitimidade da adoção de cotas em instituições federais de 

educação a partir de critérios de raça/cor através da lei 12.711/2012 (SONZA; 

SALTON; STRAPAZZON, 2016). 

Com relação à reserva de vagas e seus critérios, observamos que a Lei 

Nº12.711/2012 dispõe o seguinte: 

 
Art. 1º As instituições federais de educação superior vinculadas ao 
Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para 
ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham 
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Parágrafo 
único. No preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo, 
50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes 
oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salários-mínimos 
(um salário-mínimo e meio) per capita. Art. 3º Em cada instituição federal 



59 
 

de Ensino Superior, as vagas de que trata o art.1º desta Lei serão 
preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e 
indígenas, em proporção no mínimo igual à de pretos, pardos e 
indígenas na população da unidade da Federação onde está instalada a 
instituição, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Parágrafo único. No caso de não preenchimento das 
vagas segundo os critérios estabelecidos no caput deste artigo, aquelas 
remanescentes deverão ser completadas por estudantes que tenham 
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 
 

Essa tentativa de ação afirmativa tramitou no Legislativo por treze anos, 

sendo que o primeiro Projeto de Lei (PL nº. 73/99) foi de autoria da deputada Nice 

Lobão, do Partido da Frente Liberal (PFL). O tema somente foi reaquecido em 

2004 quando o Presidente Lula encaminhou ao Congresso o PL nº. 3.627, que 

propunha a reserva de 50% das vagas nas instituições federais para egressos de 

escolas públicas, com percentual específico destinado a pretos, pardos e 

indígenas, de acordo com a representação proporcional dessas etnias nas 

unidades da Federação (BRASIL, 2004a). Nesta mesma ocasião, por meio da 

Medida Provisória nº. 213, Lula criou o Programa Universidade Para Todos – 

Prouni (BRASIL, 2004b). O Prouni reserva vagas em instituições privadas para 

esses mesmos grupos, incluindo as pessoas com deficiências. 

Vale frisar que em novembro de 2003, através do decreto n° 4.886, foi 

criada a Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial 

(SEPPIR), que coordenaria ações relevantes e necessárias à implantação de uma 

política nacional de promoção da igualdade racial no Brasil, no governo Luis 

Inácio Lula da Silva. Essa mesma Secretaria, juntamente com o Conselho 

Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR), e com a extinção do 

Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 

Humanos, sob o governo do então Presidente Michel Temer através da medida 

provisória n° 726 de 2017, foram absorvidos pelo Ministério da Justiça e 

Cidadania, iniciando um desmonte do governo federal em relação às políticas de 

assistência social no Brasil, após o golpe de 2016. A extinção dessa secretaria 

retrocede as políticas de inclusão e de respeito da diversidade.  

A Lei 12.711/2012 pode ser vista como um convite às instituições de 

Ensino Superior a participarem de uma correção aos danos causados a uma 

determinada população sob o sistema escravagista que imperou no território 

nacional, de colonialismo, escravidão, extermínio físico, psicológico, simbólico de 
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povos indígenas, bem como dos negros africanos e seus descendentes (SILVA; 

SILVÉRIO, 2003).  

Tão logo sancionada a Lei de Cotas Raciais no Brasil, com ela sanciona-se 

também debates públicos sobre a justeza ou não de tais medidas reparatórias, 

polarizando os setores da sociedade civil e das universidades. 

Para Munanga e Gomes (2016), essas políticas possuem um caráter 

emergencial e transitório e sua continuidade dependerá sempre da avaliação 

constante e da comprovada mudança do quadro de discriminação que as 

originou. E, como já frisado anteriormente, não é relevante somente analisar o 

acesso, mas também a permanência e sucesso do negro no ensino superior. 

Como exemplo, temos a iniciativa no Rio de Janeiro que ocorreu por meio 

de duas Leis Estaduais, a de n° 3.524/00 e a de n° 3.708/01, onde a segunda 

instituiu cota de 40% para a população negra no acesso à universidade, sendo 

uma Lei Estadual que demonstra a autonomia deste estado em relação às ações 

afirmativas direcionadas à população negra (MUNANGA; GOMES, 2016).  

Em paralelo ao Estado do Rio de Janeiro, podemos comentar sobre a 

Bahia, onde a Universidade Estadual da Bahia também foi uma das pioneiras em 

aderir à política de cotas, não somente na graduação, mas também na pós-

graduação.  

Um dos argumentos que contrariam o sistema de cotas, seria a ideia de 

que a qualidade do curso cairia, prejudicando as instituições. Entretanto, um 

estudo realizado por Wainer e Melguizo (2018), analisou a avaliação do 

desempenho dos alunos, entre eles cotistas e não cotistas baseado no Enade de 

2012 a 2014 e verificou que os alunos cotistas tiveram desempenho equivalente 

ao desempenho de alunos não cotistas. Alunos que recebem bolsa ProUni, 

porém, tiveram desempenho superior aos colegas de classe. 

No censo do IBGE (2010) da população residente pesquisada no país, em 

um total de 190.755.799 pessoas, 91.051.646 são brancas e 96.795.294 são 

pretas ou pardas. Já segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2015, de um total de 8.027.297 de 

pessoas matriculadas em instituições de ensino superior, sejam elas públicas, 

federais, estaduais, municipais ou privadas, 2.903.256 são pessoas brancas, 

429.632 são pretas, 1.743.002 são pardas e 2.412.449 não declarados.  
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As reivindicações e debates foram marcantes em todas as conquistas 

nacionais em favor desta população e não seria diferente no Paraná e em 

Guarapuava e região, já que segundo o IBGE (2010), de um total de 10.444.526 

pessoas, 7.317.304 são brancas (70,05%), 328.942 são pretas (3,15%), 

2.647.894 (25,35%) são pardas, 124.274 (1,19%) são amarelas, 25.787 (0,25%) 

são indígenas e 307 (0,0029%) não declararam. 

A relevância dessas ações afirmativas pode ser observada, inclusive, 

observando os dados populacionais do Brasil e principalmente os dados de 

matrículas no ensino superior segundo o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

Observando ainda os dados atualizados de 2016 fornecidos pelo INEP, no 

ano de 2016, no Brasil, foram 8.048.701 alunos matriculados nas Instituições de 

Ensino Superior, dos quais 3.079.779 eram brancos, 485.793 pretos, 1.928.238 

eram pardos, 123.601 eram amarelos, 49.026 eram indígenas, 176.521 não 

dispunham de informação e 2.205.743 não declararam. No Paraná temos um total 

de 498.354 ingressos no ensino superior, um pouco mais que no ano de 2015, 

sendo desse total, 271.807 brancos, 10.150 pretos, 54.435 pardos, 6.505 

amarelos, 777 indígenas, 15.037 não dispõem de informação e 139.643 não 

declarados.  

Mais uma vez, ao se especificar as matrículas observadas nas instituições 

públicas do Paraná, de um ano para outro (2015 e 2016) poucas são as 

mudanças e a disparidade continua onde dos 136.020 matriculados, 77.280 são 

brancos, 3.716 pretos, 18.399 pardos, 3.059 amarelos, 433 indígenas, 4.324 não 

dispõem de informação e 28.809 não declararam. 

De acordo com os dados de 2016 do INEP, percebe-se que de um total de 

498.354 indivíduos matriculados nas instituições do Paraná, em instituições 

públicas (federais, estaduais, municipais) e privadas: 271.807 são brancos, 

54.435 são pardos, 10.150 são pretos, 6.505 são amarelos e 777 são indígenas. 

Porém, ressalta o número de 15.037 sem informação e 139.643 não declarados, 

que apontam para a invisibilidade racial preterida a de não brancos: pretos, 

pardos, indígenas e amarelos. 
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TABELA 1 - Matrículas nos Cursos de Graduação Presenciais e a Distância, por Cor / Raça, 
segundo a Unidade da Federação (Paraná) e a Categoria Administrativa das IES 
– 2016 

 
 

A evidência da disparidade é demonstrada pela soma de pardos, pretos, 

indígenas e amarelos, que não chega à metade do total de brancos 

autodeclarados nas instituições de ensino superior do Paraná. Percebendo tal 

desproporção, cabe ao Estado planejar e implementar políticas que possam 

modificar essa condição, assegurando o direito de todo cidadão, assim como os 

negros, em ter acesso à educação em todos os seus níveis, inclusive em nível 

superior. 

Em um recorte baseado nos dados INEP de 2016 das instituições públicas 

de Ensino Superior no Paraná, de um total de 136.020 matriculados, 77.280 

indivíduos são brancos, 3.716 pretos, 18.399 pardos, 3.059 amarelos e 433 

indígenas. Mais um contexto que demonstra o desequilíbrio racial no Ensino 

Superior do Paraná.  

Já nas instituições privadas paranaenses, houve um total de 362.334 

indivíduos matriculados, onde 195.527 são brancos, 6.434 pretos, 36.036 pardos, 

3.733 são amarelos e 300 indígenas em 2016. Impossível deixar de perceber 

como o contexto não só se repete, como também, aumenta a disparidade em 

relação às instituições públicas. A diferença de 63,39% de autodeclarados pretos 

e 66,20% pardos em favor das instituições privadas está ligada ao aumento do 
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número de instituições privadas e com o aporte do PROUNI, o insucesso no 

vestibular para as universidades públicas em decorrência do ensino básico 

público precário ou a necessidade de trabalhar em período parcial ou integral.  

 

TABELA 2 – Matrículas nos cursos de graduação presenciais e a distância, por cor/ raça, 
segundo a unidade da federação (Paraná) e a categoria administrativa das IES 
– 2016 

 

 
 

Observando-se dados de 2017 do INEP, é possível perceber que de um 

total de 519.398 indivíduos matriculados nas instituições do Paraná, em 

instituições públicas (federais, estaduais, municipais) e privadas: 310.527 são 

brancos, 12.021 são pretos, 54.751 são pardos, 8.988 são amarelos e 850 são 

indígenas. Porém, ressalta o número de 15.037 sem informação e 139.643 não 

declarados, que apontam para a invisibilidade racial preterida a de não brancos: 

pretos, pardos, indígenas e amarelos. 

É possível analisar a partir de um recorte baseado nos dados INEP de 

2016 nas instituições públicas de Ensino Superior do Paraná  um total 136.020 

matriculados, onde 77.280 indivíduos são brancos, 3.716 pretos, 18.399 pardos, 

3.059 amarelos e 433 indígenas. 
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TABELA 3 – Matrículas nos cursos de graduação presenciais e a  distância, por cor/ raça, 
segundo a unidade da federação (Paraná) e a categoria administrativa das IES 
– 2017 

 
 

A observação desses dados nos permite não somente perceber essa 

disparidade, mas também confirmar a necessidade de medidas reparatórias em 

relação ao acesso de negros ao ensino superior em todas as suas instâncias. A 

graduação pode estar diretamente ligada à ascensão social e às consequentes 

oportunidades salariais, não obstante, refere-se à necessidade de pessoas 

negras ocuparem espaços considerados de poder na sociedade, podendo 

contribuir para a representatividade dessa população, valorizando sua cultura e 

história, além de promover o pertencimento e reconhecimento étnico. 
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TABELA 4 – Matrículas nos cursos de graduação presenciais e a distância, por cor/ raça, 
segundo a unidade da federação e a categoria administrativa das IES – 2017 

 

 
 

Em Guarapuava, sabe-se que não são aderidas as ações afirmativas 

referente às cotas raciais na Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO) e nas instituições públicas quanto ao acesso de negros e pardos. 

Embora a Universidade Estadual do Centro-Oeste, a partir de 2015, disponibilize 

50% das vagas anuais de cada curso de graduação para ingresso de estudantes 

por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU), a reserva de vagas sociais 

utiliza 40% do total das vagas do SISU de cada curso para alunos que não 

possuam curso superior, não estejam matriculados em Ensino Superior e não 

estejam com matrícula trancada em Ensino Superior. Por conta da Lei de Cotas, 

nº 12.711/2012, que engloba a UTFPR e abarca os Centros Federais de 

Educação Tecnológica, Universidades Federais e Institutos Federais de Educação 

que participam o SISU, estes devem reservar no mínimo 12,5% de suas vagas 

para estudantes da rede pública, podendo também oferecer um percentual maior 

que esse. 

Levando em consideração que na região de Guarapuava conta-se com a 

presença somente da Universidade Tecnológica Federal do Paraná como 

Instituição Federal (que apresenta sistema de cotas pelo SISU), de instituições 

privadas (Faculdade Guairacá, Faculdade Campo Real, Faculdade Guarapuava), 

uma Universidade Estadual (Universidade Estadual do Centro-Oeste), e as 

Instituições de Ensino Superior à distância (UNOPAR, UNICESUMAR, UNINTER, 
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UNICENTRO), se faz necessária essa análise mais minuciosa para uma boa 

interpretação das condições raciais referente ao Ensino Superior em Guarapuava 

e a real necessidade de ações afirmativas nesse âmbito. 
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2 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTRE: CONTEXTO 
HISTÓRICO 

O contexto histórico em que a UNICENTRO está inserida é relevante para 

a compreensão de suas posições atuais. As informações aqui apresentadas 

foram todas coletadas no arquivo histórico da própria universidade que está 

aberta ao público todos os dias da semana das 13 horas e 30 minutos até 17 

horas e trinta minutos e das 18 horas e 30 minutos as 20 horas e 30 minutos.  

Posteriormente, é relevante entender como as universidades tornaram-se 

gratuitas no Paraná. Sabe-se que em dezembro de 1987, a Lei Estadual nº 8.657 

autorizou o Poder Executivo a instituir a gratuidade do ensino em todas as 

instituições de Ensino Superior mantidas pelo estado do Paraná. Essa mudança 

ocorreu após a rede estadual de instituições superiores de ensino serem 

sistematizadas em 1969, por meio da Lei 6.034, absorvendo características da 

reforma universitária implantada a partir de 1964 em governo da ditadura militar, 

com base na expansão do ensino pago e no estabelecimento de estruturas de 

poder autoritárias (DIAS, 2018).  

 
A introdução da gratuidade ocorreu em fase avançada do processo de 
redemocratização do país e de democratização das universidades. 
Talvez não seja um fato suficientemente divulgado e sedimentado na 
memória coletiva que a Lei 8.675 traduziu uma negociação consignada 
no desfecho da greve sindical de 1987. Mais amplamente, resultou do 
acúmulo das mobilizações em favor da “universidade pública, 
democrática e gratuita” que ingressaram, em anos anteriores, no seio 
das instituições de Ensino Superior, envolvendo docentes, estudantes e 
servidores técnicos. Foi, portanto, uma conquista da luta social (DIAS, p. 
307, 2018).  

 
Sob o entendimento de que as universidades tornaram-se públicas no 

Estado como conquistas da luta social e com discurso de ser instituição gratuita e 

democrática, ao entender que a mesma pode não estar alocando a possibilidade 

de entrada de todos os segmentos de pessoas em suas repartições e graduações 

(tais como pessoas negras), é possível entender que a universidade no Estado, e, 

sobretudo, a UNICENTRO, não está cumprindo com seu papel primordial. 

Após a implementação da Lei 6.034/69, o governo paranaense implantou 

três universidades estatuais com sedes em Londrina, Maringá e Ponta Grossa. 

Até esse momento, no Paraná só se contava com a Universidade Federal e 

Universidade Católica. De acordo com Dias (2018), a expansão do Ensino 
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Superior e gratuito no estado contemplava demandas das populações regionais, 

para as quais a introdução das universidades era justificadamente vista como 

uma conquista, com intuito de superar a exclusividade que Curitiba detinha.  

Entretanto, abaixo de regime ditatorial, as representações internas (reitor, 

chefes de departamentos, entre outros) eram constituídas por meio de listas 

triplas e sêxtuplas, sem participação decisiva das comunidades.  Da mesma 

maneira, mesmo em um contexto repressivo e inibidor, nos primeiros anos da 

década de 1970, existiram manifestações de resistência no interior das 

instituições, orientadas pela bandeira da universidade pública, democrática e 

gratuita (DIAS, 2018). 

Após séries de manifestações e protestos dentro das instituições de 

ensino, principalmente na UEM, um acordo que resultou na Lei Estadual 

8.675/1988, é implantado o Ensino Superior gratuito no Paraná (DIAS, 2019). 

Em compreensão aos fatos históricos e o entendimento de que o Ensino 

Superior e gratuito é uma conquista social, abaixo de protestos e manifestações, 

pode-se dizer que o interesse das lideranças governamentais não era o fato 

democrático envolvido na questão do Ensino Superior no Estado como direito de 

todos.  

 
A introdução da gratuidade do ensino não foi um mero marco 
administrativo, relativo à modificação das formas de financiamento das 
instituições. Do período da criação das universidades estaduais até 
1987, o ensino pago restringia sua dimensão pública. Em reverso, a 
gratuidade significou a ampliação de sua natureza pública e de seu 
caráter democrático (DIAS, p.320, 2018). 

 
Assim como a disputa de classe pelo acesso ao Ensino Superior se trava 

em busca de direito e a questão negra trava sua batalha ao longo do tempo para 

inserção na sociedade, não seria diferente na questão de acesso ao Ensino 

Superior. A legitimidade das pessoas negras na universidade é necessária assim 

como foi necessária a legitimidade das pessoas pobres nesses espaços. 

Pensa-se que se as instituições fossem de fato democráticas, as 

manifestações, protestos e leis específicas não seriam necessários. Entretanto, 

em virtude do sistema político, disputa de poder e manutenção de privilégios 

sociais, demanda a resistência e a necessidade de ações, tais como o movimento 

negro, ao longo dos tempos desde o período escravagista. 
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Neste entendimento, de que as instituições de Ensino Superior foram 

criadas para a produção de intelectuais de elite e disputas de poder político, pode-

se dizer que a UNICENTRO não ficou longe desse desfecho.  

Para entender com mais precisão esse argumento, buscou-se entender 

como se deu o poder político em Guarapuava, levando em consideração que a 

implantação da universidade necessitava de respaldo político.O poder político 

local começou a ser delineado em Guarapuava a partir da trajetória econômica e 

política dos três principais componentes da Real Expedição povoadora de 

Guarapuava, no ano de 1810 (FIUZA, 2016). Fiuza (2016) demonstra em seus 

argumentos como um escopo específico de três famílias (Mattos Leão, 

RauenSilvestri e Ribas Carli) perpetuam o poder político e, consequentemente 

social, no município de Guarapuava.  

A ocupação dos primeiros cargos públicos ocorreu por meio da instalação 

da Câmara Municipal em 1853, quando criada a Vila de Guarapuava. A câmara 

era eleita pelos chamados homens bons do lugar, ou seja, pelos homens mais 

importantes e conceituados, em geral, de confiança do governo imperial. Essa 

lógica pautada em moral e bons costumes está explicitada em parte do discurso 

de posse do presidente Manoel Marcondes de Sá, segundo Fiuza (2016). Essas 

informações demonstram como as relações de interesse se davam na época 

(perpetuadas na sociedade guarapuavana) e leva ao questionamento do que 

poderiam ser considerados bons costumes ou homens bons na sociedade.  

Seriam homens brancos? Descendentes de europeus? Descendentes 

esses únicos dignos de uma terra para cultivar e enriquecer. Como já mencionado 

anteriormente, aos negros as terras não foram doadas, aos negros resta até hoje 

a luta latifundiária. 

Assim, a formação da câmara foi composta pelos fazendeiros locais, 

sesmeiros e seus descendentes, de maneira que o poder político foi exercido 

pelos proprietários de terra (FIUZA, 2016). Dessa forma, pode-se perceber quem 

eram as pessoas consideradas “boas” na sociedade: fazendeiros e sesmeiros. É 

sabido também, que as pessoas negras no Brasil não tiveram direito a terras, não 

se consolidaram como fazendeiras ou sesmeiros, sendo assim, não puderam 

também consolidar suas famílias com representantes políticos e, 

consequentemente, angariar suas representações nas lideranças 
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governamentais, bem como, demandas sociais. Demandas sociais estas que 

incluem o acesso ao ensino superior. 

De acordo com Fiuza (2016), essa estrutura se repetiu por mais cinco 

mandatos e após a mudança da dinâmica governamental, com o regime 

republicano, é possível perceber a presença majoritária das mesmas famílias 

ocupantes dos cargos públicos em Guarapuava desde o período imperial. Vale 

frisar que o atual prefeito pertence à família Silvestri, filho do ex-deputado 

estadual Cezar Silvestri. 

Em relação à UNICENTRO, inicialmente, em Guarapuava houve uma 

movimentação de um grupo de pessoas da comunidade, mais precisamente em 

1964, que tinham o desejo de criar uma escola para abrigar os filhos e filhas das 

famílias que, vindas do campo, para a cidade estavam se aglomerando nesta 

região. Quem convocou a reunião foi o Padre Egidio Ragassi, com intuito de que 

essa escola a ser estabelecida pudesse recolher as crianças durante o dia para 

educá-las, alimentá-las e, à noite, os pais participariam de aprendizados para 

suprir a mão de obra na cidade. Esses detalhes foram encontrados na ata nº 01 

do Lar Escola Retiro Feliz.  

As meninas recebiam informações e atividades voltadas às prendas 

domésticas, enquanto os meninos, após terem concluído as primeiras letras no 

Retiro Feliz, eram acolhidos em um educandário para meninos, com interesse de 

formação sacerdotal. Esse educandário para meninos foi fundado e construído 

sobre as terras do Potreiro do Gramado, doadas por três famílias para a 

construção de uma igreja, onde seria comportado também o educandário. A 

missa campal para o lançamento, ou enterrar da pedra fundamental da edificação 

da nova escola para meninos sacerdotes foi registrada. 

A construção foi realizada, no entanto, o educandário somente para 

meninos não foi concretizado. Como a finalidade era ser uma escola, ela passou 

a receber meninos e meninas para iniciarem seus estudos, de 1964 até a década 

de 1980, primeiramente como Escola Santa Cruz e depois como Liane Marta da 

Costa, a qual passou para uma nova instalação posteriormente. 

A sociedade guarapuavana, que pudemos conhecer acima, era composta 

por fazendeiros e sesmeiros, constituída das principais famílias dominantes do 

poder político e social no município e já realizavam questionamentos e pressões 
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políticas para a criação de uma faculdade para que seus filhos não precisassem ir 

até Curitiba para ter uma profissão. Deixando claro que a formação era um 

privilégio de famílias mais bem posicionadas financeiramente, já que precisavam 

deslocar seus filhos para a capital a fim de garantir uma formação profissional. 

Essa campanha se avolumou na década de 1960 com as atividades 

desenvolvidas pelo Centro Estudantil Guarapuavano, agremiação fundada em 

Curitiba. O debate referente à questão foi se aprofundando e o prefeito da época, 

Nivaldo Kruger, contratou uma equipe responsável para uma pesquisa para saber 

quais os cursos que deveriam ser implantados na cidade. 

O representante político que se destacou neste quesito foi o Deputado 

Moacyr Julio Silvestri (avô do atual prefeito de Guarapuava), tornando essa uma 

prioridade em seu mandato. Assim sendo, se percebe que, possivelmente, o 

envolvimento político nesse tema pode ser entendido como de interesse dos 

amarres das possíveis barganhas sociais coma vinda da universidade, pois se 

estenderia como um acordo interessante para a perpetuação de poder, 

contribuição com comerciantes, imobiliárias, estreitar domínios políticos, entre 

outros e não, necessariamente, interesses com os benefícios para a população 

em geral. Para isto, organizou uma equipe de trabalho sob a orientação do 

Senhor Alcides Ragassi (Padre Egidio), iniciando os levantamentos estatísticos da 

região para comprovar que Guarapuava não só possuía condições de abrigar, 

como também, de manter uma entidade de Ensino Superior.  

As ações políticas repercutem até hoje em Guarapuava, haja vista que 

Moacyr Julio Silvestri mais tarde tornou-se prefeito da cidade e hoje, outro 

membro da família Silvestri é o atual prefeito da cidade, caracterizando a 

passagem e manutenção de famílias em condições sociais de ditas de poder. 

Como era uma região agropecuária, a pretensão inicial era fundar uma 

escola de Agronomia, cujo principal requisito para sua fundação era a existência 

de laboratórios. O obstáculo mais sério de todos era a formação de um corpo 

docente especializado, para todas as disciplinas, de todas as séries do curso, 

como exigia a Câmara de Ensino Superior da época. Como esses professores 

teriam de vir de outras cidades e muito bem remunerados, os que se dispuseram 

a colaborar foram poucos. 
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Dadas às dificuldades, os engajados na criação da faculdade decidiram 

pela criação de uma Faculdade de Filosofia para, posteriormente realizar a 

anexação de novos cursos. Após os cursos estarem definidos através da 

pesquisa, o problema maior se tornou a instalação de funcionamento da 

faculdade. Para aprovação do Projeto em Assembleia Legislativa Estadual, o 

Deputado Moacir apresentou o projeto 37/67, em 30 de janeiro de 1967. O projeto 

somente foi aprovado em 30 de maio de 1968. A lei de criação foi sancionada em 

julho do mesmo ano pelo Governador Paulo Pimentel, sendo na Lei de nº 5804 

denominada de Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava.  

Para assumir a Direção, o Professor Francisco Contini foi transferido de 

São Paulo e iniciou a montagem do processo de autorização para funcionamento 

da Faculdade. Esse processo trazia consigo muitas exigências e, após cumpri-las. 

o processo de autorização de funcionamento  recebeu o parecer favorável em 

1969.  

 Em 1970, por meio de acordo financeiro firmado entre a administração 

municipal e a Igreja, a escola que só funcionava durante o dia, deu lugar à 

primeira instituição de Ensino Superior de Guarapuava, chamada FAFIG, 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava.  

A partir desses dados podemos compreender como as extensões da 

UNICENTRO têm práticas similares, isto é, de um lado a dependência entre 

grupos administrativos, políticos e econômicos e de outro o funcionamento de 

instituições precárias com estatuto de legítimas. Assim, o Estado e a Prefeitura 

não precisavam cumprir com o investimento em infraestrutura, de fato, mas 

gerava artifícios políticos para o investimento parcial. 

A Faculdade começou a funcionar em 1970, onde os alunos deveriam 

pagar uma mensalidade para ter acesso aos cursos. Inicialmente ela contava 

somente com os cursos de História, Matemática, Geografia e Letras. Neste 

formato a FAFIG se manteve até 1989. Para o funcionamento da Faculdade, 

inicialmente foi alugado prédio da Sociedade Brasileira de Educação e 

Assistência. Posteriormente, o prédio foi colocado à venda pelos Padres 

Salvatorianos a um preço simbólico e comprado pelo então prefeito Moacyr Julio 

Silvestri pela lei 96/71. Não se encontram informações sobre o primeiro processo 

seletivo da FAFIG para o ingresso de alunos, a única informação encontrada era 
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a de que os alunos precisariam pagar mensalidade para frequentar os cursos e 

obter seus diplomas. Desta maneira, pode-se visualizar que, possivelmente, os 

primeiros cursistas da universidade eram das famílias mais bem estruturadas, 

donas de fazenda, herdeiras das sesmarias que, como já dito anteriormente, não 

passavam pelo escopo das famílias negras na época. 

A partir de 1983 a FAFIG começou a organizar jornais exclusivos passando 

informações relevantes sobre a Faculdade e sobre interesses da sociedade. Em 

seu primeiro jornal de maio de 1983, é possível visualizar um anúncio de 

Vestibular Unificado, conforme a figura 4. Nele, é possível identificar que a 

comissão de vestibulares na época era chamada de Comissão Permanente de 

Seleção de Alunos – COPESA. O anúncio dizia que a COPESA iria realizar de 24 

a 27 de julho o 2° Vestibular Unificado. As inscrições deveriam ser realizadas no 

período de 20 de junho a 22 de julho do referido ano. As áreas e vagas ofertadas: 

Ciências Humanas; Curso de Letras, subdivididos em Português-Literatura e 

Português-Inglês, com 45 vagas; Pedagogia, com 40 vagas, Ciências Contábeis 

com 50 vagas e Administração com 50 vagas; Ciências Exatas com os cursos de 

Geografia, 40 vagas e Matemática com 40 vagas. 

Com o desenvolvimento regional e a população guarapuavana em 

ascensão, destacada nos estudos de Fiuza (2016) com famílias específicas de 

fazendeiros e herdeiros de sesmarias ditas formadas por homens de “bons 

costumes”, a FAFIG passou, ao longo dos anos, ofertar outros cursos de 

graduação. Entretanto, passa longe das famílias negras e pobres de Guarapuava 

e região. Ao mesmo tempo em que cresciam as ofertas de curso, começaram as 

discussões e desejos de tornar a Faculdade em uma Universidade, expandindo 

ainda mais o acesso da população. Solicitações e conversas com deputados 

foram realizados em Curitiba, porém a votação não aconteceu, porque o projeto 

havia sido retirado de pauta graças a um deputado da região Oeste que só votaria 

a favor de uma universidade no centro do Estado se também fosse criada uma 

universidade no Oeste do Estado, que viria a ser a UNIOESTE. A votação 

finalmente foi realizada e assim se deu a transformação de FAFIG em 

UNICENTRO, na mesma votação em que se criou a UNIOESTE. 

Em 1990, com a junção das duas faculdades da região, a FAFIG de 

Guarapuava e a FECLI de Irati, no dia 17 de junho nasceu a UNICENTRO. Com o 



74 
 

decorrer dos anos, a UNICENTRO ampliou não somente a oferta de cursos, como 

também, a contratação de professores. Hoje, conta com 3 campi (Santa Cruz e 

Cedeteg em Guarapuava e em Irati), 5 campi avançados (Chopinzinho, 

Laranjeiras do Sul, Pitanga, Prudentópolis e Coronel Vivida) e 35 pólos de Ensino 

a Distância. Seus cursos estão divididos em cinco setores de conhecimento: 

SEHLA (Setor de Humanas Letras e Artes); SESA (Setor de Sociais e Aplicadas); 

SEAA (Setor de Agrárias e Ambientais); SET (Setor de Exatas e Tecnologia); SES 

(Setor de Saúde). Contam ainda, com 35 departamentos, com um quadro efetivo 

de 219 professores que ministram aulas nos cursos de: História, Letras, 

Matemática, Geografia, Filosofia, Administração, Agronomia, Arte-Educação, 

Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Biológicas, Ciências 

Econômicas, Comunicação Social: Publicidade e Propaganda, Comunicação 

Social: Jornalismo, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, 

Engenharia de Alimentos, Engenharia Florestal, Farmácia, Física, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Letras (inglês, português e espanhol), Medicina Veterinária, 

Psicologia, Química, Secretariado Executivo, Serviço Social e Turismo. 

Haja vista que estamos analisando os e as ingressantes na UNICENTRO, 

precisamos ainda entender como se dão hoje os processos de entrada de alunos 

na UNICENTRO. De acordo com Graciani (1984), os processos vestibulares são 

métodos utilizados desde os primórdios do ensino superior para a seleção de 

entrada de alunos, entretanto, sabemos também que existem outros métodos, 

como políticas públicas que são utilizados para garantir o direito de todo cidadão 

de acesso à educação, conforme a Constituição Federal, como PAC, ENEM, 

SISU, ProUni, o vestibular indígenas e o vestibular propriamente dito, os quais 

veremos mais detalhadamente adiante. 

Antes do advento da internet, as inscrições eram feitas através de um 

caderno chamado “Caderno do Candidato”, porém, com os avanços tecnológicos, 

as inscrições para vestibulares passaram a ser realizadas somente online. 

 Atualmente, a UNICENTRO conta com o chamado vestibular universal, de 

ampla concorrência, onde cada aluno que pretende ingressar na Universidade 

deve se inscrever mediante inscrição online no curso pretendido, e realizar uma 

prova em data prevista. Cada curso oferece número específico de vagas e conta 

com conteúdos de provas e matérias direcionadas ao curso pretendido, de 
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maneira vocacionada, que consiste na formulação de provas das disciplinas 

relacionadas ao curso pretendido. Dentro do sistema de ampla concorrência, a 

UNICENTRO disponibiliza ainda o Sistema de Cotas Sociais que são destinadas 

aos alunos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições 

públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no 

resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ou do Exame Nacional 

de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), ou de exames 

de certificação de competências ou avaliação de jovens e adultos realizados pelos 

sistemas públicos de ensino; alunos que não possuam Ensino Superior; alunos 

que não estejam cursando curso superior; alunos que não estejam com matrícula 

trancada em curso superior14. 

Os candidatos inscritos no vestibular e não eliminados no processo de 

seleção são classificados em uma lista única. Para a composição da lista única de 

classificação geral dos candidatos no vestibular são obedecidos, exclusivamente, 

critérios de desempenho acadêmico nas provas, diferentemente da ordem de 

seleção e da convocação desses candidatos que levam em conta a reserva de 

vagas para o sistema de cotas. A convocação para o preenchimento das vagas 

de cada curso ocorre como se segue: primeiramente, os candidatos que 

obtiverem o melhor desempenho na lista geral do concurso vestibular (não-

cotistas e cotistas) até o limite de vagas previstas para a concorrência geral; em 

seguida, os candidatos que obtiverem o melhor desempenho dentre os que 

optaram pelo sistema de cotas. Os candidatos interessados em participar do 

Sistema de Cotas Sociais de acesso aos cursos de graduação fazem a sua opção 

no ato de inscrição do vestibular. Vale ressaltar que os candidatos inscritos no 

Sistema de Cotas Sociais concorrem pelas vagas universais e pelas reservadas 

ao sistema15. 

Outra forma de ingresso de alunos e alunas é o chamado PAC (Programa 

de Avaliação Continuada), iniciado em 2009 como uma modalidade alternativa ao 

concurso vestibular, para ingresso nos cursos superiores de graduação da 

UNICENTRO. O PAC consiste em cada um dos conteúdos de cada série do 

Ensino Médio, em conformidade com o estabelecido pelos Parâmetros/Diretrizes 

                                            

14   Informações contidas no site da UNICENTRO. 
15  Informações contidas no site da UNICENTRO. 
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Curriculares Nacionais e Estaduais, mediante aplicação de provas anuais, 

designadas respectivamente PAC I, PAC II e PAC III. O PAC I é direcionado aos 

alunos que estejam cursando a primeira série do ensino médio, optando pela 

língua estrangeira (inglesa ou espanhola) que deve ser mantida nas três etapas; o 

PAC II é direcionado aos alunos que estejam cursando a segunda série do ensino 

médio e o PAC III, direcionado aos alunos que estejam cursando o terceiro ano do 

ensino médio e que tenham participado das duas primeiras etapas, sendo essa 

última, o momento de optar pelo curso desejado. O PAC oferece dez por cento 

das vagas anuais de cada curso, turno e local de oferta pela UNICENTRO16.  

Em relação ao PAC, há uma questão digna de nota: ele é direcionado para 

quem é da cidade e no máximo da região, pois dificilmente alguém de cidade 

distante ou de outro estado saberia da sua realização. É um processo que não 

oferece pólos para realização das provas, sendo assim, todos os interessados 

devem se deslocar até Guarapuava para realização, impossibilitando muitas 

pessoas desse sistema para ingresso. A crítica é complexa, pois no SISU, os 

estudantes de Guarapuava e região têm menos chances de concorrer às vagas, o 

que aumentou a representatividade de estudantes de outros estados, o que 

também torna-se problemático quando os alunos que vem de outros estados não 

conseguem permanecer na universidade em decorrência de problemas 

financeiros, ou saudade da família, entre outros. Além disso, dado o fato de o 

SISU utilizar as cotas raciais, esse é um dos argumentos principais para que a 

UNICENTRO não precise se mobilizar para adotar as cotas de outra maneira.  

A UNICENTRO conta ainda com o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, 

sendo esse um sistema informatizado gerenciado pelo Ministério da Educação, no 

qual instituições públicas de Ensino Superior oferecem vagas para candidatos 

participantes do Exame Nacional do Ensino Médio. As vagas ofertadas por esse 

sistema na UNICENTRO podem ser preenchidas através da ampla concorrência e 

através do Sistema de Cotas Sociais. Ao sistema de Cotas Sociais é destinado 

40% das vagas disponibilizadas ao SISU, de cada curso, turno e local de 

funcionamento de curso.  

 

                                            

16  Informações contidas no site da UNICENTRO. 
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2.1 INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO PARANÁ: COMO 
PROCEDEM 
 

Na UTFPR, as vagas de cotistas são divididas em dois grupos, sendo o 

primeiro destinado a candidatos oriundos de famílias com renda bruta, 

comprovada, igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, 

correspondendo a 50% (cinquenta por cento) das vagas de cotistas e o segundo, 

destinado a candidatos oriundos de família independente de renda (sem 

necessidade de comprovação), correspondendo ao complemento das vagas de 

cotistas. Esses dois grupos são divididos entre o conjunto de autodeclarados 

pretos, pardos ou indígenas e os que não se declararam pretos, pardos ou 

indígenas.O conjunto dos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e o 

conjunto dos que não se declararam pretos, pardos ou indígenas são divididos em 

subconjuntos de Pessoas com Deficiência e Pessoas sem Deficiência, de acordo 

com a Portaria Normativa Nº 9 de 05 de maio de 201717. 

Todas as universidades federais, institutos federais de educação, ciência e 

tecnologia e centros federais de educação tecnológica participantes do SISU, têm 

vagas reservadas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas 

públicas, de acordo com a Lei nº 12.711/2012 (Lei de Cotas), alterada pela Lei nº 

13.409/2016. Há instituições participantes do SISU que disponibilizam, ainda, uma 

parte de suas vagas para políticas afirmativas próprias. Assim, em determinados 

cursos, pode haver três modalidades de concorrência: vagas de ampla 

concorrência, vagas reservadas de acordo com a Lei nº 12.711/2012 (Lei de 

Cotas) e vagas destinadas às demais ações afirmativas da instituição. O 

candidato deve, no momento da inscrição, optar por uma dessas modalidades, de 

acordo com seu perfil. Dessa forma, durante a chamada regular do SISU, o 

candidato que optar por uma determinada modalidade de concorrência estará 

concorrendo apenas com os candidatos que tenham feito a mesma opção, e o 

sistema selecionará, dentre eles, os que obtiveram as melhores notas no Enem 

de 2018. O sistema faculta às instituições a adoção de um bônus como forma de 

ação afirmativa. A instituição atribui uma pontuação extra (bônus) a ser acrescida 

à nota obtida no Enem pelo candidato. Nestes casos, o candidato beneficiado 

                                            

17  Informações coletadas no site da UTFPR. 

http://www.sisu.mec.gov.br/legislacao
http://www.sisu.mec.gov.br/legislacao
http://www.sisu.mec.gov.br/legislacao
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com a bonificação concorre com todos os demais inscritos em ampla 

concorrência18. 

O vestibular indígena, advindo da Lei Estadual 13.134 de 18 de abril de 

2001, que instituiu ineditamente no país vagas suplementares nas Universidades 

Estaduais do Paraná, em 2002 foi instituído e passou a ser protagonizado pelos 

diversos candidatos indígenas (AMARAL, 2010). Atualmente, cada universidade 

estadual irá oferecer 6 vagas para o indígena que tiver sua prova aprovada e 

poderá escolher qual graduação quer realizar. 

Outrossim, na UFFS o processo é pelo SISU e o ingresso dos estudantes 

indígenas nos cursos de graduação ocorre mediante Processo Seletivo Exclusivo 

Indígena, com 2 (duas) vagas suplementares por curso, executando-se aqueles 

para os quais a Universidade não tem autonomia para ofertar vagas 

suplementares. Também ficam reservadas 2 (duas) vagas em cada um dos 

cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu ofertados pela UFFS para 

candidatos autodeclarados indígenas, classificados no processo seletivo. É 

interessante que, nessa situação. É interessante que, nessa instituição, existe um 

programa para garantir a permanência do estudante indígena ingressante na 

universidade, para tanto, foram previstas as seguintes ações: apoio acadêmico; 

atenção à formação político-social do acadêmico; promoção da educação das 

relações étnico-raciais a estudantes, docentes e técnicos-administrativos nos 

diferentes âmbitos da vida universitária; celebração de convênios e parcerias com 

órgãos públicos federais, estaduais e municipais; apoio financeiro; adoção de uma 

política de moradia estudantil. Como forma de garantir o bom andamento do 

programa e para fins de acompanhamento das ações implementadas, foram 

constituídas uma comissão geral e uma comissão local em cada campus19. 

A Universidade Federal da Integração Latino-Americano, a UNILA, por 

intermédio da Pró-Reitoria de Relações Institucionais e Internacionais (PROINT) 

e, considerando ainda a legislação brasileira, em especial, as Leis nº 

12.189/2010, n° 12.711/2012 e 9.394/1996, bem como as normativas próprias, 

especificamente a Resolução COSUEN nº 02/2018, fornece processo de seleção 

que estabelece e regulamenta o processo de seleção de povos indígenas para o 

                                            

18  Informações coletadas no site do Ministério da Educação. 
19 Informações coletadas no site da Universidade Federal da Fronteira Sul. 
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ingresso nos 29 (vinte e nove) cursos de graduação da UNILA. O Processo 

Seletivo regido pela UNILA tem como principal instrumento de classificação a 

avaliação do desempenho acadêmico dos(as) candidatos(as), por meio da análise 

dos históricos escolares. Todo o processo seletivo é gratuito, não havendo a 

cobrança de nenhum tipo de taxa20. 

Os requisitos para concorrer às vagas do Sistema de Cotas Sociais são: o 

aluno ou aluna ter cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas 

de ensino ou que tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado 

do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou Exame Nacional de Certificação 

de Competências de Jovens e Adultos, ENCCEJA, ou de exames de certificação 

de competência ou avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas 

públicos de ensino; alunos que não possuam curso superior; alunos que não 

estejam matriculados em curso superior e alunos que não estejam com matrícula 

trancada em Ensino Superior. Vale ressaltar que os alunos do SISU que optem 

pelo sistema de cotas sociais, concorrem somente às vagas reservadas para este 

sistema, sendo automaticamente excluídos da concorrência geral. Desta maneira, 

compreende-se que a concorrência entre pessoas das cotas sociais e cotas 

raciais pelo SISU acabam por diminuir a probabilidade de entrada dessas 

pessoas que passam a concorrer entre si pelas vagas.  

 

2.2 PROCESSOS DE FORMULAÇÃO, APROVAÇÃO DO SISTEMA 
DE COTAS SOCIAIS E REPROVAÇÃO DO SISTEMA DE COTAS RAICIAS 
PELOS CONSELHOS RESPOSNSÁVEIS DA UNICENTRO 

 

Em consciência a tudo que foi explanado sobre o movimento negro e a 

formação da UNICENTRO, seguiu-se a busca pelo entendimento de como essa 

universidade definiu suas políticas afirmativas de ingresso.  

Atualmente, quem coordena os sistemas de ingresso na universidade é a 

COORPS, Coordenadoria Central de Processos Seletivos. Na busca em saber, 

junto à COORPS, os motivos para a UNICENTRO não dispor das cotas raciais 

em seus sistemas de ingresso aos cursos disponibilizados, essa coordenadoria 

nos deu a seguinte justificativa formal:  

                                            

20  Informações coletadas no site da UNILA. 
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Em 2008, o tema “Sistema de Cotas” foi estudado pela Universidade 
representada por uma comissão especial, designada pela portaria N° 
1534/ 2007-GR/UNICENTRO. Essa comissão, composta por membros 
representantes dos vários setores da instituição, analisou o conteúdo do 
processo Protocolo Nº 12037/2007, encaminhado pela Pró-Reitoria de 
Ensino, PROEN, à coordenadoria de Processos Seletivos, COORPS, e 
decidiu pelo Sistema de Cotas Sociais, que é destinado à candidatos 
oriundos de Instituições Públicas de Ensino Médio. A análise realizada 
pela comissão considerou alguns dados levantados sobre o vestibular da 
época, o qual indicava que 72% dos candidatos inscritos cursaram todo 
ensino médio em escolas públicas, a média dos classificados 
representava 62% dos candidatos aprovados e, nos cursos mais 
concorridos, os aprovados provenientes da escola pública apresentavam 
um número menor, entre 27% e 10%. Houve curso em que o índice foi 
de 0%, ou seja, nenhum candidato que cursou todos os seus estudos em 
escolas públicas conseguiu se classificar dentro das vagas ofertadas. 
Com a proposta do Sistema de Cotas Sociais, possivelmente o número 
de classificados vindos de escolas públicas aumentaria, bem como 
beneficiaria, igualmente, candidatos em desvantagem, socioeconômica e 
afro-brasileiros. A opção pelo Sistema de Cotas Sociais levou em conta, 
também, o fato de que as universidades que tem adotado cotas raciais 
tem respondido a uma grande quantidade de processos judiciais, 
impetrados por candidatos que se julgam prejudicados com esta 
implantação. Atualmente, o Sistema de Cotas Sociais é aplicado 
somente nos vestibulares para cursos a distância e no SISU. Os 
indígenas são atendidos pelas Leis Estaduais 13.134/2001 e 
14.995/2006, do Governo do Estado do Paraná, que lhes asseguram 
6(seis) vagas, como cota social indígena, nos processos seletivos, para 
o ingresso como aluno nas Universidades Públicas Estaduais de Ensino 
Superior do Paraná, para serem disputadas, exclusivamente, entre os 
índios integrantes da Sociedade Indígena do Paraná. A Universidade 
Federal do Paraná destina 10 (dez) vagas suplementares dos cursos 
ofertados, para serem disputadas exclusivamente por indígenas 
integrantes das sociedades indígenas no Brasil.21 

 

Por meio desse relato, pode-se perceber que os envolvidos nas decisões 

sobre os sistemas de cotas a serem adotados, acreditam que dentro do Sistema 

de Cotas Sociais os negros estariam sendo contemplados no seu direito de 

acesso à educação, além disto, a argumentação referente aos processos judiciais 

não deveria ser justificativa para a não implementação das cotas raciais, haja 

vista que esse seria um julgamento dos profissionais competentes a isso e não da 

universidade. O papel da universidade e de seus representantes é a de garantir o 

acesso democrático de pessoas. É importante refletir sobre quem faz as 

indagações pertinentes sobre os negros que se sentem prejudicados referentes 

ao seu acesso à educação em virtude de serem negros e trazerem consigo um 

                                            

21  Resposta recebida ao questionamento feito à COORPS referente à decisão de somente aderir 
ao sistema de cotas sociais e não cotas raciais na UNICENTRO. 
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processo histórico de exclusão que os não negros, independentemente da classe 

social, não passaram.  

Mediante o acesso às atas do Conselho Universitário (COU) da 

UNICENTRO e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), as quais 

trataram no ano de 2007 das discussões referentes aos Sistemas de Cotas na 

UNICENTRO, foi possível entender algumas razões para os formatos de acesso à 

universidade que se encontram hoje.  

A ata n° 18422 do CEPE, que trata da reunião realizada no dia 5 de 

dezembro de 2008 na sala de reuniões dos Conselhos Superiores, sob a 

Presidência do Professor Vitor Hugo Zanette, demonstra que o Conselho passou 

a deliberar sobre o processo protocolizado sob o n° 13.119/2008, de interesse da 

Coordenadoria Central de Processos Seletivos, COORPS, que trata da 

apreciação da minuta de Regulamento que estabelece os critérios para 

regulamentação dos Sistemas de Cotas Sociais nos Concursos Vestibulares da 

UNICENTRO, para candidatos oriundos de Instituições Públicas de Ensino.  

Em seu relatório, o Conselheiro Relator Professor Edelcio José Stroparo 

informou que a Comissão designada para discutir a reformulação do Concurso 

Vestibular de Ingresso da UNICENTRO, apresentou minuta de Resolução que 

propôs a implantação e regulamentação do Sistema de Cotas Sociais, tendo 

como critério de inclusão os alunos oriundos de escolas públicas, em percentual 

de no mínimo 20% para cada curso.  

Em apenso ao processo de análise, estava o protocolo n° 1.237/2007, que 

apresentava o relatório da “Comissão para Estudos e Elaboração de Políticas 

Afirmativas para Inclusão na UNICENTRO”, essa Comissão propôs a implantação 

e regulamentação do Sistema de Cotas Sociais dirigidas a estudantes de escola 

pública e, dentre esses, indígenas e pessoas auto-declaradas negras ou pardas, 

segundo critérios e percentuais populacionais definidos pelo Instituto de Geografia 

e Estatística, IBGE.  

O Conselheiro, segundo a ata, explicou que a primeira comissão entendeu 

como antecipada uma discussão baseada em critérios étnico-raciais, 

principalmente porque essa matéria está ainda em análise no âmbito do 

                                            

22 Documento em anexo para conferência. 
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Congresso Nacional, sugerindo a análise e deliberação da proposta de cotas 

sociais. O Conselheiro Relator votou favoravelmente à aprovação de ambos os 

relatórios. 

Em apreciação, a comissão de Legislação e Normas votou favoravelmente 

à aprovação da Minuta de Regulamento que estabelece os critérios para 

regulamentação do Sistema de Cotas Sociais nos Concursos Vestibulares da 

UNICENTRO, para candidatos oriundos de Instituições Públicas de Ensino, por 

entender que o sistema adotado atende às questões étnico-raciais. Percebe-se 

então que o Conselho não considerou análises baseando-se na historicidade da 

população em questão e nem análises sobre o perfil de alunos ingressos na 

UNICENTRO para definir que o sistema de cotas sociais já contempla o recorte 

étnico-racial de acesso à educação. 

 O Conselheiro Professor Aldo Nelson Bona ressaltou a importância da 

menção do Conselheiro Relator sobre o trabalho realizado pelas duas comissões 

de estudo, principalmente da primeira, na qual participaram das discussões 

representantes de vários grupos culturais, estudantes, indígenas e quilombolas. 

Os Conselheiros, Professor Gilmar de Carvalho Cruz, Professor Jorge 

Carvalho Cruz e Professor Waldemar Feller, enfatizaram que o Governo Federal e 

outras instituições de fomento têm publicado editais de financiamento para 

universidades que contemplem cotas raciais em suas legislações internas, 

destacando que esta seria uma importante oportunidade para a universidade 

inserir-se nesse contexto e obter novas fontes de financiamento externo. 

Importante ressaltar que nas falas, aparentemente, o importante não 

estava sendo a discussão sobre o acesso ou não de negros e sua relevância para 

a sociedade, e sim a oportunidade de obter novos recursos para a universidade. 

Lamentável, do ponto de vista humano, haja vista que os negros precisam ser 

observados como população vítima da historicidade de seu povo num país que foi 

escravocrata.  

O Conselheiro Professor Aldo Nelson salientou a importância de que foi 

abordado pelos Conselheiros, todavia, destacou que a universidade não deve 

legislar em função de possíveis editais, e asseverou que este é um 

posicionamento desconfortável para a Instituição, pois as regras postas em editais 

de fomento podem ser alteradas em decorrência de mudanças das políticas de 
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governo. Enfatizou também que, estatisticamente, de acordo com dados obtidos 

pela COORPS, é muito pequeno o número de autodeclarados negros e pardos, e 

que questões étnico-raciais estão plenamente contempladas na segunda proposta 

apresentada.   

Entretanto, cabe refletir sobre o que é considerado um número muito baixo 

de autodeclarados negros e pardos para que seja inviável a implementação das 

cotas raciais, sendo esta uma política estatal. De acordo com o censo do IBGE de 

2000 a 2010, no país, do total de 169.799.170 pessoas residentes, 90.647.461 

eram brancas, 76.419.233 eram negras, ou seja, um número muito aproximado 

entre pessoas negras e não negras. No Paraná, segundo o mesmo censo, do 

total de 9.563.458 pessoas residentes, 7.431.142 eram brancas e 1.938.212 eram 

negras.  

De acordo com o censo do IBGE 2010, no Paraná, eram 10.444.526 

pessoas residentes e entre elas, 7.344.122 eram brancas, 2.620.378 eram 

negras. Na região Centro-Sul e Sudeste do Paraná, que compreendem a região 

de Guarapuava no Estado, do total de 948.989 pessoas, 673.643 são brancas e 

262.773 são negras. Os dados demonstram a presença de negros na região, 

porém, na UNICENTRO no ano de 2011 foram apenas 455 negros ingressos, 

enquanto não negros foram 2.404 ingressos, conforme será possível visualizar no 

próximo capítulo. 
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TABELA 5 – População residente, por cor ou raça, segundo as grandes regiões e as 
unidades da federação (IBGE 2000/2010) 

 

A negação constante da presença negra nos espaços está diretamente 

ligada com a ausência da legitimação da pessoa negra nos respectivos espaços. 

Se as lideranças universitárias negam a existência de pessoas negras nesses, 

como pode a pessoa negra se sentir pertencente a esses espaços? Em 

consonância com Junior (2003), as populações negras vivem em espaços 

geográficos que não recebem nenhuma política pública, os métodos de exclusão 

estão tão institucionalizados, que não incomodam as consciências críticas. Nada 

se sabe e nada se faz de coerente, tornando-se assim, círculos viciosos de 

negação da pessoa negra. 

O Conselheiro Nelson Bona destacou que a COORPS apresentou dados 

que apontam um número baixo de autodeclarados negros e pardos pleiteando 

vagas nos cursos da UNICENTRO. Entretanto, esses dados podem significar 

outras situações que também estão inerentes às problemáticas que envolvem as 

questões raciais, haja vista que os negros muitas vezes nem terminam o ensino 

médio ou, até mesmo, não acreditam que possam chegar a uma universidade e 

logo se inserem no mercado de trabalho para ajudar no sustento da família, sem 

falar na possibilidade de evitar a autodeclaração pelo cenário de branqueamento 

do ambiente acadêmico. 
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O branqueamento, como ideologia, está presente em toda sociedade, 

assim como no universo não negro. Essa ideologia é marcada por uma sociedade 

hierárquica de desigualdade sociais e racistas no que diz respeito aos negros e 

aos indígenas (SCHUCMAN, 2012). Segundo Fanon (2008), a opressão como 

colonização e o racismo da própria estrutura formada colonização passaram 

também a dominar subjetivamente os colonizados e colonizadores. Na 

universidade, o branqueamento está também na estrutura, quando não se 

legitima o negro nesse espaço. 

Como se pode observar na tabela abaixo, dados disponibilizados pelo 

INEP em 2017 em relação ao número de matrículas nos anos finais de ensino 

fundamental, classificados por cor e raça no Paraná e Núcleo Regional de 

Guarapuava (NRE) Guarapuava, do total de 334.942 alunos matriculados no 

Paraná, nesta fase de ensino, 95.362 não declararam, 411.537 são brancos, 

somente 7.465 são pretos, 128.615 são pardos, 3.296 são amarelos e 2.138 são 

indígenas. Ou seja, apenas 136.080 são negros, somando pretos e pardos. Isto 

demonstra disparidade de 275.457 alunos se comparados somente aos brancos. 

Observando os números referentes ao núcleo de Guarapuava, de total de 21.486 

alunos matriculados, 14.286 são brancos, 152 são pretos, 5.040 são pardos, 74 

são amarelos e 74 indígenas. Comparando negros que totalizam 5.192 alunos 

com 14.285 brancos matriculados, o déficit no NRE Guarapuava é de 9.094 

alunos.  
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TABELA 6 – Número de matrículas nos anos finais do ensino fundamental por cor/ raça no 
Paraná e Núcleo Regional de Guarapuava 

 

 

Já na Tabela 7, que apresenta os números de matrículas no ensino médio 

regular e/ou especial, classificados por cor/raça no Paraná e NRE Guarapuava. 

No Paraná podemos identificar de um total de 439.815 alunos que 280.651 são 

brancos, 5.638 são pretos, 86.581 são pardos, 2.384 são amarelos e 1.154 são 

indígenas. Em relação ao Estado, se compararmos o total de negros, que são 

92.219, com o total de brancos, é visível um déficit de 188.432 alunos negros 

matriculados no ensino médio.  

Não obstante, observando o número total de alunos matriculados no ensino 

médio no NRE Guarapuava, de total de 29.324 alunos, 25.247 são brancos, 121 

são pretos, 3.038 são pardos, 43 são amarelos e 33 indígenas. Se comparados 

os números de negros em relação aos brancos, o déficit é de 28.088 alunos. 
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TABELA 7 – Número de matrículas no ensino médio – ensino regular e/ou especial, por 
cor/raça, no Paraná e NRE de Guarapuava 

 

Os dados apresentados acima mostram que o número de alunos negros no 

ensino fundamental já é pequeno em relação a não negros, no ensino médio esse 

número diminuiu em matriculados e diminui em relação ao número de 

matriculados brancos, causando assim, a procura pequena de alunos negros nas 

inscrições de vestibular da UNICENTRO. 

Em um país racista, se faz um obstáculo se declarar negro, haja vista as 

dificuldades enfrentadas pelos negros nos diversos setores da sociedade, seja 

mercadológico, seja educacional, seja social.  

Retornando às análises em relação a ata do conselho, na sequência, o 

Conselheiro Professor Gilmar de Carvalho cruz destacou que o primeiro estudo 

realizado pela universidade, em conjunto com os grupos citados pelo Conselheiro 

Aldo Nelson Bona, proporcionou certa expectativa no âmbito dessas 

comunidades, especialmente a quilombola. Ainda em discussão da matéria, 

alguns Conselheiros abordaram a questão da renda, concluindo que ela poderia 

estar de alguma forma vinculada ao documento.  

Os Conselheiros discutiram, ainda, que, além de possibilitar o ingresso dos 

alunos na universidade, é muito importante que a instituição promova discussões 
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internas sobre políticas, para que esses alunos possam continuar e concluir seus 

cursos. Nesse sentido a Conselheira Professora Márcia Terezinha Tembil 

enfatizou a necessidade dos Departamentos participarem mais efetivamente dos 

editais externos de fomento, que oferecem entre outros financiamentos, bolsas de 

estudos, lamentando o baixo índice de procura dos professores para inserção 

nesses editais muito importantes para alunos que querem estudar, porém são 

desfavorecidos financeiramente.  

De acordo com IBGE (2010), em seu último censo, o município de 

Guarapuava possui salário médio mensal de 2,7 salários mínimos e taxa de 

ocupação de 26,1%. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é 0,731. A 

mortalidade infantil é 11,73 óbitos por mil nascidos vivos;  esgoto sanitário 

adequado 64%; arborização de vias públicas 41,4% e urbanização de vias 

públicas 22,9%.  

Ainda de acordo com IBGE (2010), Prudentópolis possui média de renda 

mensal de 2,0 salários mínimos, taxa de ocupação de 15,3%. O IDH 0,676. A 

mortalidade infantil é de 12,03 óbitos por mil nascidos vivos; esgoto sanitário 

adequado é de 41,3%; arborização de vias públicas é de 73,5% e urbanização de 

vias públicas é de 22,2%. 

O município de Pinhão tem taxa de renda mensal de 2,2 salários mínimos e 

taxa de ocupação de 10,6%. Possui IDH 0,654. Mortalidade Infantil 10,91 óbitos 

por mil nascidos vivos; esgoto sanitário adequado 22,6%; arborização de vias 

públicas 32,2% e urbanização de vias públicas de 20,2%, segundo IBGE (2010). 

No Turvo, a média mensal de renda é de 2,2 salários mínimos, taxa de 

ocupação 20,7%. Seu IDH é de 0,672. Mortalidade infantil 8,85 óbitos por mil 

nascidos vivos; esgoto sanitário adequado em 16% do município; arborização de 

vias públicas em 76% e urbanização de vias públicas em 5,8% (IBGE, 2010). 

Nesta região, existe a Comunidade Campina dos Morenos, de remanescentes 

quilombolas que está localizada a 22 quilômetros da sede do município de Turvo. 

A comunidade originou-se ao ser o pouso final para os negros escravizados em 

fuga das fazendas da região. Membros da comunidade relatam que por volta de 

1850, os primeiros fugitivos se instalaram nesse local de difícil acesso e, já por 

volta de 1870, existiam perto de cem famílias na comunidade. Atualmente, dez 

famílias com 66 remanescentes quilombolas, descendentes dos que conseguiram 
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resistir às violências cometidas e a progressiva perda das terras com a diminuição 

das possibilidades de sobrevivência, mantêm os costumes antigos, inclusive o 

uso coletivo da terra para a agricultura, moradia e criação de suínos. Atualmente, 

os quilombolas necessitam tanto da agricultura de subsistência quanto do 

trabalho braçal para sobreviver nas fazendas da região. As roças de feijão, milho, 

mandioca e batata são familiares e o trabalho é feito por mulheres e por homens 

(MOURA, 2019). 

Em Reserva do Iguaçu, segundo o IBGE, o salário médio mensal dos 

trabalhadores é de 1,9 salários mínimos. O IDH é de 0,648. A taxa de mortalidade 

infantil é de 9,17 óbitos por mil nascidos vivos. O esgoto sanitário adequado 

38,5%, arborização de vias públicas 72,8% e urbanização de vias públicas 30%. 

Nesta região, existe a Comunidade Remanescente Quilombola Invernada Paiol de 

Telha. Parcela importante da comunidade está acampada em barracas de lona à 

beira da estrada em frente às terras ancestrais, como baluartes de luta. São mais 

de 300 famílias espalhadas nas periferias da cidade de Guarapuava e Pinhão. 

Essa região pertencia a Guarapuava, mas devido a divisão do território municipal, 

hoje pertence a Reserva do Iguaçu (MOURA, 2019).  

No município de Candói, a renda mensal média dos trabalhadores é de 1,9 

salários mínimos. O IDH é de 0,648. A taxa de mortalidade infantil de 9,17 óbitos 

por 100 mil nascidos vivos. Esgotamento sanitário adequado para 38,5% da 

população, arborização de vias públicas 72,8% e urbanização de vias públicas 

30% (IBGE, 2010). Nessa região é possível verificar a presença da Comunidade 

Remanescente Quilombola do Cavernoso. A comunidade está centenariamente 

nesta terra. Atualmente, mulheres, homens e crianças plantam milho, feijão, 

mandioca, batata doce e abóbora. Festejam o padroeiro que é São Roque e 

veneram Santo Expedito e Nossa Senhora Aparecida. Na comunidade, a cultura 

dos rezadores, benzedeiras e curandeiros é preservada. O artesanato é feito de 

palha de milho, criciúma, taboa e taquara. A comunidade declara ser católica e 

evangélica (MOURA, 2019). 

Em Goioxim, a taxa de renda mensal dos trabalhadores é de 1,9 salários 

mínimos. IDH de 0,641. Esgoto sanitário adequado em 8,9% do município, 

arborização de vias públicas 7,6% e urbanização das vias públicas é de 5,5%, de 

acordo com IBGE. 



90 
 

Em Campina do Simão, a média de renda mensal dos trabalhadores é de 

1,9 salários mínimos, taxa de ocupação de 7,7%. O IDH é de 0,641. Esgotamento 

adequado em 8,9% do município, arborização de vias públicas 7,6% e 

urbanização de vias públicas 5,5% (IBGE, 2010). 

O município de Foz do Jordão se apresenta com renda mensal média de 

1,9 salários mínimos. IDH de 0,645. Esgotamento sanitário adequado em 1,3% do 

município, 41,4% de arborização em vias públicas e 4,4% de urbanização de vias 

públicas.  

De acordo com Souza (2019), a microrregião de Guarapuava tem a maior 

concentração de faxinais, ao todo 55, entendida como espaços de práticas 

comuns dos recursos naturais e marcados por fatores socioambientais em que o 

significado de terra passa a incorporar a noção de território e de fatores 

identitários.  

Os dados sobre os municípios que compõem o NRE de Guarapuava 

evidenciam que a região é, de fato, miserável. Abrem-se cursos para favorecer 

grupos específicos e não somente potencializar o desenvolvimento macro da 

mesorregião. Os cursos visualizados como essenciais para desenvolvimento do 

país, tais como Medicina, por exemplo, quando foi anunciada em Guarapuava, 

primeiramente na Faculdade Campo Real e logo em seguida na UNICENTRO, fez 

com que as imobiliárias circulassem ofertas de construção de apartamentos para 

investimento. É possível, também, imaginar o quanto aumentará as vendas de 

medicamentos das farmácias. Se o atendimento médico for melhor como, 

geralmente, acaba sendo, melhorará um pouco o atendimento da população, mas 

em comparação ao lucro gerado, será bem menor. Daí pode-se questionar entre 

saúde e capital, o que está em cena quando o discurso emudece a relação 

subjacente do capital para quem irá. Precisa-se atentar ao que o discurso diz, de 

fato, em relação ao desenvolvimento social e da comunidade ou interesses 

capitais e políticos. 

Na ata 184, assim se encerra as discussões acerca das necessidades e 

implantação do Sistema de Cotas Sociais na UNICENTRO em 2008, além dos 

itens destacados podemos observar a ausência de argumentos referentes à 

historicidade da população negra no Brasil, que reflete diretamente no acesso ao 

Ensino Superior e à educação de maneira geral no país, bem como, a ausência 
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de maiores dados minuciosos que possam embasar mais fidedignamente a 

ausência de pessoas negras nas universidades. 

Posteriormente, segundo a ata mencionada acima, houve um segundo 

encontro, agora do COU, conforme a ata N° 8523 do Conselho, que relata os 

assuntos abordados na reunião do dia 18 de dezembro de 2008, na sala de 

reuniões dos Conselhos Superiores, podemos destacar o que tratou novamente 

do Sistema de Cotas Sociais na UNICENTRO.  

O Conselheiro Professor Mario Umberto Menon apresentou o processo 

protocolizado sob n° 13.119/2008, que trata da Minuta de Regulamento para 

implantação do Sistema de Cotas Sociais nos concursos vestibulares para 

candidatos oriundos de Instituições Públicas de Ensino. Este foi aprovado na ata 

n° 184 do CEPE oficializada e repassada ao COU. 

É possível, assim, entender como se deram os processos de aprovação 

dos Sistemas de Cotas Sociais na UNICENTRO, alegando que as mesmas já 

estariam atendendo as demandas étnico-raciais nesta universidade. Apesar de 

mencionado em ata a necessidade da discussão de políticas públicas para 

acompanhamento desses alunos, e assim, garantir a conclusão dos cursos em 

que estiverem inseridos, nada além disso foi aprofundado. Faz-se assim, 

destacável a importância de análises minuciosas das populações negras 

ingressas na UNICENTRO, destacando a trajetória escravocrata vivida pelo seus 

antecedentes, lembrando sempre que, após a abolição, nenhuma política 

afirmativa de inserção social foi praticada pelo Brasil, sendo a educação, desde o 

princípio, voltada aos nobres e privilegiados. E mesmo com a expansão do 

acesso, as cotas raciais são lidas como vantagem indevida, quando deveriam ser 

entendidas como uma compensação indenizatória de uma população exposta ao 

racismo e a consequente exclusão social.  

Após análises das mediações legais ocorridas internamente na 

UNICENTRO, é possível identificar que as mediações para formação intelectual 

de estudantes negros por vias acadêmicas na referida universidade evidenciaram 

tendência apenas formais para ingresso, do que para a real efetividade de uma 

política afirmativa inclusiva. 

                                            

23 Ata em anexo para conferência. 
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A resistência institucional, ocasionada em decisão por sistema de cotas 

sociais como única oportunidade de ingresso para pessoas negras, traz consigo o 

que atualmente esta pesquisa evidencia a dificuldade de negros que chegam a 

ingressar na UNICENTRO de se adaptarem à vida acadêmica em relação ao seu 

pertencimento e reconhecimento étnico em vistas à legitimidade existencial.  

Outro fato interessante é que na universidade, enquanto instituição, não 

são argumentados obstáculos na implementação de outras políticas afirmativas, 

tais como o sistema de cotas sociais. A barreira institucional e situações adversas 

se mostram somente em institucionalizar a política para o sistema de cotas 

raciais. Isso se dá, provavelmente, mesmo que inconscientemente, pelos 

processos do imaginário racista incutidos na sociedade quando deixam de 

legitimar a existência da negritude em coletividade na universidade.  

Em consonância com Junior (2003), numa sociedade como a brasileira, 

desfigurada por séculos de discriminação generalizada, não é suficiente que o 

Estado se abstenha de praticar a discriminação em suas leis. É necessário um 

esforço para promovera criação de condições que permitam a todos a igualdade 

de oportunidades. As cotas raciais são ações afirmativas pensadas neste sentido 

e o movimento negro, em sua trajetória e ações, busca a anistia da identidade e 

cultura negra aprisionada pela colonização desde a escravização de pessoas 

negras.  

A universidade é mais um espaço que necessita de transformação, não 

somente institucional, mas cultural de legitimidade negra. Dessa maneira, poder 

transformar o imaginário racista coletivo em constelações de aprendizagem 

positivas e benéficas à população negra. 

Em estudo realizado por Marçal (2016), avaliou-se os processos de 

implementação do sistema de cotas raciais na UFPR, na Universidade de Brasília 

(UNB) e Universidade Federal da Bahia (UFBA), as mesmas problemáticas foram 

encontradas. As instituições apresentam, inicialmente, resistência com tendências 

conservadoras. 

 

No caso da UFPR, a tendência “resistência conservadora à política foi 
caracterizada por recursos políticos como protelação, subterfúgios, 
eufemismos, etc. Usados tanto nos processos de formulação quanto nas 
limitações à política de inclusão racial na implementação. A política de 
inclusão racial e social na UFPR foi implementada pelo conselho 
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universitário através da Resolução 37 de 10 de Maio de 2004 (MARÇAL, 
2016).  

 

 Outra categorização utilizada por Marçal (2016) que vai de encontro ao que 

se observa nos registros da UNICENTRO é a judicialização da política. Esse 

fenômeno parece ter sua motivação na crença de que o Estado Democrático de 

Direito é igualitário em essência quando se utiliza a argumentação de cunho 

judicial e legalidade. A judicialização da política é evidente quando a COORPS da 

UNICENTRO justifica sua negativa ao sistema de cotas argumentando que as 

universidades que aderem ao sistema de cotas raciais recebem muitos processos 

judiciais por pessoas que sentem lesadas com o sistema. O fato é que se a 

universidade estivesse preocupada em acolher a população negra em seus 

cursos, as consequências com o sistema de cotas raciais seriam medidas 

partindo do ponto de vista positivo (possibilitando a entrada por intermédio de 

mais um processo de medida compensatória) e não negativo com viés aos 

possíveis processos judiciais a serem sofridos no futuro.  

 Ao analisar os processos de formulação e implementação do sistema de 

cotas raciais na UNB, Marçal (2016) encontrou as mesmas problemáticas 

apresentadas nos processos da UFPR e que vão de encontro às mesmas 

encontradas nas análises das discussões referentes ao assunto na UNICENTRO 

na presente pesquisa. A categorização denominada resistência conservadora, 

observada pelo fato de existir um retardo nos debates com a finalidade de atrasar 

e impedir uma mudança de realidade social é indicada por ele nos processos da 

UNB. Segundo o autor, existia certa consciência entre os docentes da 

discriminação racial para com negros, mesmo assim se mostraram resistentes às 

medidas práticas para declinar essa discriminação racial. Entre os estudantes, os 

documentos analisados apontam atitudes e comentários preconceituosos de uma 

perspectiva racista confirmando que o ambiente acadêmico é hostil no quesito 

racial.  

 Na UFBA, a resistência conservadora e os argumentos que sugerem cotas 

sociais como política integrante das questões raciais, são observadas por Marçal 

(2016). A UFBA foi uma das primeiras Universidades a implementar políticas 

afirmativas para população negra em seus processos de ensino. 
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 Percebe-se a dificuldade em todo processo de implementação de políticas 

afirmativas para a questão racial, problemáticas que aparentemente não são as 

mesmas para implementação de outras políticas, como o sistema de cotas 

sociais, por exemplo.  

Vale frisar que, em 2016, foi criada uma comissão de avaliação dos 

processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação da UNICENTRO, 

nomeada pela portaria n° 1.294, de 4 de maio de 2016, e reconduzida em 2017 

pelas portarias n° 3 e n° 928, de julho de 2017. Existiram algumas reuniões para 

discussão dos processos seletivos, porém, foi paralisada diante das incertezas a 

respeito da reforma do Ensino Médio, concluindo que as discussões sobre a 

reforma do Ensino Médio não possuíam base sólida para dar continuidade ao 

assunto sobre a reformulação dos vestibulares. Em julho de 2019, a comissão foi 

recomposta para propor um novo formato de vestibular. A proposta está no 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CEPE, para apreciação. Outras 

informações foram coletadas via e-mail em contato com o COORPS. 

Esta comissão foi composta pelas seguintes pessoas em 2016: Maria 

Aparecida Mores Pinto (Presidente), Gilson Ribas de Campos (membro), Giiliano 

Daniel Nascimento (membro), Jefferson Olivatto da Silva (membro), Sandra Mara 

de Andrade (membro), Luciene Regina Leineker (membro), NajehMaissar Khalil 

(membro), Clayton Luiz da Silva (membro), Marileia Gartner (membro), Edson 

Roberto Macohon (membro), Ana Lucia Ivatiuk (membro), Tais Dalmaz (membro), 

Lucas Gomes Thimoteo (membro), Marcos Alexandre Bronosky (membro), Rosa 

Maria Cavalheiro (membro). O redirecionamento da comissão ocorreu em 2017, 

com alteração de alguns nomes em sua composição, como, por exemplo, a 

ausência do nome de Jefferson Olivatto da Silva. 

 Entende-se, então, a questão racial como latente em todos os setores 

sociais, assim como na UNICENTRO, que se direciona de maneira lenta no que 

se refere à implementação de políticas afirmativas de acesso de negros no seu 

ingresso. Haja vista que as últimas discussões referentes ao assunto foram há 

mais de dez anos, quando as referidas atas foram registradas.  

 

Ora, se torna complexo pensar uma universidade enegrecida, enquanto 
houver experiências de aprendizagens silenciadas, já que promove a 
competição como ilusão de meritocracia entre os supostos iguais sem 
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foco na partilha de experiências, o que cria um ambiente persecutório 
pela recusa de seus temas, objetos, métodos e produções (DA SILVA, 
2018). 

 

A invisibilidade negra nos espaços universitários, assim como na 

UNICENTRO, contribui para as dificuldades de reconhecimento e pertencimento 

dos alunos negros que conseguem ingressar na universidade. Sem se reconhecer 

no outro, sem a sua legitimidade e sem a legitimidade do outro em relação a sua 

existência nos espaços.   

 

 

 

 

  

  



96 
 

3 OS NEGROS DISCENTES INGRESSOS NA UNICENTRO: VISIBILIDADE 

Historicamente, o Brasil constituiu sua sociedade diante de ações 

determinantes para a estrutura em que vivemos atualmente. Ações essas, 

desempenhadas pelos europeus após a chegada em terras brasileiras, quando se 

iniciou o período escravocrata em nosso país.  

A dominação europeia em grande parte do mundo, e, sobretudo no Brasil, 

culminou no sistema econômico que conhecemos como capitalista, cujo qual 

circula o capital monetário como o centro e único objetivo para funcionamento da 

sociedade e, consequentemente, de nossa existência.  

Um dos reflexos do período escravocrata e do capitalismo em nosso país é 

a dificuldade de mobilidade social dos indivíduos que se encontram nas camadas 

mais vulneráveis da sociedade e que, em função disso, não têm o devido capital 

suficiente para o mínimo de uma vida digna.  

Essa dificuldade de mobilidade social se perpetua entre as gerações de 

famílias, constituindo famílias pobres e, por vezes, conformadas com o que 

muitos entendem como destino. Entretanto, umas das vias de possibilidade de 

ascensão social no Brasil é a educação. Parafraseando Paulo Freire, a educação 

é emancipatória, pois permite não somente um caminho contrário à ignorância, 

como também oportunidades melhores e mais legítimas de valorização 

profissional e qualidade de vida. 

Nas relações étnicas, a educação se torna mais que isso já que, na 

dificuldade de acesso de pessoas negras a lugares legítimos e de valor social, o 

acesso à educação se torna também uma possibilidade de representatividade e 

valoração cultural, não somente para os seus pares, mas também para pessoas 

não negras. 

A representatividade é essencial para o pertencimento e o reconhecimento 

étnico de pessoas negras na sociedade, valorização de sua cultura e minimização 

dos efeitos do racismo. No ambiente acadêmico, visualizando um ambiente onde 

a negritude é praticamente invisível, no imaginário social, aquele se torna um 

espaço de pessoas não negras. Esse fenômeno acontece para pessoas negras, 

que não se sentem pertencentes àquele ambiente e para não negros, que podem, 

mesmo que inconscientemente, não legitimar o indivíduo negro nesse mesmo 
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espaço. Consoante com Gomes (2002), a ideia que um indivíduo faz de si 

mesmo, de seu eu, é indeterminada pelo reconhecimento obtida dos outros em 

decorrência de sua ação. 

Em relação ao Ensino Superior, entender e visualizar essa invisibilidade 

negra dentro das universidades é relevante para a mudança de tais fenômenos de 

exclusão negra. Nessa perspectiva, as ações afirmativas são intervenções 

estatais que foram pensadas para contribuir com grupos sociais desfavorecidos 

em virtude de injustiças cometidas durante a história, culminantes nas 

desigualdades sociais presentes na vida em sociedade.  

Como sabido, umas dessas ações afirmativas é o sistema de cotas raciais, 

previsto na Constituição como compensação para pessoas negras em virtude do 

período escravocrata e do racismo estrutural praticado até hoje principalmente no 

Brasil, porém, facultativo para universidades Estaduais. 

Sabe-se que, na UNICENTRO, o sistema de cotas raciais não foi 

considerado necessário para o ingresso de pessoas negras, oferecendo somente 

o sistema de cotas sociais para ingresso, conforme análises das atas dos 

conselhos responsáveis pelos processos seletivos da referida universidade.  

As análises realizadas a seguir foram necessárias para demonstrar como o 

acesso de pessoas negras continua defasado no ambiente acadêmico, apesar do 

sistema de cotas sociais. Além de evidenciar essa invisibilidade negra dentro da 

universidade, contribuindo não somente para a falta de mobilidade social de 

pessoas negras, mas também para as dificuldades de reconhecimento e 

pertencimento étnico racial em virtude da falta de representatividade nos espaços 

legitimados, como demonstrado na estrutura das Constelações de Aprendizagem 

Acadêmicas pensadas para essa dissertação (figura 1). 

A análise sobre o ingresso de negros em uma universidade que não 

oferece o sistema de cotas raciais é de suma importância para a visualização de 

números e figuras que demonstrem a real situação negra na academia. 

 

A universidade enquanto espaço intelectual, científico, educativo e 
político não poderá continuar sustentando-se por muito tempo enquanto 
tal, se mantiver como sublinha Bonaperaux (2003, p.21), distante, 
desinteressada das questões que dizem respeito aos direitos humanos, 
ao diálogo entre culturas, aos direitos do povo. (SILVA, 2003). 
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Para tanto, solicitou-se os dados cadastrais de todos os alunos 

matriculados entre os anos de 2011 e 2017. O recorte temporal foi realizado em 

virtude da autodeclaração, que somente se tornou obrigatória em 2011 na 

Universidade Estadual do Centro-Oeste.  

A primeira análise apresentada é o número amostral de acordo com a raça 

entre os anos de 2011 e 2017 na UNICENTRO, demonstrados na tabela abaixo. 

 
TABELA 8 – Número amostral de acordo com a raça entre os anos de 2011 e 2017 de alunos 

ingressos na UNICENTRO 

 

*Para as análises foram considerados negros a somatória de pretos e pardos.  
 

FONTE: A autora (2019) 

 

Visualiza-se, na tabela acima, os valores referentes ao número de alunos 

de acordo com sua autodeclaração no recorte sugerido (2011 a 2017). A 

somatória de pretos e pardos demonstra o número de negros que passaram pela 

universidade, seguindo o padrão do IBGE que considera pretos e pardos como 

negros.  

Em sete anos, a universidade recebeu 2638 negros, entre eles 272 pretos 

e 2411 pardos, número equivalente a 12,4% do total. Nesse mesmo período, o 

número de alunos autodeclarados brancos foi de 11.816, equivalente a 54,6% do 

total de alunos. Acadêmicos indígenas são ainda mais escassos, totalizando 24, 

ou seja, 0,1% do total. Alunos autodeclarados amarelos foram 130, equivalente a 

0,6% do total. As respostas omitidas são alunos que não declararam equivalentes 

a 31,7% do total, ou seja, 6.863 indivíduos.  

Raça (N) (%) 

Negros* 

Pretos  

Pardos  

2683 

272 

2411 

12,4 

1,3 

11,1 

Brancos 11816 54,6 

Indígenas 24 0,1 

Amarelos  130 0,6 

Resposta omitida  6863 31,7 

Total 21631 ------- 
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Durante o recorte temporal utilizado foram 6.863 respostas omitidas. Os 

omissos sobre a autodeclaração na UNICENTRO foram 176 nas presenciais e 0 

nos cursos EAD em 2011; foram 576 nas presenciais e 52 no cursos EAD em 

2012; 221 nos cursos presenciais e 0 nos cursos EAD em 2013; 126 nos cursos 

presenciais e 48 nos cursos EAD em 2014; 630 nos cursos presenciais e 93 nos 

cursos EAD em 2015 e em 2016 foram 992 nos cursos presenciais e 15 nos 

cursos EAD. 

As respostas omitidas podem estar ligadas com as pessoas que não 

sabem definir-sena autodeclaração ou até mesmo aquelas pessoas que não 

consideram o recorte de raça relevante, entretanto, não se pode deixar de 

destacar a hipótese que sejam pessoas que não se sentem pertencentes ao 

ambiente acadêmico enquanto negras.  

Cabe refletir, conforme Da Silva (2018), que existe uma distorção que 

precisa ser considerada em decorrência da falta de informação (não declarados 

ou sem informação), que se caracteriza no Brasil por 27,4% nas IES privadas e 

19,72% nas IES públicas. No Paraná, segundo o mesmo autor, este desfecho se 

dá em 27,9% nas IES privadas e 10,1’% nas IES públicas. 

Para Da Silva (2018), de um lado as IES privadas acabam por reproduzir a 

tendência nacional e criam alternativas para que esta omissão prevaleça, no 

caso, sem haver a obrigatoriedade do preenchimento raça/cor na matrícula; já nas 

IES públicas, este fato tem disparidade maior entre si quando se compara os 

dados do Brasil e do Paraná. 

A ausência de dados sobre a questão étnico-racial nas IES brasileiras, em 

conjunto com a autonomia universitária, acabam se tornando mecanismos para 

práticas racistas nas instituições, neste caso, pseudo-esquecimento dos efeitos 

do colonialismo na sociedade brasileira e continuidade de branquitude no poder 

(DA SILVA, 2018). 

As vagas novas oferecidas no Brasil nos cursos de graduação presenciais, 

segundo o INEP (2017), foram 1.601.754 e a relação candidato inscrito/vaga foi 

de 5,3. No Sul, foram 242.114 novas vagas oferecidas nos cursos presenciais e a 

relação candidato/vaga foi de 3,7.  

De acordo com o INEP (2017), de um total de 72.274 alunos matriculados 

nas Instituições de Ensino Superior Públicas do Paraná, 51.784 são brancas, 
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2.473 são pretas, 11.284 são pardas, 2.117 são amarelas, 215 são indígenas, 223 

não dispõe de informação e 4.178 não declararam. 

 

FIGURA 2 - Prevalência em relação à raça nos anos 2011 a 2017 na UNICENTRO 

 

 

FONTE: A autora (2019)24 

 

Na figura acima, pode-se visualizar os mesmos números em porcentagem, 

excluindo as respostas omitidas. A disparidade é visível, onde negros 

representam 18,3% dos ingressos entre os anos de 2011 e 2017, enquanto 

brancos representam 80,6% do total. Indígenas são 0,2% e amarelos 0,9% dos 

declarados.  

Os casos omissos, como já comentados anteriormente, caracterizam a 

negligência institucional em minimizar a questão étnico-racial na universidade. 

Neste sentido, se faz relevante a apresentação das análises estatísticas da 

UNICENTRO para que a questão étnica seja visível, além de contribuir para a 

interpretação das barreiras encontradas pela pessoa negra em relação ao 

pertencimento e reconhecimento na instituição.  

                                            

24  Casos omissos são os estudantes que não declararam ou que não marcaram nada na 
autodeclaração. 
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Essa análise demonstra que o sistema de cotas sociais não tem cumprido 

com a missão de auxiliar na inserção de negros na Universidade Estadual do 

Centro-Oeste, conforme argumentos utilizados na reunião do Conselho de 

Extensão e Pesquisa para justificar a negativa frente à inserção de cotas raciais 

na UNICENTRO. 

Vale ressaltar novamente as falas realizadas em reunião, verificadas na 

página 43 da ata 184 do CEPE em anexo: 

 
O Conselheiro Relator, Professor Edelcio José Stroparo, declarou que 
em apreciação, a Comissão de Legislação e Normas votou 
favoravelmente à aprovação da Minuta de Regulamento que estabelece 
os critérios para regulamentação do Sistema de Cotas Sociais nos 
Concursos Vestibulares da UNICENTRO, para candidatos oriundos de 
Instituições Públicas de Ensino, por entender que o sistema adotado 
atende às questões étnico-raciais (Ata 184 do Conselho de Extensão e 
Pesquisa de 2007, página 43). 

 

Na mesma ata e na mesma página o Conselheiro na época, Professor Aldo 

Nelson Bona, sobre as mesmas deliberações, assegura que a proposta das cotas 

sociais contempla plenamente as questões étnico-raciais.  

Os números expressos pela UNICENTRO, referente ao ingresso de alunos 

negros entre os anos de 2011 e 2017 são inexpressivos se comparados com 

pessoas não negras, demonstrando a invisibilidade negra no espaço acadêmico e 

a ineficiência das cotas sociais no que diz respeito ao ingresso de alunos negros 

nessa instituição.  

Conforme Tabelas 6 e 7, apresentadas no capítulo anterior, a 

argumentação de que não existe um número significativo de autodeclarados 

negros na região não se sustenta, além de que, ao identificar a invisibilidade 

negra na instituição, esta acaba por não cumprir com seu papel social de inclusão 

regional.  

Na Tabela 6, referente ao número de matrículas nos anos finais do Ensino 

Fundamental por cor/raça no Núcleo Regional de Guarapuava, em 2017 se tem 

1.859 não declarados, 14.286 brancos, 5.192 negros, 74 amarelos, 74 indígenas.  

Além disso, ao considerar os dados da Tabela 7, referente ao número de 

matrículas do Ensino Médio por cor/raça no Núcleo Regional de Guarapuava no 

ano de 2017, percebe-se uma disparidade de autodeclarados negros, em relação 

ao número encontrado nas matrículas dos anos finais do Ensino Fundamental. 
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Foram 842 não declarados, 25.247 brancos, 3.159 negros, 43 amarelos e 33 

indígenas. 

A evasão de pessoas negras após o ensino fundamental se dá, além dos 

fatores já mencionados, também pelas barreiras de pertencimento encontradas 

nesse período escolar, bem como, a falta de vislumbre da pessoa negra no 

ambiente universitário.  

A invisibilidade negra na UNICENTRO interfere diretamente no 

reconhecimento e pertencimento dos alunos negros no espaço acadêmico. Tendo 

em vista que, ao não se perceber no outro, a pessoa negra não se vê legítima 

naquele ambiente, assim como, o outro também não legitima o negro. Assim, as 

Constelações de Aprendizagem ficam desconexas nos espaços que o negro pode 

vivenciar dentro da academia. 

A diversidade ética visualizada para além do discurso nos espaços da 

sociedade, sobretudo na universidade, contribui para que a identidade, cultura e 

história negra sejam valorizadas nos espaços e passem a conquistar legitimidade 

do outro, rompendo com as barreiras encontradas em relação ao pertencimento e 

reconhecimento dentro da academia, em todos os espaços que possa vivenciar. 

Bem como, na interação com todos os sujeitos inseridos no contexto universitário, 

rompendo com o imaginário racista incutido no pensamento social, consciente e 

inconscientemente.   

Essas barreiras interferem na aprendizagem, no que se verá adiante 

quando abordarmos os questionários a partir das falas dos estudantes negros. 

Assim como afirma Da Silva (p. 6, 2018):  

 
Tais memórias de barreiras e estratégias de aprendizagens não se 
esgotam na sala de aula, pois há aprendizagens importantes desde a ida 
e retorno para a escola, nos diferentes ambientes da instituição e 
relativas às interações com colegas, professores e funcionários. 

 

Veremos a seguir a prevalência em relação à raça por ano, entretanto, 

antes disso se apresenta a dimensão dos dados entre os anos de 2011 e 2017 no 

âmbito do Brasil, segundo e INEP. 

Em relação ao ingresso total de alunos, no Brasil, em cursos presenciais 

nas universidades no ano de 2011, segundo o INEP, foram 936.217 pessoas 

ingressas, 824.703 por intermédio de processos seletivos (vestibular, ENEM e 
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outros tipos de seleção) e 111.514 por outras formas de ingresso (englobam 

processos distintos, não seletivos, que asseguram o ingresso de alunos de ensino 

superior, tais como matrícula cortesia, admissão de diplomados, reingresso e 

transferências). 

No Paraná, o total de ingressos em cursos presenciais nas universidades 

foi de 50.224 pessoas, 47.753 por meio de processos seletivos e 2.481 por 

intermédio de outras formas de ingresso. Nas universidades estaduais do Paraná 

foram um total de 15.248 ingressos, 14.786 por meio de processos seletivos e 

462 por intermédio de outras formas de ingresso. Em 2011, o INEP ainda não 

fornecia maiores detalhes sobe vestibular e ENEM separados.  

Em 2012, no Brasil, o total de ingressos nas universidades foi de 

1.032.407, desses 909.216 ingressaram por meio de processos seletivos e 

123.191 por intermédio de outras formas de ingresso. No Estado do Paraná, o 

total de ingressos em cursos presenciais nas universidades foi de 58.523, por 

intermédio de processos seletivos foram 56.140 e por meio de outras formas de 

ingresso foram 2.383. Nas universidades estaduais foram 14.176 ingressos e 

desses, 13.959 por intermédio de processos seletivos e 757 por outras formas de 

ingresso (INEP, 2012). 

Em 2013, no Brasil, foram 1.019.620 ingressos no total, 874.093 por meio 

de processos seletivos e 145.527 por intermédio de outras formas de ingresso. No 

Paraná, foram 59.726 no total, 54.706 por meio de processos seletivos e 5.017 

por intermédio de outras formas de ingresso. Nas universidades estaduais do 

Paraná foram 14.610 ingressos, 13.770 por intermédio de processos seletivos e 

840 por outras formas de ingresso (INEP, 2013). 

No ano de 2014, no Brasil, de um total de 1.085.958 ingressos em cursos 

presenciais, foram 926.238 por meio de processos seletivos, 629.268 por 

vestibular, 382.847 por ENEM, 11.854 por intermédio de avaliação seriada (PAC), 

76.072 por seleção simplificada (entrevista, avaliação de currículo e outros) e 

2.826 por outras formas de ingresso (englobam processos distintos, não seletivos, 

que asseguram o ingresso de alunos no Ensino Superior, tais como, 

transferências, convênios e decisão judicial). No Paraná, de um total de 61.882 

ingressos nas universidades, 57.525 ingressaram por meio de processos 

seletivos, 40.690 por intermédio do vestibular, 14.767 pelo ENEM, 838 por 
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avaliação seriada, 1.877 por avaliação seriada e 173 por outras formas de 

ingresso. Nas universidades estaduais do Paraná, de um total de 15.778 

ingressos, 14.736 foram por meio de processos seletivos, 12.110 pelo vestibular, 

1.677 por meio do ENEM, 838 por avaliação seriada, 115 por seleção simplificada 

e 84 por outras formas de ingresso (INEP, 2014).  

Em 2015, no Brasil, de um total de 1.056.347 ingressos, 904.851 foram por 

intermédio de processos seletivos, 566.278 pelo vestibular, 394.149 por ENEM, 

10.087 por avaliação seriada, 67.441 por seleção simplificada e 2.962 por outras 

formas de ingresso. No Paraná, de um total de 65.174 ingressos nas 

universidades, 59.758 foram por meio de processos seletivos, 40.987 por 

vestibular, 17.190 pelo ENEM, 971 por avaliação seriada, 1.243 por seleção 

simplificada e 116 por outras formas de ingresso. Nas universidades públicas 

estaduais no Paraná, foram 17.552 no total, 16.469 por processos seletivos, 

12.368 por vestibulares, 3.112 por ENEM, 971 por avaliação seriada, 32 por 

seleção simplificada e 56 por outras formas de ingresso (INEP, 2015). 

No ano seguinte, em 2016, no Brasil foram 987.174 ingressos no total, 

844.190 por processo seletivo, 488.900 por vestibulares, 391.870 pelo ENEM, 

10.736 por avaliação seriada, 71.375 por avaliação simplificada e 2.788 por outras 

formas de ingresso. No Paraná, de um total de 60.815 ingressos nas 

universidades, 55.781 ingressaram por intermédio de processo seletivo, 35.966 

por vestibular, 17.786 por ENEM, 875 por avaliação seriada, 1.187 por seleção 

simplificada e 105 por outras formas de ingresso (INEP, 2016). 

E em 2017, no Brasil, de um total de 980.981 ingressos nas universidades, 

848.628 foram por meio de processo seletivo, 487.365 ingressaram por vestibular, 

403.967 por ENEM, 11.574 por avaliação seriada, 71.912 por seleção simplificada 

e 2.574 por outras formas de ingresso. No Paraná, de um total de 59.151, são 

54.167 ingressos por processos seletivos, 34.880 por vestibular, 16.410 por 

ENEM, 953 avaliação seriada, 2.000 por meio de seleção simplificada e 216 por 

outras formas de ingresso. Nas universidades estaduais do Paraná, de um total 

de 17.784, 16.729 ingressaram por intermédio de processos seletivos, 11.385 por 

meio de vestibulares, 4.208 pelo ENEM, 953 por avaliação seriada, 200 por 

seleção simplificada e 160 por outras formas de ingresso (INEP, 2017). 
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FIGURA 3 - Prevalência em relação à raça por ano na UNICENTRO (2011-2017) 

 

FONTE: A autora (2019) 

 

Na figura acima, é possível visualizar a relação de ingresso por ano em 

relação à raça pela autodeclaração dos alunos. Pode-se observar a disparidade 

entre as raças nos anos analisados. A porcentagem de discentes negros 

ingressos foi abaixo de 30%. Em 2016 é possível visualizar um pequeno avanço 

de ingressos, enquanto a porcentagem de discentes ingressos brancos foi em 

torno de 80%. 

Em 2011, na UNICENTRO, foram ingressos 455 negros, 2.404 brancos, 4 

indígenas e 28 amarelos. Em 2012, foram ingressos 299 negros, 1.538 brancos, 

apenas 1 indígena e 15 amarelos. Em 2013, foram ingressos 371 negros, 1.700 

brancos, 8 indígenas e 17 amarelos na UNICENTRO. Em 2014, foram ingressos 

418 negros, 2.058 brancos, 3 indígenas e 11 amarelos na UNICENTRO. Em 

2015, foram ingressos 328 negros, 1.447 brancos, 1 indígena e 21 amarelos na 

UNICENTRO. Em 2016 foram 614 negros, 1885 brancos, 5 indígenas e 26 

amarelos na UNICENTRO. Em 2017 os números foram de 197 negros, 783 

brancos, 2 indígenas e 12 amarelos na UNICENTRO.  

É possível observar que em 2016 o número de ingressos foi o maior entre 

o recorte pesquisado, entretanto, nem assim atinge patamar superior a 30% das 



106 
 

vagas totais. Enquanto a população discente branca ingressa está sempre acima 

de 80%, exceto em 2016, quando o número de negros teve certa ascensão.  

Considera-se, ainda, que em 2016 o NEAA realizou oficinas e 

capacitações, visitas em escolas e eventos no ensino público, inclusive na 

educação básica, que podem ter sido determinantes para o aumento do número 

de negros inseridos na universidade25. Entretanto, após a remoção da 

coordenação do NEAA para a cidade de Londrina, bem como, sua consequente 

perda de articulação com redução de bolsas e diminuição de trabalhos realizados 

neste sentido, no ano seguinte as atividades do núcleo são diminuídas e em 

consequência se observa a diminuição da procura de negros para ingresso na 

UNICENTRO. 

Essa invisibilidade negra, nas salas de aula, nos cursos e nos espaços em 

que a universidade proporciona para o convívio, está diretamente ligada às 

dificuldades de reconhecimento e pertencimento étnico das pessoas negras, haja 

vista que além de não se reconhecer no outro, a pessoa negra não recebe a 

legitimidade dos não negros, já que não os veem em seus pares.  

 

TABELA 9 – Associação entre origem escolar ou universitária e raça 

 

FONTE: A autora (2019) 
OBSERVAÇÃO: Foram considerados valores significantes para P<0,05. Utilizou-se qui-quadrado 
com associação linear e o teste de V de Cramer foi aplicado para análise da intensidade da 
associação.*IES = Instituição de Ensino Superior. 

                                            

25  Informações fornecidas pelo coordenador do NEAA. 

Origem escolar Raça (%)   

 Negros Brancos Indígenas Amarelos 
Qui-

quadrado 
V de Cramer 

Colégio Privado 9,8 17,4 0 24 

<0,001 
0,051  

(fraca) 

Colégio Público 78,2 70,5 91,7 66,7 

IES Pública 7,1 7,6 0 3,9 

IES Privado 5,0 4,5 8,3 5,4 

Total (N) 2656 11680 24 129 
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Na análise acima, observou-se a origem escolar dos alunos em relação à 

sua autodeclaração. No cadastro, Colégio Privado, Colégio Público, IES Pública e 

IES Privada foram considerados, de acordo com os nomes dos colégios e IES 

apresentadas. Os números apresentados estão em porcentagem.  

Entre os alunos negros, de um total de 2656 alunos (2388 pardos e 268 

pretos), 9,8% são de Colégios Particulares, 78,2% são de colégios públicos, 7,1 

são de IES Pública e 5,0% de IES Privada. Se observados os autodeclarados 

brancos, entre 11680, 17,4% são de Colégios Privados, 70, 5 de Colégios 

Públicos, 7,6% de IES Pública, 4,5% de IES Privadas. Entre indígenas, nenhum é 

oriundo de Colégios Privados, 91, 7% são de Colégios Públicos, nenhum deles 

vem de IES Pública, 8,3% são de IES Privada, porcentagens referentes a um total 

de 24 alunos. Amarelos foram 129 no total, 66, 7% oriundos de Colégio Público, 

44 oriundos de Colégio Privado, 3,9% de IES Pública e 5,4% de IES Privada. 

Os números apontam a disparidade entre negros e brancos ingressos na 

universidade, em contrapartida, demonstram que as porcentagens entre não 

negros e negros oriundos de colégios públicos são parecidas. Isso se dá pelo fato 

da universidade oferecer o sistema de cotas sociais, demonstrando assim que o 

sistema de cotas não atinge a necessidade de pessoas negras ingressarem ao 

Ensino Superior.  

Essa proporcionalidade de porcentagens da origem escolar entre negros e 

não negros em colégios públicos pode se manifestar em virtude de que algumas 

pessoas podem considerar cursar o Ensino Médio em Colégios Públicos para 

beneficiar-se do sistema de cotas sociais, já que as cotas sociais na UNICENTRO 

exigem que seus candidatos tenham cursado somente o Ensino Médio 

integralmente em colégios públicos ou em caso de bolsistas, em escolas 

particulares. As porcentagens apresentadas de alunos oriundos de IES 

representam alunos transferidos ou que mudaram de cursos no decorrer dos 

anos.  

Segundo o INEP (2017), no Brasil, 1.284.062 pessoas ingressaram no 

Ensino Superior por meio de concursos vestibulares, 623.299 pessoas 

ingressaram por intermédio do ENEM, 11.665 pessoas ingressaram por avaliação 

seriada (PAC), 123.811 pessoas ingressaram por seleção simplificada (entrevista, 
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avaliação de currículo e outros) e 6434 ingressaram por outras formas de 

ingresso (englobam processos distintos, não seletivos, que asseguram o ingresso 

de alunos no ensino superior, tais como, transferências, convênios e decisão 

judicial) e um total de 2.152.752 de ingressos em todo o país. 

De acordo com o mesmo Instituto, nas universidades públicas do país, 

foram 487.365 ingressos por intermédio do vestibular, 403.967 por meio do 

ENEM, 11.574 por meio de avaliação seriada, 71.912 por seleção simplificada, 

2.574 por outras formas de ingresso e um total de 980.981 ingressos em todos os 

processos fornecidos pelas instituições.  

No Paraná, entre as universidades públicas estaduais, foram 11.385 

ingressos por concursos vestibulares, 4.208 por intermédio do ENEM, 953 por 

avaliação seriada, 200 por avaliação simplificada e 160 por outras formas de 

ingresso de um total de 17.784 de pessoas ingressas em 2017, segundo o INEP.  

 

TABELA 10 – Associação entre raça e tipo de ingressos utilizados pelos alunos entre os 
anos 2011 e 2017 na UNICENTRO 

 

 
FONTE: A autora (2019) 
OBSERVAÇÃO: Foram considerados valores significantes para P<0,05. Utilizou-se qui-quadrado 
com associação linear e o teste de V de Cramer foi aplicado para análise da intensidade da 
associação.*SEED; PFREIRE; Mobilidade. 

Tipo de 

Ingresso 
Raça (%)   

 Negros Brancos Indígenas Amarelos 
Qui-

quadrado  
V de Cramer 

Vestibular 86,9 86,9 54,5 83,5 

0,886 

0,041 

(associação 

fraca) 

PAC 0,8 1,7 0,0 0,0 

ENEM 2,6 2,6 4,5 1,7 

SISU 4,0 3,6 13,6 11,3 

Transferênci

a 
0,4 0,3 4,5 0,9 

Outros* 5,3 4,8 22,7 2,6 

Total (N) 2272 10881 22 115 
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Na análise acima, pode-se observar a relação entre o tipo de ingresso 

utilizado pelos alunos na UNICENTRO entre os anos de 2011 e 2017 e a 

autodeclaração dos mesmos. Entre os negros, de um total de 2272 alunos 

ingressos, 86,9% ingressaram pelo concurso vestibular, 0,8% pelo programa 

PAC, 2,6% pela prova do ENEM, 4,0% pelo programa do Governo Federal SISU, 

0,4% por transferências de outras instituições e 5,3% por meio de programas da 

Secretaria Estadual de Educação (SEED) e Plataforma do Governo Federal Paulo 

Freire. De acordo com a PROPLAN, a Plataforma Paulo Freire é um sistema 

utilizado para ingresso em algumas licenciaturas e a SEED é destinada para 

professores do Estado do Paraná muito parecida com a Plataforma Paulo Freire. 

 Entre os alunos autodeclarados brancos, de um total de 10.881, 86,9% 

ingressaram por meio do concurso vestibular, 1,7% pelo PAC, 2,6% ENEM, 3,6 % 

pelo SISU, 0,3% transferidos de outras instituições, 4,8% por meio de programas 

da SEED e Plataforma Paulo Freire. Entre indígenas, de um total de 22 alunos, 

54,5% ingressaram através do concurso vestibular, nenhum ingressou por meio 

do PAC, 4,5% ingressaram por meio da prova ENEM, 13,6% ingressaram pelo 

SISU, 4,5% ingressaram por meio de transferência de outra instituição e 22,7% 

ingressaram por outros meios como a SEED e Plataforma Paulo Freire. Entre 

amarelos, de um total de 115 ingressos, 83,5% foram por meio do concurso 

vestibular, nenhum por meio do PAC, 1,7% ingressaram pela prova do ENEM, 

11,3% por meio do SISU, 0,9% foram transferidos de outras instituições e 2,6% 

ingressaram por meio de outros métodos, tais como programas da SEED e 

Plataforma Paulo Freire.  

A relação entre negros e brancos ingressos em cada método é similar se 

observada a porcentagem, haja vista que cada método tem sua cota de alunos a 

ingressar em cada universidade, entretanto, vale frisar que a maior concorrência é 

justamente nos processos vestibulares, sendo assim, visualizando uma 

disparidade entre alunos brancos e negros ingressos, cabe à instituição 

possibilitar o acesso de um número mais significativo de negros através de 

métodos como o vestibular e uma das opções é o sistema de cotas raciais, já 

previsto em lei na Constituição Federal Brasileira.  
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TABELA 11 – Associação entre área de conhecimento e raça na UNICENTRO 

 

 
FONTE: A autora (2019) 
OBSERVAÇÃO: Foram considerados valores significantes para P<0,05. Utilizou-se qui-quadrado 
com associação linear e o teste de V de Cramer foi aplicado para análise da intensidade da 
associação. * Área de conhecimento. 

 

Outra relação considerada relevante nesse debate é a associação entre a 

área do conhecimento e a autodeclaração dos acadêmicos. Entre negros, de um 

total de 2679 alunos que passaram pela Universidade, observado o recorte 

temporal realizado nesta pesquisa (2011 a 2017), 76,6% ingressou em cursos da 

área de Humanas. Entre brancos, a área de Humanas acolhe 67,6% dos alunos 

de um total de 11782. Indígenas na área de Humanas somam 58,3% de um total 

de 24. Entre amarelos, 70,5% de um total de 129 são de Humanas.  

De acordo com INEP (2017), na grande área das Humanidades e Artes, 

equivalente às Humanas na tabela 8, no Brasil, foram um total de 57.572 vagas 

ofertadas, 225.202 inscritos e 30.565 ingressos. Na grande área de Saúde, pelo 

INEP categorizada como Saúde e Bem-estar Social, foram 243.525 vagas 

ofertadas, 2.223.369 inscritos e 151.786 ingressos. Na grande área de Exatas e 

Biológicas, categorizadas pelo INEP como Ciências, Matemática e Computação, 

de 140.160 vagas ofertadas, foram 589.734 inscritos e 74.099 ingressos. Na 

grande área das Agrárias, caracterizada pelo INEP como Agricultura e 

AC* Raça (%)   

 Negros Brancos Indígenas Amarelos 
Qui-

quadrado  
V de Cramer 

Humanas 76,6 67,6 58,3 70,5 

<0,001 

0,048 

(associação 

fraca) 

Saúde 8,2 11,5 12,5 12,4 

Biológicas 3,4 3,8 8,3 5,4 

Exatas 9,8 12,9 12,5 10,1 

Agrárias 2,0 4,2 8,3 1,6 

Total (N) 2679 11782 24 129 
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Veterinária, de 41.940 vagas ofertadas, 439.927 foi o número de inscritos e 

34.091 os ingressos. E na grande área da Educação foram 211.823 vagas 

ofertadas, 1.363.721 inscritos e 132.019 ingressos.  

Os cursos de Humanas são caracterizados por serem cursos noturnos e de 

concorrência menor que os cursos das outras áreas, como as Ciências Agrárias e 

Ciências Exatas. Isso ocorre pelo fato de as áreas técnicas oferecerem salários 

melhores nos diversos cargos e pela supervalorização das áreas técnicas no 

Brasil, até mesmo ao redor do mundo após a Revolução Industrial. Conforme 

Daflon et al. (2003), cursos com maior prestígio acadêmico e mercadológico 

costumam apresentar uma concorrência mais acirrada. Inclusive, declarações 

recentes do atual Presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação às áreas 

de Humanas demonstram ainda mais esse cenário. O governo pretende 

descentralizar os investimentos na área de Humanas, os quais já são escassos 

em relação aos cursos de maior prestígio no mercado.  

Ao frisar as porcentagens encontradas nas áreas de Agrárias e Exatas, 

entre negros percebe-se uma disparidade em relação a não negros. Em Exatas 

ingressam 9,8% (263) dos negros e 12,9% (1.520) dos brancos. Na grande área 

de conhecimento de Agrárias, observa-se 2,0% (54) dos ingressos negros e 4,2 

(495) dos ingressos brancos. Em Saúde e Biológicas encontram-se 8,2% (220) e 

11,5% (308) dos negros respectivamente, 11,5% (1.355) e 3,8% (495) dos 

brancos, 12,5% (3). 

Mesmo as porcentagens entre as raças sendo parecidas no ingresso de 

alunos na área de Humanas, a invisibilidade negra permanece, haja vista a 

desproporcionalidade de alunos negros e não negros que ingressaram na 

Universidade no recorte temporal utilizado na pesquisa.  

Transformando a porcentagem de cada área em números de pessoas, são 

2052 negros ingressos na área de Humanas e 8680 brancos na mesma área. 

Sem falar na invisibilidade de indígenas e amarelos. Em Exatas, são 263 negros e 

1.520 brancos. Nas Agrárias, são 45 negros e 495 brancos. Em Saúde e 

Biológicas são 220 brancos e 92 negros, 1.355 brancos e 448 são negros. Essa 

desproporção está diretamente ligada à invisibilidade negra dentro das salas de 

aulas, prejudicando as relações de pertencimento e reconhecimento de alunos 
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negros dentro dos cursos, como se o ambiente acadêmico não fosse o lugar da 

pessoa negra. 

 

TABELA 12 – Associação entre turno e raça na UNICENTRO26 

 

 
FONTE: A autora (2019) 
OBSERVAÇÃO: Foram considerados valores significantes para P<0,05. Utilizou-se qui-quadrado 
com associação linear e o teste de V de Cramer foi aplicado para análise da intensidade da 
associação.*Alunos de ensino a distância. 

 

A análise realizada entre raça e as grandes áreas do conhecimento é 

comprovada observando a porcentagem de alunos negros ingressos em relação 

ao turno. Entre negros, 10,4% ingressaram em cursos matutinos, 51,4% 

ingressaram nos cursos noturnos, 15,2% ingressaram nos cursos integrais e 

22,9% ingressaram em cursos de ensino à distância e, portanto, com turno 

indefinido. Entre brancos 8,7% ingressaram em cursos matutinos, 51,0% 

ingressaram em cursos noturnos, 24,5% ingressaram em cursos integrais e 

15,8% ingressaram nos cursos de ensino à distância e turno indefinido. Entre 

indígenas, não existiram alunos ingressos nos cursos da manhã, 62,5% 

ingressaram nos cursos da noite, 20,8% ingressaram nos cursos integrais e 

16,7% ingressaram nos cursos de ensino à distância e turno indefinido. Entre 

                                            

26  Apesar de existirem alunos indígenas no turno da manhã, o número não foi significativo para a 
representação. 

Turno Raça (%)   

 Negros Brancos Indígenas Amarelos 
Qui-

quadrado  
V de Cramer 

Manhã 10,4 8,7 0,0 13,2 

<0,001 

0,061 

(associação 

fraca) 

Noite 51,4 51,0 62,5 43,4 

Integral 15,2 24,5 20,8 27,1 

Indefinido* 22,9 15,8 16,7 16,3 

Total (N) 2661 11713 24 129 
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amarelos 13,2% ingressaram nos cursos matutinos, 43,4% ingressaram nos 

cursos noturnos, 27,1% ingressaram nos cursos integrais e 16,3% ingressaram 

nos cursos de ensino à distância e turno indefinido. 

É visível que os cursos com maior aporte de alunos são os noturnos, 

provavelmente esse fenômeno ocorra em virtude da necessidade de alunos 

trabalharem durante o dia para ajudar nas despesas ou até mesmo para se 

manterem nos cursos. Fenômeno esse que ocorre indistintamente se observado a 

raça, mas se observado o número total de alunos entre as raças, a invisibilidade 

negra e a maioria não negra nos turnos permanece.  

De acordo com INEP (2017), no Brasil, de um total de 455.611 concluintes 

de cursos presenciais nas universidades, 220.957 concluíram cursos diurnos e 

234.654 concluíram cursos noturnos. No Paraná, de 30.299 concluintes de cursos 

presenciais nas universidades públicas, 14.419 concluíram cursos diurnos e 

15.558 concluíram cursos noturnos. Nas universidades estaduais do Paraná 

foram 9.589 concluintes no total, 5.137 em cursos diurnos e 4.452 nos cursos 

noturnos. 

 

FIGURA 4 - Relação entre raça e cursos presenciais 

 

 

FONTE: A autora (2019) 
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 Na relação observada, os cursos presenciais e raça autodeclarada, em 

2011, ingressaram na UNICENTRO 2.212 alunos entre os autodeclarados; 1.847 

brancos; 337 negros; 3 indígenas e 25 amarelos. No ano de 2012, foram 1.228 

ingressos entre os alunos autodeclarados; 1.492 brancos; 279 negros; 1 indígena 

e 14 amarelos. Na passagem de 2011 para 2012 é possível observar um déficit 

de ingressos de alunos negros e um acréscimo no número de alunos brancos na 

referida universidade. Em 2013, foram 2.077 alunos ingressos entre os 

autodeclarados; 1.685 brancos; 367 negros; 8 indígenas e 17 amarelos. No ano 

de 2014, entre os autodeclarados de total de 2.034 alunos; 1.690 eram brancos; 

334 negros; 2 indígenas e 8 amarelos. A respeito do ano de 2015, do total de 

1.751 autodeclarados ingressos na UNICENTRO, 1.412 eram brancos; 317 

negros; 3 indígenas e 12 amarelos. Em 2016, entre 1.211 alunos autodeclarados 

ingressos, 966 eram brancos, 221 negros; 3 indígenas e 11 amarelos. Na 

observação referente ao ano de 2017, entre 986 autodeclarados, 776 são 

brancos; 196 negros; 2 indígenas e 12 amarelos. 

 

FIGURA 5 - Relação entre raça e cursos EAD 

 

FONTE: A autora (2019) 
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Na relação observada entre os cursos EAD e a raça, é perceptível, 

também, a disparidade entre as raças, sendo os não negros prevalentes também 

nos cursos oferecidos na modalidade à distância.  

Segundo o INEP (2011), no Brasil, nas graduações à distância, foram 

ingressos total de 307.453 alunos nas universidades, foram 698.818 matrículas e 

95.167 concluintes. No Paraná, nas graduações à distância, nas universidades 

estaduais, foram ingressos um total de 4.055 alunos, realizadas 9.911 matrículas 

e 137 concluintes. Na UNICENTRO, em 2011, segundo a autora, foram 660 os 

ingressos nos cursos EAD; 115 negros, entre pardos e pretos; 541 brancos; 1 

indígena e 1 amarelo.  

De acordo com INEP (2012), no Brasil, nas graduações à distância, foram 

ingressos total de 371.695 alunos, matriculados 802.645 e concluintes 122.258. 

No Paraná, foram ingressos um total de 750, matriculados 8.724 alunos e 1.585 

concluintes. Na UNICENTRO, em 2012, segundo a autora, foram 44 ingressos, 15 

negros e 19 brancos. 

Em conformidade com INEP (2013), no Brasil, nas graduações à distância, 

foram 369.003 o total de ingressos, 816.275 matriculados e 116.811 concluintes. 

No Paraná, foram ingressos nas universidades estaduais um total de 16 alunos, 

5.688 matrículas realizadas e 1.896 concluintes. Na UNICENTRO não houve 

dados referentes ao ano de 2013. 

 Em assenso com INEP (2014), no Brasil, nas graduações à distância, 

foram ingressos 539.573 alunos, realizadas 962.058 matrículas e 122.813 

concluíram seus cursos. No Paraná, nas universidades estaduais, nas 

graduações à distância foram ingressos 1.179 alunos, 5.897 matrículas realizadas 

e 1.575 concluíram seus cursos. Na UNICENTRO, segundo a autora, em 2014 

foram 421 ingressos, 77 negros entre pardos e pretos; 350 brancos; 1 indígena e 

3 amarelos. 

Segundo INEP (2015), no Brasil, nas graduações à distância, foram 

ingressos 453.989 alunos, 998.291 matrículas realizada e 163.911 concluíram 

seus cursos. No Paraná, nas universidades estaduais, nas graduações à distância 

foram 1.868 ingressos, 6.384 matrículas realizadas e 758 concluíram seus cursos. 

Na UNICENTRO, em 2015, segundo a autora, foram ingressos 27 alunos, 9 

negros; 18 brancos.  
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Em conformidade com INEP (2016), no Brasil, nas graduações à distância, 

foram ingressos 597.464 alunos, 1.065.645 matrículas realizadas e 169.984 

concluintes. No Paraná, nas universidades estaduais, nas graduações à distância 

foram ingressos total de 469 alunos, 5.394 matrículas realizadas e 323 

concluintes. Na UNICENTRO, no mesmo ano, segundo a autora foram ingressos 

1.317 alunos, 393 negros; 907 brancos; 2 indígenas e 15 amarelos. 

Segundo o INEP (2017), no Brasil, nas graduações à distância, foram 

ingressos 740.582 alunos, 1.190.106 matrículas realizadas e 181.239 concluintes. 

No Paraná, nas universidades estaduais ingressaram 4.390 estudantes, 8.440 

matrículas realizadas e 265 concluintes.  

Nos cursos ofertados na modalidade à distância na UNICENTRO, é 

possível perceber uma porcentagem mais significativa na relação com brancos, 

entretanto, ainda não maior em quantidades. Esse fenômeno pode reforçar a 

hipótese de não pertencimento ao ambiente acadêmico, já que nas modalidades à 

distância o estudo é realizado sem interações presenciais, permitindo ao discente 

negro concluir seus estudos sem a sensação de isolamento étnico que poderia 

sentir em sala de aula e em espaços de convivência nos cursos de modalidade 

presenciais. Todavia, não se pode descartar o fato dos cursos EAD serem mais 

atrativos pela versatilidade de horários e formas de se estudar, que também 

facilitam o acesso para pessoas que necessitam trabalhar para se manter e 

conciliar com estudo.  

Diante do que foi exposto, pode-se dizer que as vagas existem no universo 

paranaense das universidades, entretanto, ainda assim, os negros se tornam 

invisíveis nessas instituições. Na figura abaixo, pode-se observar a relação de 

ingressos nos cursos oferecidos pela UNICENTRO entre os anos de 2011 e 2017 

em relação à raça autodeclarada: 
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FONTE: A autora (2019) 
OBSERVAÇÃO: Recorte de 2011 a 2017 

 

FIGURA 6 - Relação entre raça e curso dos alunos ingressos na UNICENTRO 
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Na análise realizada, é observada a relação entre curso e a raça entre os 

anos do recorte desta pesquisa. É possível visualizar não só a disparidade entre 

negros e não negros, mas também quais são os cursos com maior ingresso de 

alunos negros.  

Na UNICENTRO de 2011 a 2017, no curso de Administração foram 205 

negros 1.112 brancos; em Administração Pública EAD foram 99 negros e 300 

brancos; em Agronomia foram 20 negros 270 brancos; em Arte EAD foram 117 

negros 254 brancos; em Arte – Licenciatura foram 12 negros 55 brancos; em 

Ciência da Computação foram 26 negros e 162 brancos; em Ciências Biológicas – 

Bacharelado foram 4 negros e 47 brancos; em Ciências Biológicas EAD foram 37 

negros e 173 brancos, em Ciências Biológicas – Licenciatura foram 49 negros e 

227 brancos; em Ciências Contábeis foram 149 negros e 858 brancos; em 

Ciências Econômicas foram 52 negros e 217 brancos; em Comunicação Social – 

Jornalismo foram 15 negros e 70 brancos; em Comunicação Social – Publicidade 

e Propaganda foram 19 negros e 106 brancos; em Educação Física – 

Bacharelado foram 42 negros e 199 brancos; em Educação Física EAD foram 30 

alunos negros e 119 brancos;  em Educação Física – Licenciatura foram 27 

negros e 136 brancos;  em Enfermagem foram 30 alunos negros 195 brancos;  

em Engenharia Ambiental foram 19 negros e 183 brancos; em Engenharia de 

Alimentos foram 20 negros e 168 brancos; em Engenharia Florestal foram 20 

negros e 200 brancos; em Farmácia foram 18 negros e 156 brancos; em Filosofia 

– Licenciatura foram 48 negros e 162 brancos; em Física – Licenciatura foram 35 

negros 131 brancos; em Fisioterapia foram 30 negros e 201 brancos; em 

Fonoaudiologia foram 20 negros e 151 brancos; em Geografia – Bacharelado 

foram 48 e 124 brancos; em Geografia – Licenciatura foram 75 negros e 386 

brancos;  em História – Licenciatura foram 173 negros e 611 brancos;  em 

Jornalismo foram 6 alunos negros e 27 brancos; em Letras Espanhol – 

Licenciatura foram 10 alunos negros e 72 brancos; em Letras Inglês – 

Licenciatura foram 9 negros e 74 brancos; em Letras Inglês e Literatura de Língua 

Inglesa foram 39 negros e 166 brancos;  em Letras Português – Licenciatura 

foram 8 negros e 117 brancos; em Letras Português e Literatura de Língua 

Portuguesa foram 116 negros e 329 brancos; em Letras Português e Literatura de 
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Língua Portuguesa EAD foram 126 negros e 208 brancos; em Matemática – 

Licenciatura foram 107 negros e 446 brancos; em Matemática Aplicada e 

Computacional foram 4 negros e 39 brancos;  em Medicina Veterinária foram 33 

negros e 225 brancos; em Nutrição foram 23 negros e 194 brancos;  em 

Pedagogia foram 66 negros e 393 brancos; em Pedagogia EAD foram 137 negros 

e 557 brancos;  em Pedagogia – Docência e Gestão Educacional foram 278 

negros e 797 brancos; em Psicologia foram 24 negros e 140 brancos; em Química 

– Bacharelado foram 16 negros e 91 brancos; em Química – Licenciatura foram 

16 negros e 102 brancos; em Secretariado Executivo foram 64 negros e 225 

brancos;  em Serviço Social foram 68 negros e 158 brancos;  e em Turismo foram 

17 negros e 138 brancos. 

Os cursos com maior prevalência de alunos negros se caracterizam por 

cursos noturnos e na área de Humanas, tais como Pedagogia: Docência e Gestão 

Educacional, que ao longo dos anos de 2011 e 2017 aportou 278 alunos negros; 

História, matriculando 173 alunos negros; Pedagogia, que aportou 137; Letras 

Português e Literatura de Língua Portuguesa EAD com 126 alunos matriculados 

e,no mesmo curso, na modalidade presencial com 116 alunos negros 

matriculados, além de Arte EAD com 117 alunos negros. Os dois cursos que não 

são da área educacional, mas também são noturnos e que mais matricularam 

alunos negros foram os cursos de Administração com 205 e Ciências Contábeis 

com 149 alunos negros matriculados.  

Esses cursos, em sua totalidade, são cursos noturnos, comprovando a 

argumentação de que os alunos negros procuram cursos das áreas de Humanas 

por se caracterizarem por cursos noturnos e de concorrência menor, além de dois 

cursos oferecidos em modalidade de educação à distância, que também é um 

facilitador no quesito conciliar emprego e estudo.  

Os cursos de Ciências Contábeis e Administração são cursos concorridos, 

porém com maior amplitude de possibilidades no mercado, oferecendo concursos 

e empregos com plano de carreira em empresas, além de serem cursos 

oferecidos no turno da noite.  

Um dos argumentos utilizados nas discussões acerca da implantação ou 

não do sistema de cotas raciais nas universidades é o imaginário social de que as 

pessoas negras tenham maior dificuldade em concluir os cursos. Entretanto, na 
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análise realizada referente à situação dos alunos autodeclarados entre os anos de 

2011 e 2017, na tabela 10, é possível verificar que as porcentagens de alunos 

que cancelaram, concluíram, evadiram, jubilaram, transferiram ou estão ativos em 

seus cursos é parecida se realizado o recorte de raça. A disparidade fica somente 

no número que cada porcentagem representa em cada categoria, já que tal 

diferença de ingresso entre alunos não negros e negros já foi confirmada.  

 

TABELA 13 – Relação entre raça e situação do aluno na UNICENTRO (2011-2017) 

 

FONTE: A autora (2019) 

  

A média de ativos entre os negros é maior do que entre os não negros e a 

taxa de transferência é maior entre brancos se comparada com a taxa encontrada 

entre negros. A taxa de evasão e de jubilamento (acontece quando o aluno não 

conclui o curso no tempo máximo permitido) é também maior entre não negros. A 

média de cancelamento dos cursos é maior entre discentes negros do que em 

relação a discentes não negros. O cancelamento pode estar ligado com as 

dificuldades de reconhecimento e pertencimento, no tocante ao isolamento étnico 

na vivência do negro no ambiente acadêmico, na ausência de pares e no 

imaginário social racista.  

Situação do 

aluno 
Raça (%)   

 Negros Brancos Indígenas Amarelos 
Qui-

quadrado  
V de Cramer 

Cancelado 43,9 40,8 58,3 53,1 

<0,001 

0,039 

(associação 

fraca) 

Concluído 22,5 27,2 4,2 20,0 

Evadido 1,4 1,7 4,2 2,3 

Jubilado 0,2 0,2 4,2 0,0 

Transferido 1,1 1,4 0,0 0,8 

Ativo 30,9 28,8 29,7 23,8 

Total 100 100 100 100 
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Mesmo diante de todas as barreiras de pertencimento enfrentadas pela 

pessoa negra, os negros na UNICENTRO ainda são os que mais permanecem 

(ativos) em seus cursos. Isso se vislumbra, provavelmente, em decorrência de 

que consciente ou inconscientemente, a pessoa negra está em constante luta 

contra as barreiras para chegar até a colação de grau. Pode ser, também, que 

haja um entendimento de que ser universitário é ainda melhor do que ser 

desempregado ou incluído nos estereótipos que perpassam a identidade negra, 

como os de inferioridade étnica e intelectual, por exemplo.  

Nas entrevistas, que serão mais detalhadas no capítulo seguinte, 

estudantes comentam sobre a dificuldade de se relacionar no ambiente 

acadêmico, relatam a dificuldade de conviver com atitudes e pessoas racistas que 

manifestam seu racismo e justificam como brincadeiras. 

Outro fato interessante, é perceber que mesmo os alunos negros sendo os 

mais ativos, são também o que tem maior índice de cancelamento, enquanto 

brancos tem maior índice de conclusão e menor índice de atividade. Isso 

demonstra que, mesmo com tanta luta e enfrentamento, ainda chega o momento 

em que a pessoa negra desiste de ocupar um espaço que é insistentemente 

negado a ela de várias maneiras, direta e indiretamente, com olhares, gestos e 

falas de menosprezo.  

Neste sentido, os estudantes entrevistados comentam o que os motiva a 

concluir os cursos apesar dessas barreiras de aprendizagem. As motivações 

perpassam justificativas de gosto pelo curso, apoio familiar, vontade própria, 

evoluir financeiramente, ser exemplo e forma de resistir. 
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FIGURA 7 - Correlação entre idade e raça entre 2011 e 2017 na UNICENTRO 

 

FONTE: A autora (2019) 

 

A figura 7 apresenta as comparações entre a raça e a idade em cada ano 

de análise, os resultados demonstram uma diferença significante entre os negros 

e brancos para os anos de 2013, 2015 e 2016 (P<0.001). As esferas são 

chamadas de outliers, que caracterizam os casos extremos, fora dos intervalos 

apresentados. As letras A, B e AB significam que A é diferente de B, entretanto A 

é igual a AB e B é igual a AB, ou seja, não apresentam diferenças significativas. 

Observamos que os indivíduos negros apresentam maiores valores quando 

comparados aos brancos, entretanto esses valores não se diferem para os 

indígenas ou amarelos. Em 2013, a mediana para os negros foi de 19 anos (entre 

17 e 23 anos) enquanto para a população branca foi de 18 anos (entre 17 e 22 

anos). Novamente, em 2015 os valores para os negros (19 anos, entre 17 e 24 

anos) foram maiores do que para os brancos (de 18 anos, entre 17 e 21). Ao 

observar os valores no ano de 2016, nota-se um aumento da idade para os 

negros (26 anos, entre 20 e 34 anos) e brancos (23 anos entre 18 e 31 anos), 

entretanto com maior magnitude para a população de negros.  

As recomendações estatísticas sugerem a apresentação das medianas, em 

virtude dos dados serem não paramétricos, ou seja, não apresentarem 

normalidade. Percebe-se que as pessoas negras na UNICENTRO tendem a 
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ingressar mais tarde nos cursos enquanto as pessoas brancas tendem a 

ingressar mais novos; fato que não difere dos indígenas, caracterizando as 

minorias com maiores dificuldades para o ingresso. Uma hipótese para este 

fenômeno pode ser a problemática de a pessoa negra precisar trabalhar para 

auxiliar nas despesas da família ou até mesmo as dificuldades que possam ser 

encontradas para concluírem o Ensino Médio. 

No Dossiê Mulheres Negras: retrato das condições de vida das mulheres 

negras do Brasil, de Marcondes et al. (2013), dados demonstram um fenômeno 

social que aponta o número de mulheres responsáveis pelo sustento da família 

aumentou nos últimos anos, mais recente ainda, é o fato do aumento de famílias 

onde a responsabilidade é atribuída às mulheres negras.  

O dossiê também apresenta dados interessantes quanto à taxa bruta de 

acesso de mulheres ao Ensino Superior, sobretudo, mulheres negras; baseando-

se em dados do IBGE, a evidência encontrada é que a disparidade de acesso 

permanece, apesar do aumento, em virtude dos indicadores de negros ser 

reduzido quando comparado com não negros. Os dados encontrados no dossiê 

vão de encontro às análises de recorte de gênero na UNICENTRO, pois 

apresentam a ocupação maior entre mulheres e homens não negros maior em 

relação à de mulheres e homens negros. 

Nas análises realizadas na relação entre gênero e raça na UNICENTRO, 

as mulheres são maioria entre negros e também entre não negros, conforme 

figuras a seguir. O melhor desempenho e acesso de mulheres em relação a 

homens em todos os níveis de ensino é um tema que ocupa discussão na 

Academia.  
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FIGURA 8 - Correlação entre gênero e raça no ano de 2011 na UNICENTRO 

 

FONTE: A autora (2019) 

 

Se observados os valores estatísticos referentes à correlação entre raça e 

gênero no ano de 2011, percebe-se uma porcentagem maior de mulheres 

ingressando na Universidade Pública em relação a homens, sem observar raça.  

A constatação permanece ao analisar raça, existindo semelhança entre as 

porcentagens observadas entre brancos e negros. No ano de 2011, 30,5% (139) 

dos negros eram homens enquanto 69,5% (316) eram mulheres, entre brancos, 

30,9% (744) eram homens e 69,1% (1660) eram mulheres, entre indígenas, 

25,0% (1) eram homens e 75% (3) mulheres, entre amarelos, 25% (7) eram 

homens e 75% (21) mulheres.  
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FIGURA 9 - Correlação entre gênero e raça no ano de 2012 na UNICENTRO 

 

FONTE: A autora (2019) 

 

No ano de 2012, a porcentagem de mulheres continua como prioritária em 

relação aos homens no ingresso à Universidade, entretanto somente indígenas 

homens ingressaram.  

Foram 37,5% (112) homens e 62,5% (187) mulheres entre os negros, 

35,4% (545) homens e 64,6% (993) mulheres entre os brancos, 100% indígenas 

homens; e 40% (6) homens e 60% (9) mulheres entre os autodeclarados 

amarelos. 

Em assenso com INEP (2012), no Brasil, no referido ano foram 336.894 

mulheres e 208.560 homens concluintes de seus cursos nas universidades. No 

Paraná, entre as universidades estaduais, foram 7.191 mulheres e 3.913 homens 

concluintes. 
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FIGURA 10 - Correlação entre gênero e raça no ano de 2013 na UNICENTRO 

 

 

FONTE: A autora (2019) 

 

Analisando-se o ano de 2013 em relação a gênero e raça, percebe-se que 

a prevalência continua sendo de mulheres no âmbito acadêmico em todos os 

cursos e pólos, porém a disparidade é menor. Entre os negros ingressos na 

Universidade, 43.4% (161) são homens e 56,6% (210) mulheres, entre brancos, 

37,8% (642) são homens e 62,2% (1058) são mulheres, entre indígenas, 62,5% 

(5) são homens e 37,5% (3) são mulheres e entre amarelos, 17,6% (3) são 

homens e 82,4% (14) são mulheres. 

De acordo com o INEP (2013), no Brasil o número de mulheres concluintes 

em seus cursos nas universidades foi de 318.276 e homens foram 203.409. No 

Parará, o número de mulheres concluintes foi de 7.028 nas universidades e 3.599 

homens. 
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FIGURA 11 - Correlação entre gênero e raça no ano de 2014 na UNICENTRO 

 

FONTE: A autora (2019) 

 

Em 2014, na análise de correlação entre gênero e raça, percebe-se que 

38,0% (159) são homens e 62% (210) são mulheres entre os negros ingressos no 

referido ano, 36,1% (742) homens e 63,9% (1.316) mulheres entre brancos, 

33,3% (1) homens e 66,7% (2) mulheres entre indígenas e 63,6% (7) homens e 

36,4 (4) mulheres entre amarelos. 

Os dados do INEP (2014) expressaram total de 329.835 mulheres 

concluintes de seus cursos nas universidades do Brasil e 208.314 homens. No 

Paraná, foram 12.135 mulheres e 7.564 homens concluintes de seus cursos de 

graduação nas universidades estaduais. 
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FIGURA 12 - Correlação entre gênero e raça no ano de 2015 na UNICENTRO 

 

FONTE: A autora (2019) 

 

Na análise entre gênero e raça do ano de 2015, entre negros, 42,1% (138) 

são homens e 57,9% (190) mulheres, entre brancos, 40% (579) são homens e 

60% (868) são mulheres, entre indígenas, 100% (1) eram homens e entre 

amarelos, 47,6% (10) são homens e 52,4% (11) mulheres.  

Segundo o INEP (2015), no Brasil, foram 369.487 mulheres e 226.031 

homens concluintes nas universidades. No Paraná, nas universidades estaduais 

foram 7.624 mulheres e 4.271 homens concluintes. 
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FIGURA 13 - Correlação entre gênero e raça no ano de 2016 na UNICENTRO 

 

FONTE: A autora (2019) 

 

No ano de 2016, observa-se entre negros, 31,4% (193) homens e 68,6% 

(421) mulheres, entre brancos, 31,7% (598) homens e 68,3% (1.287) mulheres, 

entre indígenas, 40% (2) são homens e 60% (3) mulheres e entre indígenas, 

15,4% (4) homens e 84,6% (22) mulheres. 

De acordo com INEP (2016), no referido ano foram 385.825 mulheres e 

234.012 homens concluintes nas universidades do Brasil. No Paraná, foram 7.026 

mulheres e 3.893 homens concluintes nas universidades estaduais. 
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FIGURA 14 - Correlação entre gênero e raça no ano de 2017 na UNICENTRO 

 

FONTE: A autora (2019) 

 

Em 2017, entre negros, 32,5% (64) são homens e 67,5% (133) são 

mulheres, entre brancos, 37,5% (294) são homens e 62,5% (486) são mulheres, 

entre indígenas, 50% (1) são homens e 50% (1) são mulheres, entre amarelos, 

33,3% (4) são homens e 66,7% (8) são mulheres. 

Em assenso com INEP (2017), total de 392.745 mulheres e 244.105 

homens concluíram cursos nas universidades do Brasil. No Paraná, foram 6.207 

mulheres e 3.647 homens concluintes nas universidades estaduais. 

Nas análises apresentadas ficam nítidas a dificuldades de acesso entre 

negros e não negros ao ensino da UNICENTRO, essa invisibilidade negra nos 

cursos, corredores e diversos espaços proporcionados pela universidade, 

conforme esquema apresentado em relação às Constelações de Aprendizagem, 

contribuem para as dificuldades de pertencimento e reconhecimento da 

população negra nesse ambiente. As pessoas negras não se sentem 

pertencentes ao meio e não recebem, também, a legitimidade da pessoa não 

negra, mesmo que essa seja uma atitude do imaginário social, que não exclui a 

discriminação racial nas atitudes.  

Os mecanismos de inclusão utilizados pelo Ensino Superior têm 

demonstrado efeito positivo no aumento de minorias ao ensino nos anos 2000, 
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entretanto, não implicam em queda brusca na desigualdade (PICANÇO, 2015). 

Na UNICENTRO, não é possível observar aumento da população negra em seus 

cursos após o sistema de cotas sociais, derrubando a hipótese de que este 

sistema resolveria a problemática racial na instituição.  

A questão racial perpassa a questão econômica, afinal não são 

necessariamente atrelados. A tendência é que a pessoa negra acumule 

desvantagens sociais quando não tem condições econômicas favoráveis, 

podendo, também, acumular desvantagem por ser pessoa negra, pobre, mulher 

e/ou pertencente à comunidade LGBTQ+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, 

queer e outros) caracterizando um fenômeno interseccional.  

Em virtude disso é que o sistema de cotas raciais precisa ser amplamente 

discutido para que sua implementação seja efetiva a fim de contribuir para a 

valorização da pessoa negra na sociedade, permitindo não somente às pessoas 

negras a legitimidade nos espaços e o pertencimento, todavia às pessoas não 

negras a possibilidade de minimizar a reprodução de atitudes e pensamentos 

racistas. 

As análises presentes neste capítulo demonstram o engodo em torno da 

crença de que as cotas sociais contribuem com ingresso de pessoas negras de 

maneira satisfatória na UNICENTRO. Nitidamente, a Universidade em questão 

tem cometido erros ao não atender as demandas de populações do segmento 

negro, já que se percebeu a disparidade entre o ingresso de pessoas negras e 

não negras em seus cursos de  graduação.  

Entende-se que a questão racial não pede acolhimento pela ideia de 

vitimização, mas sim pela compreensão de que a universidade é um local de 

produção de conhecimento e que deve ser possibilitada a todas as pessoas 

indistintamente. Ao identificar que um segmento de pessoas com características 

determinadas não conseguem chegar aos limites da graduação na UNICENTRO, 

cabe aos seus gestores desempenhar ações para que o contexto seja modificado. 

Não somente como obrigação estatal, mas também, como medida de valorização 

dessa população e, consequentemente, de sua identidade em nossa sociedade, 

possibilitando ascensão social, visibilidade, valoração cultural, diferentes 

construções intelectuais e o ensinamento de pessoas não negras e negras que 

aquele é um espaço de todos. 
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Dessa maneira, possibilita assim, a legitimidade negra na universidade e 

em todos os espaços que ela proporciona, permitindo aprendizagens significativas 

tanto para pessoas negras e suas constelações, quanto para pessoas não 

negras, que terão seus olhares treinados para legitimar pessoas negras nos 

espaços que também ocuparem. 
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4 O APRENDIZADO NEGRO NA UNICENTRO 

Com intuito de compreender com mais afinamento a questão racial na 

UNICENTRO e de como se dão as aprendizagens nos ambientes propiciados 

pela universidade, procurou-se desenvolver e aplicar um questionário semi-

estruturado, minimizando as lacunas referentes às problemáticas do negro no 

ambiente acadêmico e suas dificuldades de pertencimento e reconhecimento. O 

questionário foi direcionado a alunos negros que tenham passado ou que ainda 

estejam estudando na instituição. 

 
Insistimos nesses dados para não considerarmos tão somente a questão 
estatística em si, senão incorreríamos no equívoco de acreditar que 
existe proporcionalidade social e educacional, conforme a 
autodeclaração do IBGE. Mas apontamos para o que se denomina de 
racismo institucional, gerador de invisibilidades negras não declaradas 
ou não informadas no ensino superior. Todavia, essa falta aponta para a 
probabilidade de que a questão racial, por mais que haja a legislação 
vigente, está distante de criar condições de pertencimento e 
reconhecimento do estudante negro em relação à vida escolar na 
Educação Básica e no Ensino Superior (DA SILVA, 2018).  
 

Os desdobramentos apresentados pelos entrevistados foram pensados e 

interpretados por intermédios das Constelações de Aprendizagem de Da Silva 

(2016; 2018), refletindo diante do que denomina de atitudes alusivas para explicar 

o comportamento social e, de que maneira o processo colonizador no Brasil, 

responde pela configuração de mecanismos de exclusão para instituir assimetria 

social. 

As atitudes elusivas possibilitam entender que diante do processo colonial 

e das epistemologias eurocêntricas, práticas culturais identitárias afro-brasileiras 

passaram a ser entendidas de forma equivocada (DA SILVA, 2016). No caso 

desta pesquisa, se busca evidenciar como a identidade negra está ausente na 

universidade, contribuindo para o não pertencimento destes ao ambiente 

acadêmico. 

Para encontrar os entrevistados, por intermédio dos dados fornecidos pela 

UNICENTRO, pesquisou-se o nome dos alunos autodeclarados pretos ou pardos 

da instituição na plataforma da rede social Facebook. Ao identificar o possível 

entrevistado ou entrevistada, uma mensagem era enviada inbox para o mesmo, a 
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fim de explicar o motivo da abordagem, o intuito da pesquisa e saber do interesse 

do indivíduo em contribuir com a mesma.  

Como o intuito foi de compreender melhor a questão do negro na 

universidade e em decorrência do tempo escasso para realização da pesquisa e 

respectivas análises, os nomes foram pesquisados de maneira randômica na 

plataforma. Ao todo, foram pesquisados 503 nomes entre pardos e pretos. Dos 

503 alunos, 36 responderam afirmativamente ao convite. Dos 36 que aceitaram o 

convite, 31 responderam o questionário que foi enviado por e-mail. 

Este número representa que ao fim desta análise atingiu-se um nível 

desejado de compreensão do objeto desta pesquisa. O número de entrevistados 

encontrados não permite conclusões generalizadas, entretanto, permite a 

construção de hipóteses que podem ou não ser testadas por outras pesquisas, 

em outro momento. 

Para manter o sigilo dos entrevistados, não utilizou-se seus nomes civis, 

mas codinomes determinados como entrevistada 1, entrevistada 2, entrevistado 3, 

entrevistado 4, entrevistado 5 e assim sucessivamente até o entrevistado 31.  

 

4.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 
 

Dentre os entrevistados, 54,8% (17) eram homens e 45,2% (14) eram 

mulheres; 41,9% (13) tinham entre 20 e 25 anos, 29% (9) tinham entre 26 e 30 

anos e 29% (9) tinham 31 anos ou mais. 

Em relação à autodeclaração na entrevista, 61,3% (19) se autodeclararam 

pretos e 38,7% (12) se autodeclararam pardos. 

Sobre a renda familiar dos entrevistados, 35,5% (11) tem renda familiar 

entre 1 e 2 salários mínimos, 45,2% (14) tem renda familiar entre 3 e 4 salários 

mínimos e 19,4% (6) tem renda familiar entre 5 ou mais salários mínimos, 

considerando o valor atualizado de 2019 (R$ 954,00). 

Os cursos que percorreram ou percorrem na UNICENTRO variaram entre 

Administração, Administração Pública – EAD, Agronomia, Arte – EAD, Arte-

Educação – EAD, Arte-Educação – Licenciatura, Arte – Licenciatura, Ciência da 

Computação,Ciências Biológicas – Bacharelado, Ciências Biológicas – EAD, 

Ciências Biológicas – Licenciatura, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 
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Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e 

propaganda, Educação Física – Bacharelado, Educação Física – EAD, Educação 

Física – Licenciatura, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia de 

Alimentos, Engenharia Florestal, Farmácia, Filosofia – Licenciatura, Física – 

Licenciatura, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Geografia – Bacharelado, Geografia – 

Licenciatura, História – Licenciatura, Jornalismo, Letras Espanhol – Licenciatura, 

Letras, Inglês e Literatura de Língua Inglesa, Letras Inglês – Licenciatura, Letras, 

Português e Literatura de Língua Portuguesa, Letras, Português e Literatura de 

Língua Portuguesa EAD, Letras Português – Licenciatura, Matemática Aplicada e 

Computacional, Matemática – Licenciatura, Medicina Veterinária, Nutrição, 

Pedagogia, Pedagogia: Docência e Gestão Educacional, Pedagogia – EAD, 

Psicologia, Química – Bacharelado, Química – Licenciatura, Secretariado 

Executivo, Serviço Social e Turismo, levando em consideração que cada 

entrevistado poderia citar mais de um curso, tendo em vista que poderiam mudar 

de curso ou cursar dois ao mesmo tempo.  O curso com maior ocorrência de 

participação com seis (6) respostas foi o de História, os outros cursos variaram 

entre uma (1) a duas (2) respostas. 

 

4.2 AUTODECLARAÇÃO NEGRA 
 

Em relação à autodeclaração, os entrevistados foram questionados sobre 

quais motivos consideravam determinantes para sua autodeclaração. As 

respostas variaram entre cor da pele, origem familiar, fenótipos negróides, 

ancestralidade, descendência, traços e racismo religioso. As características mais 

específicas citadas foram: cabelo, cor da pele, nariz, seios, bumbum. Essas 

podem ser características que englobam os traços negróides em algumas 

respostas, mas que não viram a necessidade de especificar. 

Foram dezoito (18) respostas com o termo “cor da pele”, dezessete (17) 

com o termo “origem familiar”, oito (8) com o termo “fenótipo negróide”, uma (1) 

com “ancestralidade”, (1) com “descendência” e uma (1) com “racismo religioso”, 

respectivamente. Vale ressaltar que os termos utilizados podem ter sido utilizados 

agrupados ou combinados. Exemplo: cor da pele e origem familiar.   
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Essa questão demonstra como o negro se vê na sociedade, a maior 

ocorrência se dá em “cor da pele” como a principal característica para se 

identificar como pessoa negra, em seguida, a origem familiar que pode ser 

entendida também como ancestralidade.  

Foram quinze (15) respostas que utilizavam pelo menos dois termos como 

justificativa, “origem familiar e cor da pele”, por exemplo, ou “cor da pele e traços 

negróides”. Pode-se observar também a união dos termos “cor da pele e 

ancestralidade” e “cor da pele e racismo”. 

A entrevistada 15 respondeu da seguinte maneira:  

 
Cor da minha pele e pelo fato de compreender que pardo é uma 
declaração dos brancos com relação aos negros. Acredito não ser 
correta ou uma afirmação válida a denominação pardo e sim, negra de 
pele clara ou negro de pele escura. (ENTREVISTADA 15, 2019). 

 

A entrevistada 15 apresenta incômodo em relação à autodeclaração como 

parda, provavelmente pelo fato da sociedade não associar diretamente pessoas 

pardas à negritude. A pessoa parda sente dificuldade em entender onde se 

encaixa em relação à raça, haja vista que pessoas não negras não a leem como 

pessoas não negras e pessoas negras de pele preta podem não as entender 

como pessoas negras. 

Entende-se que a construção da identidade negra, partindo do pressuposto 

da identificação com seus pares a partir do fenótipo, passa por dificuldades de 

pertencimento e reconhecimento ao ambiente acadêmico. Essas dificuldades são 

fomentadas nos espaços vivenciados pelo(a) estudante negro(a) que não se vê 

no ambiente acadêmico e também não recebe a legitimidade dos estudantes não 

negros.  

Silveira (2015) comenta sobre casos parecidos envolvendo pessoas pardas 

nas bancas de verificação da UFPR para cotas raciais do vestibular de 2010. Ele 

apresenta alguns casos de deferimentos e indeferimentos de recursos, bem 

como, aprovações e reprovações da banca. Colocando em questão até mesmo as 

divergências dos componentes da banca em relação ao entendimento sobre a 

negritude, sobretudo referente às pessoas pardas. 
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O mesmo autor demonstra que era consenso que sempre houve muito 

mais candidatos pardos que pretos nas bancas, porém as diferentes situações 

que presenciavam demandavam diferentes abordagens.  

 

Por exemplo, uma garota muito novinha, parda, mas muito clara e sem 
nenhum outro traço fenotípico, com chapinha. Quando questionada se já 
havia sofrido caso de racismo e sobre quem era negra na família dela, 
nada disse. Quando ela se retirou, a banca se perguntou se não 
estávamos diante de uma “burla”, pois a garota nada dizia... Ela não teve 
sua autodeclaração validada e também fez recurso contra a decisão da 
Banca. No dia seguinte, ela apareceu com o pai, um homem de certa 
idade, bem preto. Fiquei sabendo, através dele, que ela tinha uma irmã, 
negra, que entrara no curso de medicina pelo sistema de cotas e que 
passara pela banca sem problemas. Era evidente que a menina, de 17 
anos, não tinha nenhuma elaboração sobre sua condição, a ponto de 
não comentar a situação da irmã. O máximo que conseguiu fazer foi 
chamar o pai. Eu também deferi o seu pedido (SILVEIRA, 2015) 
.  

 

No caso acima, percebe-se não somente como a pessoa parda se sente em 

relação ao universo que envolve a negritude, mas também as pessoas em seu 

entorno. Essa situação demonstra a necessidade de legitimar o outro, entendendo 

que o outro não é apenas uma pessoa, mas sim, um grupo de pessoas que 

convivem com você.  

Quando se buscava pessoas que aceitassem participar desta pesquisa, 

existiram casos semelhantes. Ao pesquisar um dos nomes de uma autodeclarada 

parda, identificada como negra e portadora de traços negróides pelas fotos, 

cabelos enrolados, pele negra, entre outros, buscou fazer o contato. Sua 

autodeclaração era de pessoa parda, entretanto, a mesma retornou dizendo que 

não era negra e que não poderia participar da entrevista.  

A questão da pessoa parda traz dúvidas que precisam ser debatidas e 

enfrentadas para que tais desencontros de identidade e legitimidade sejam cada 

vez menos visualizados, dessa maneira, a identidade negra ficará cada vez mais 

consolidada e acabará por vencer as barreiras impostas pela colonização com a 

ideia de supremacia branca. 

Outro questionamento foi realizado com intuito de entender se durante o 

curso os entrevistados reprovaram em alguma matéria. Entretanto, 54,8% (17) 

responderam que nunca reprovaram em alguma matéria, destes, 8 são mulheres 

e 9 homens; e 45,2% (14) responderam que já reprovaram, destes, 6 são 

mulheres e 8 homens. Entre os que já reprovaram, a maioria reprovou em 4 ou 
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mais matérias. Desta maneira se percebe que a maioria dos entrevistados não 

reprovou durante a graduação. 

 

4.3 REPRESENTATIVIDADES 
 

A representatividade negra durante a trajetória escolar é essencial na 

construção desta identidade. Conceber que as pessoas negras que permanecem 

na escola em seus diversos níveis de ensino não possam se identificar pelos 

fenótipos com seus professores e em consequência com suas possíveis 

identificações de personalidade e existência, representa uma das barreiras nas 

aprendizagens.  

Barreiras essas, não somente na aprendizagem das pessoas negras em 

relação às suas origens, mas também de pessoas não negras, que não tem a 

oportunidade de valorizar a existência de pessoas negras e assim desconstruir 

seu imaginário racista. 

Para compreender qual foi a representatividade negra na trajetória escolar 

dos entrevistados, se questionou se durante a trajetória escolar, incluindo a 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Superior, quantos professores 

negros os alunos entrevistados relatam ter. Entre os entrevistados 16,1% (5) 

responderam que nunca tiveram professor negro, 35,5% (11) responderam que 

tiveram um (1) professor negro, 25,8% (8) responderam que tiveram dois (2) 

professores negros, 6,5% (2) responderam que tiveram três (3) professores 

negros e 16,1% (5) responderam que já tiveram quatro(4) ou mais.  

Quando questionados se sentiram alguma dificuldade em concluir o Ensino 

Médio em virtude da sua cor, 80,6% (25) dos entrevistados responderam que não 

e 19,4% (6) responderam que sim. Entre os entrevistados, 71% disseram alguém 

da família já cursou Ensino Superior e 29% responderam que não. 

As barreiras encontradas nas aprendizagens durante o Ensino Médio pelas 

pessoas negras podem estar ligadas à falta de legitimidade da negritude nos 

espaços da sociedade, bem como, nos ambientes escolares. De fato, o racismo 

direto e indireto está presente no imaginário e nas atitudes de toda a sociedade e 

a escola não está livre disto.  
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Neste sentido, de acordo com as Constelações de Aprendizagem, a 

legitimidade da pessoa negra e a valorização de sua identidade e cultura são 

determinantes para que as aprendizagens aconteçam de maneira satisfatória e 

sem conflitos étnicos.  

 

4.4 PERCEPÇÃO NEGRA EM RELAÇÃO AO RACISMO NA 
UNIVERSIDADE27 
 

Em relação ao preconceito racial na universidade, 48,4% (15) dos 

entrevistados responderam que o preconceito racial existe, mas é velado; 29% (9) 

responderam que existe e é discutido; 12,9% (4) responderam que existe, porém 

é ignorado e 9% (4) responderam que o preconceito racial na universidade não 

existe.  

A maioria (90,3%) dos entrevistados considera que a universidade é um 

ambiente que reproduz o racismo. As diversas formas de reprodução do racismo 

interferem na identificação das pessoas negras, não somente com o ambiente em 

que estão inseridas, mas também como seres legítimos no mundo. As 

aprendizagens em comunidade, sejam ela fora da instituição ou dentro dela, se 

tornam defasadas quando existe diferença entre as pessoas que usufruem dela.  

Um dos mecanismos para que esse contexto se reverta é a inserção das 

pessoas negras na universidade. As ações afirmativas foram criadas com esse 

intuito, enegrecendo não somente a universidade, mas os olhares das pessoas 

não negras. A reflexão, mesmo que no imaginário social, é essencial para que as 

atitudes sejam modificadas, especialmente as atitudes racistas que também 

partem do imaginário.  

Enegrecer os espaços faz parte da chamada pedagogia anti-racista, como 

bem comenta Silva (2011), essa pedagogia deve ser pensada não como antônimo 

de embranquecer, mas para que todos os brasileiros passem a conhecer e 

                                            

27Vale destacar as diferenças entre racismo, preconceito e segregação racial. Racismo é a crença 
de que uma raça é superior à outra, no caso a raça branca superior a negra, crença esta 
perpetuada no discurso desde a colonização. O preconceito racial é derivado do racismo, o ato de 
discriminar pessoas negras pela crença da supremacia branca. A segregação racial é o 
impedimento de usufruir dos direitos disponíveis para todos os membros da sociedade com base 
na origem étnica. Termos interpretados a partir dos estudos de Nascimento (1981). 
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conceber os legados africanos no Brasil, não só de identidade, mas de saberes e 

tradições. 

Desta maneira, o trabalho compartilhado, a troca de informações, a 

contribuição mútua, bem como a participação em atividades científicas e políticas, 

o convívio gratuito entre colegas são determinantes para tornar possível o não 

esmorecimento diante dos efeitos cruéis do embranquecimento de mentes, 

conforme Silva (2011). 

Neste sentido, os entrevistados foram questionados se já sofreram algum 

tipo de preconceito racial na universidade, 67,7% (21) relatam que não e 32,3% 

relatam que sim. Levando em consideração que a maioria também acredita que o 

racismo na universidade é velado, entende-se que o racismo está presente e se o 

mesmo é praticado a algum semelhante, é também praticado contra si.  

Comprova-se quando os entrevistados são questionados se já 

presenciaram alguma atitude racista dentro da universidade, 48,4% (15) responde 

que sim e 51,6% (16) reponde que não. Os entrevistados, como pessoas negras, 

consideram que o racismo praticado contra outros é racismo apenas para com o 

outro e não consigo.  

Este fenômeno se dá provavelmente porque a pessoa negra não visualiza 

sua identidade de maneira comunitária, com sentimento de isolamento nos 

espaços ou até mesmo, o embranquecimento da mente por meio do imaginário, 

impede que ela pertença a esta etnia e se sinta também atingido pelo racismo que 

atinge outros.  

Neste sentido, os coletivos negros dentro dos espaços poderiam trazer 

esse entendimento e esse reconhecimento para que o pertencimento aconteça, 

rompendo assim com barreiras de aprendizagens desenvolvidas pela 

colonização.  

Esse fenômeno é discutido por Abdidas do Nascimento (1981), quando 

este fala do quilombismo como mecanismo utilizado pelas pessoas negras desde 

os tempos da colonização, quando pessoas negras fugiam e viviam em 

comunidade, cultivando suas memórias e tradições africanas em função da 

sobrevivência. 

Questionados sobre a existência de segregação racial no ambiente 

acadêmico, a maioria (61,3%) responde que sim, existe e 38,7% responde que 
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não existe. A segregação racial vista pelo olhar da pessoa negra pode estar 

diretamente ligada às dificuldades de se sentirem pertencentes ao ambiente, tanto 

da sala de aula, quanto da universidade como um todo.  

Essa segregação é uma segregação velada onde a invisibilidade do negro 

é decorrente de uma representação social que o "apaga", porque nós, no Brasil, 

não temos negros, somos todos mestiços, ao mesmo tempo, as práticas 

discriminatórias e racistas cotidianas são banalizadas, porque no pós-abolição 

nunca tivemos segregação racial legal (SILVÉRIO, 2003). 

 
No plano discursivo, tal operação tem representado um paradoxo, isto é, 
ou não reconhecemos os negros identificando a todos nós como 
mestiços ou morenos, ou quando os reconhecemos, atribuímos aos 
próprios negros a sua condição de um outro carente de habilidades e 
competências exigidas para a mobilidade social no mundo moderno. 
Logo, a ausência de negros na mídia, nas representações 
governamentais e nas universidades é de inteira responsabilidade dos 
próprios negros (SILVÉRIO, 2003). 

 

A segregação racial articula-se com o racismo, ou seja, a divisão espacial 

de raças em localidades específicas, como bairros e periferias, e/ou a definição 

de estabelecimentos comerciais e serviços públicos (ALMEIDA, 2019).  

Refletindo sobre a visibilidade negra e o papel da representatividade na 

UNICENTRO, questionou-se sobre quais fatores os entrevistados consideravam 

determinantes para a ausência de pessoas negras nas áreas técnicas, 

administrativas e científicas.  

A maioria (77,4%) dos entrevistados respondeu que a ausência de pessoas 

nesses setores tem ligação com os reflexos do racismo estrutural da sociedade 

brasileira, 12,9% acreditam que isso acontece em decorrência das dificuldades de 

acesso à educação, 6,5% pensam ser as oportunidades e uma pessoa respondeu 

que nenhuma das opções contemplava seu entendimento. As opções de resposta 

propostas foram: oportunidades, dificuldades de acesso à educação, falta de 

vontade e/ou dedicação, reflexos de racismo estrutural da sociedade brasileira e 

nenhuma das opções. 

O racismo estrutural é o entendimento de que o racismo é sempre 

estrutural e perpassa a organização política e econômica da sociedade 

(ALMEIDA, 2019). Compreende-se que o racismo está em todos os lugares da 

sociedade e que suas práticas discriminatórias perpassam as estruturas sociais, 
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bem como, universidades, demonstrando a invisibilidade negra e setores lotados 

de pessoas brancas. 

Isso se comprova quando treinamos nossos olhares para o recorte racial 

nos espaços, tais como cadeiras políticas, profissões valorizadas da sociedade 

como a Medicina, por exemplo, propagandas e programas de TV, entre outros. 

Ainda sobre a visibilidade, se questionou quantos colegas negros os 

entrevistados tiveram em suas turmas, a maioria (32,3%) respondeu que tiveram 

apenas um colega além de si, 22,6% (7) respondeu que tiveram 4 ou mais 

colegas, 19,4% (6) responderam que tiveram nenhum colega negro, 19,4% (6) 

responderam que tiveram 2 colegas e 6,5% (2) responderam que tiveram 3 

colegas negros na turma. 

De acordo com Da Silva (2016), as Constelações de Aprendizagem 

dependem de demandas para tecer o imaginário coletivo por processos 

agregadores de vínculo social. A presença de pessoas negras nos setores da 

universidade, pensando, sobretudo nos espaços dispostos na Figura 1 referente 

às Constelações de Aprendizagem dentro da UNICENTRO, deveriam, também, 

enegrecer os espaços. Esse mecanismo seria como uma mensagem de 

legitimidade mandada aos atores sociais sobre a existência negra e legitimidade 

dentro do ambiente acadêmico. Neste sentido, vale frisar que as Constelações de 

Aprendizagem possibilitam compreender qualquer tipo de trajetória, mesmo que 

negativa, pois estamos diante de aprendizagens segundo as quais se interpreta e 

se interage com o mundo. Sendo assim, elas que delineiam a trajetória de 

comportamentos, pensamentos, sentimentos ou emoções.  

Os espaços da universidade são locais de aprendizagens por meio das 

interações sociais, dessa forma, ao vivenciar aprendizagens refratárias em 

relação à negritude, as pessoas negras experimentam barreiras no que se refere 

ao pertencimento e consequente reconhecimento na universidade.  

A chegada na universidade pelo estudante negro se inicia visualizando os 

espaços lotados de pessoas não negras, antes disso, nas salas de vestibulares. 

Coletivos e grupos negros institucionalizados em defasagem. Durante as aulas o 

eurocentrismo prevalece valorizando intelectuais não negros e embranquecendo 

conteúdos que foram criados por pessoas negras. Todas essas vivências, mesmo 
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que fiquem no imaginário quando não vivenciadas de maneira direta, colocam a 

pessoa negra em situação de deslocamento social dentro da universidade.  

 

4.5 O QUE OS NEGROS DISCENTES ENTENDEM E CONSIDERAM 
SOBRE O SISTEMA DE COTAS RACIAIS 
 

 Em relação ao sistema de cotas raciais, dentre os entrevistados, 87,1% 

(2728) disseram conhecer o sistema de cotas raciais na universidade e 80,6% (25) 

disseram saber como funciona o sistema. Ao serem questionados sobre a 

importância do sistema de cotas raciais para negros na universidade, 83,9% (26) 

consideram este um sistema importante para a pessoa negra e 16,1% (5) 

consideram não importante este sistema na universidade. 

Para os entrevistados, o que justificaria a implementação do sistema de 

cotas é a dívida histórica com a população negra, a quem o acesso ao Ensino 

Superior foi e é dificultado, resposta de 54,8% (17) dos participantes. Outra 

justificativa seria a de tornar o acesso ao Ensino Superior mais igualitário dentre 

os que são menos favorecidos, resposta esta escolhida por 29% (9) dos 

entrevistados.  

Entretanto, 9,7% (3) acreditam que nada justificaria a implementação do 

sistema de cotas raciais na universidade e 6,5% (2) acreditam que o sistema de 

cotas raciais é um política abusiva que mascara a real necessidade educacional 

voltada para a melhoria da qualidade do ensino público. 

Ainda sobre o sistema de cotas raciais na universidade, 54,8% (17) dos 

entrevistados acreditam que este sistema é essencial, pois visa a correção da 

desigualdade de acesso ao Ensino Superior, 12,9% (4) acreditam que o sistema 

contribui para a diminuição da desigualdade entre as raças e 12,9% (4) acreditam 

que o sistema cria mais oportunidades para o negro, mas acentuam a 

discriminação racial.  

Os entrevistados que acreditam que o sistema de cotas raciais reforça a 

crença da incapacidade intelectual dos negros são 6,5% (2). Dentre os 

entrevistados, os que acreditam que o sistema de cotas raciais prejudica alunos 

que obtém notas no vestibular e perdem a vaga para os cotistas são 6,5% (2). O 

                                            

28  Os números entre parênteses representam a quantidade de entrevistados correspondente a 
porcentagem apresentada.  
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percentual entre os participantes que acreditam que o sistema de cotas é 

desnecessário, porque o sistema de cotas sociais já abrange pessoas negras é 

de 3,2% (1).  E 3,2% (1) acreditam que o sistema de cotas raciais contribui para o 

agravamento da não discussão do racismo, que não é tão difundido na sociedade 

brasileira.  

Entretanto, a maioria (64,5%) acredita que o sistema de cotas raciais não 

supre as necessidades da pessoa negra na universidade. As justificativas que 

citam perpassam argumentações interessantes. 

O entrevistado 5 entende que o sistema de cotas raciais aumenta o 

racismo “acredito que todos têm as mesmas capacidades e ao oferecer cotas a 

impressão que dá é que a cor da pele nos impede de concorrermos de igual para 

igual”, outra pessoa entrevistada apresenta uma compreensão parecida:  

 
Dá impressão que o sistema existe para dar oportunidade aos negros 
devido à sua incapacidade de concorrer às vagas da categoria de ampla 
concorrência. Ele traz a sensação de um pedido de desculpas por tratar 
tão mal você por você ser diferente, não acredito que o sistema de cotas 
raciais seja a solução, pois o vestibular é o mesmo para todos e nenhum 
negro tem intelecto inferior causado pela sua designação racial.  

 

Esse entendimento é uma argumentação latente na discussão em torno do 

sistema de cotas raciais. No entendimento de uma parcela das pessoas que 

abordam o assunto, o sistema é como catalisador em relação ao racismo. Como 

perceptível na fala do entrevistado 29: 

 
a população negra precisa de muito mais que somente o ambiente 
universitário, cotas são importantes mas não são o caminho para a 
inclusão, pois acredito que as cotas raciais são mal vistas devido à 
ignorância e o próprio racismo do país (ENTREVISTADO 29, 2019). 

 
Entretanto, este é um sistema que visa compensar as injustiças e 

desumanidades praticadas pelo período escravocrata, pelas práticas racistas em 

decorrência disso, bem como, possibilitar a legitimidade de pessoas negras no 

ambiente acadêmico.  

Garantir o acesso dessa população e povoar os cursos de graduações, 

enegrecendo os espaços, contribui para a representatividade, a identificação de 

pessoas negras com seus pares e a consequente valorização de sua identidade 
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étnica. Isso possibilita o pertencimento, reconhecimento e a efetiva legitimação 

advinda da pessoa não negra.  

Na fala do entrevistado 19, percebe-se como é a percepção de pessoas 

que não legitimam a pessoa negra na universidade, mesmo que consciente ou 

inconscientemente:  

 
a falta de conhecimento sobre o assunto precisa ser suprida, eu ainda 
ouço a pergunta das pessoas querendo saber quanto eu pago para 
estudar e a imagem que vem a cabeça de muitos quando se fala em 
universitários é de um aluno branco. O imaginário racista desenvolvido 
por gerações de práticas racista faz com que o espaço universitário seja 
lido como branco, excluindo pessoas negras e a diversidade que ele 
deveria representar (ENTREVISTADO 19).  

 
É neste sentido que se pensa o sistema de cotas raciais, não unicamente 

como ação afirmativa de ingresso de pessoas negras na universidade, todavia, 

como uma medida educadora da sociedade como um todo, que passará a 

reeducar seus olhares e imaginários racistas para enegrecer os espaços e 

legitimar e valorizar a cultura e a identidade negra. 

Nesta perspectiva, a entrevistada 13 desenvolve um raciocínio sobre as 

cotas raciais e sua importância, que vai de encontro com a ideia de ação 

educadora de uma sociedade:  

 
as cotas foram a forma que se descobriu para que os negros e pardos 
ocupem cadeiras universitárias, tendo em vista que o Brasil tem suas 
bases em trabalho escravo dessas pessoas e isso reflete em 
oportunidades até nas gerações atuais. A proposta ideal seria que não 
se necessitasse de cotas para que essa parcela da população ocupasse 
esses espaços, mas que sim todos tivessem oportunidades iguais, mas 
isso é utopia. As cotas têm a importância de mais pessoas negras e 
pardas na universidade e o reflexo que isso pode produzir nas próximas 
gerações, com mais professores, médicos, administradores e 
profissionais em geral negros, onde crianças olhem para esses 
profissionais e se sintam representados e não somente que olhem para 
as novelas e vejam que os negros ocupam lugares como motoristas e 
empregados, mas que eles podem ser absolutamente tudo o que 
quiserem independente de sua cor, por mais que esse acesso seja difícil, 
por mais que os negros nas universidades sejam minoria, a 
representatividade os faça perceber que eles podem e devem ocupar 
esses espaços (ENTREVISTADA 13, 2019). 
 

 

Ao refletir sobre a expressão do entrevistado 8 “Ele (o sistema de cotas 

raciais) traz a sensação de um pedido de desculpas por tratar tão mal você por 

você ser diferente”, demonstra como a pessoa negra se sente sendo única ou 

minoria quantitativa nos espaços.  
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Sente-se considerada diferente, deslocada, desvalorizada e essa diferença 

é também percebida por pessoas não negras, exemplificando-se em quando se 

considera a beleza negra como exótica. Apesar de o Brasil ser uma sociedade 

marcada na sua cultura pela corporeidade como forma de expressão, o corpo 

negro vive um momento de superação da visão exótica e erótica (GOMES, 2017).   

A discussão do ponto de vista biológico já é uma questão vencida no 

âmbito de debate mundial nas relações étnico-raciais. É sabido que 

biologicamente não existem diferenças intelectuais e/ou capacidades diferentes 

entre pessoas negras e não negras.  

Esse debate já avançou para o âmbito das diferenças culturais. O conceito 

de raça é utilizado pelo movimento negro para denunciar e promover o debate 

sobre as diferenças culturais em virtude da desvalorização e tentativa de 

aculturação negra em território nacional. 

A ocupação de pessoas negras nos espaços universitários reforça o 

pensamento de que a negritude contribui para a construção do conhecimento, de 

que somente seremos todos iguais no momento em que todas as pessoas 

sentirem-se pertencentes a todos os ambientes. A partir do advento das ações 

afirmativas, configurou-se um outro perfil de juventude negra que se afirma por 

meio da estética e da ocupação de lugares acadêmicos e sociais (GOMES, 2017). 

Entre os entrevistados que entendem o sistema de cotas raciais como 

importante para a população negra, os pontos de vista são parecidos: 

 

Gradativamente o acesso pelas cotas poderá equiparar a desigualdade 
gerada pela escravidão, cumprindo com o papel do estado em 
proporcionar igualdade de acesso efetivo a todos, entretanto, devemos 
lembrar sempre a dor que a escravidão proporcionou à comunidade 
negra (ENTREVISTADA 6, 2019). 

 
 

A entrevistada 25 acredita que o sistema de cotas raciais é importante “pois 

torna mais fácil e ajuda mais negros a terem acesso às universidades”. O 

Entrevistado 14 entende que o sistema de cotas raciais “amplia o acesso, 

gerando maior oportunidade e mais chances para a população negra”. O 

entrevistado 19 acredita que “a política de cotas raciais é primordial para ingresso 

da população negra, sobretudo pobre, na universidade pública”. 
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Apesar de a maioria (54,8%) entender que o sistema de cotas raciais é 

fundamental para que a população negra comece a ocupar os espaços da 

universidade, muitos entendem que somente essa medida não irá resolver a 

problemática. 

A entrevistada 1acredita que as cotas raciais podem existir, mas que nem 

todos os negros tem acesso:  

 
podem existir cotas, mas infelizmente nem todos os negros têm acesso 
por vários outros motivos. Muitos não chegam a ter conhecimento a 
respeito, ou quando têm, boa parte não consegue se manter numa 
universidade por falta de condições (ENTREVISTADA 1, 2019). 

 
 Essa fala demonstra a crença de que o ambiente acadêmico é o não lugar 

da pessoa negra, quando a mesma não se sente pertencente àquele ambiente ou 

que o mesmo não foi pensado para essas pessoas. A mesma fala demonstra, 

também, a preocupação com a permanência desses alunos na universidade, em 

detrimento das condições, materiais, transporte, alimentação, entre outros.  

O entrevistado 11 acredita que as cotas raciais sejam uma medida inicial, 

mas não suficiente em direção à equidade: “acredito que seja um primeiro passo, 

no sentido de ação afirmativa, contudo, longe de tornar igualitárias as condições 

de oportunidade”. 

Nas entrevistas é possível perceber, também, a preocupação com o 

acesso de pessoas negras ao ensino anterior à universidade “pois é uma das 

formas que possibilite o acesso dos negros às universidades, porque os mesmos 

enfrentam dificuldades para ter acesso ao ensino básico de qualidade!” 

(Entrevistado 5). “O problema é anterior ao ingresso à universidade” (Entrevistado 

7). “o acesso à educação é negado desde o Ensino Fundamental” (Entrevistada 

17). O entrevistado 18 aponta a necessidade de melhoria na qualidade de ensino 

básico: 

 
acredito que melhorias na qualidade do Ensino Básico Fundamental e 
Médio público podem aumentar o número de negros na universidade, e, 
talvez, futuramente, tornar possível a não necessidade das cotas raciais 
para o crescimento do número de alunos que representam a população 
negra no Ensino Superior (ENTREVISTADO 18, 2019). 
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A mesma preocupação foi apontada pelo entrevistado 23: “falta equiparar 

os ensinos Fundamental e Médio, afim de aumentar as oportunidades para 

todos”. 

Percebe-se, entre os alunos negros da UNICENTRO, a percepção de 

necessidade de melhoria e acesso aos níveis anteriores ao Ensino Superior. De 

acordo com INEP (2017), em relação ao censo da educação básica, no Brasil, do 

total de 12.019.540 alunos matriculados nas séries finais do Ensino Fundamental, 

3.933.254 são brancos e 2.857.568 são negros. No Paraná, do total de 648.423 

alunos matriculados nas séries finais do Ensino Fundamental, 411.537 (63,47%) 

são brancos e 136.080 (21%) são negras. 

Em conformidade com o mesmo banco de dados, no Brasil, do total de 

7.930.384 alunos matriculados no Ensino Médio, 2.494.712 são brancos e 

3.081.873 são negros. No Paraná, do total de 439.815 alunos matriculados no 

Ensino Médio, 280.651 (63,9%) são brancos e 92.219 (21%) são negros. Os 

dados do IBGE (2010) demonstram um total de 928.631 pessoas no Paraná com 

idade equivalente ao Ensino Médio (entre 15 e 19 anos) e 909.071 com idade 

equivalente ao Ensino Fundamental (entre 10 e 14 anos). 

Definitivamente, a questão racial no Brasil perpassa todos os setores e 

níveis, assim como na educação. É inegável que o ensino público desempenha 

níveis piores de educação.  

Nem todos os alunos negros são também pobres, mas sabe-se que a 

maioria é. Assim sendo, pode-se dizer que essa população tenha tendências a 

procurar emprego para auxiliar a família no sustento, demandando pouco ou 

nenhum tempo para a dedicação aos estudos antes de concursos vestibulares. 

A tabela abaixo, dos dados apresentados pelo PNAD (2017), demonstram 

a disparidade de rendimento entre pessoas negras e não negras. No Paraná, o 

percentual de pessoas não negras entre os 10% com menores rendimentos é de 

52,9, e de pessoas negras 46,7.O percentual de pessoas com rendimento entre 

os 10% maiores é de 86,7 para pessoas não negras e apenas 11,4 para pessoas 

negras. 
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TABELA 14 - Distribuição percentual da população, por classes de percentual de pessoas 
em ordem crescente de rendimento real efetivo domiciliar per capita e cor ou raça, com 
indicação do coeficiente de variação, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação – 2017 
 

 

 

Essa questão é encontrada em algumas das falas dos entrevistados: 

 
[...]porém, o maior problema é o ensino público e a população ser mais 
pobre e não ter tempo para a dedicação dos estudos pois na grande 
maioria das vezes o jovem negro tem de trabalhar para poder ajudar nas 
despesas da casa e assim, não sobra tempo, disposição e dinheiro para 
pensar em concluir uma faculdade, ainda mais pública, que disputa com 
alunos de escolas privadas e estudantes de cursinhos (ENTREVISTADO 
10, 2019). 

 
A entrevistada 21 acredita que: 

 
[...] para que houvesse realmente ampliação ao acesso à universidade 
não deveria existir vestibular e a base do ensino não poderia ser 
desigual como é. As cotas raciais vem amenizar um pouco a dívida 
histórica que temos com os mesmos, mas não é suficiente. O problema 
vai além do acesso, é necessário se pensar em igualdade de condições 
e permanência desses sujeitos (ENTREVISTADA 21, 2019). 

 

 Entretanto, as demandas para acesso ao Ensino Superior são maiores que 

a disponibilidade de cursos nas universidades públicas, os processos de ingresso 

nas IES são necessários para a seleção de candidatos. A proposta do sistema de 

cotas raciais é colocada no cenário das ações afirmativas do Brasil com intuito de 

garantir vagas para pessoas negras. Isso não quer dizer que essas pessoas 

serão colocadas no Ensino Superior sem serem aprovadas. 

O entrevistado 31 acredita que o incentivo deve começar nos anos iniciais 

de educação:  
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É inegável que o sistema de cotas amplia o acesso da população negra 
no Ensino Superior, mas não na taxa que eu julgo necessário. 
Naturalmente, o incentivo à educação deveria ser iniciado no princípio da 
educação formal, equiparar a qualidade das escolas públicas de periferia 
com as públicas de áreas ditas ‘nobres’ e as escolas particulares 
(ENTREVISTADO 31, 2019).   

 

 
Foi nesse sentido que o movimento negro teve papel fundamental na 

implementação da Lei 10.639/03, posteriormente alterada pela lei 11.645/08, que 

altera a Lei de Diretrizes Educacionais Brasileiras (LDB), tornando obrigatório o 

ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena na Educação Básica. Por 

meio desta lei, os alunos e alunas podem ter o incentivo ao ensino que valorize a 

cultura africana, sua história e identidade, sendo um incentivo ao ensino. Mesmo 

com a implementação da lei, é preciso lidar com a não garantia de efetividade da 

mesma, porém é um importante passo dado pelo movimento negro em busca de 

valorização dessa população. 

A entrevistada 22 acredita que o sistema de cotas raciais pode ajudar, mas 

não totalmente, por ser falho: 

 
Acredito que sim, mas não totalmente, o sistema de cotas é muito 
importante, mas ainda é falho e somente ele não vai acabar com a 
desigualdade nesse meio. Mesmo que o sistema fosse eficaz, outros 
fatores impedem muitas pessoas negras e principalmente pobres de 
ingressar no Ensino Superior (ENTREVISTADA 22, 2019). 

 
A permanência na universidade também é uma preocupação apresentada 

pelos estudantes negros entrevistados, além de somente o ingresso. Haja vista 

que a trajetória acadêmica não está relacionada somente com o ingresso, mas 

também com as despesas materiais, transporte, alimentação, a sociabilização, o 

pertencimento e o reconhecimento étnico racial.  

Nas falas, os entrevistados demonstram o que percebem sobre o sistema 

de cotas raciais: “As cotas são um primeiro movimento para ampliar o acesso. É 

preciso avançar para algo mais substancial, é preciso dar condições materiais. 

Não adianta vagas sem comida, transporte, roupa e etc.” (ENTREVISTADO 24, 

2019).  

A entrevistada 30 pensa que sejam necessárias políticas educacionais 

dentro da universidade para permanência dos alunos, “cotas para ingresso na 

universidade não bastam. Tem que haver políticas educacionais que capacitem 
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esses alunos a permanecer na universidade.” Assim como a entrevistada 26 

“auxilia a população negra, mas não supre a necessidade de todas/os”. 

Outro argumento apresentado pelos entrevistados trata-se da insatisfação 

com a ausência de políticas afirmativas na UNICENTRO e que tais ações seriam 

fundamentais para a permanência de alunos negros na instituição: 

 
Apesar do sistema de cotas raciais ser uma “ferramenta” para inclusão 
do negro na universidade, ele ainda não é suficiente. Nem todas as 
universidades aderiram às cotas e não existe uma política que ampare 
este aluno para permanecer na instituição, isso é visível na 
UNICENTRO” (ENTREVISTADA 28, 2019).  

 
A entrevistada 20 apresenta uma problemática em relação ao 

pertencimento e reconhecimento em relação à ausência de representatividade na 

universidade nas produções acadêmicas estudadas, demonstrando como a 

identidade negra não está presente nos espaços universitários e nem na 

valorização de intelectuais negros:  

 
de maneira geral, não acredito que as cotas raciais resolvam ou possam 
vir aniquilar as problemáticas que envolvem as necessidades da 
população negra. Ao nos tornarmos acadêmicos e acadêmicas negras 
passamos por um saber científico que não nos contempla, com 
perspectivas eurocêntricas e coloniais que nos são impostas, não nos 
reconhecemos nas bibliografias e não nos identificamos com algumas 
disciplinas. É preciso lembrar a todo o tempo da questão referente à 
saúde mental destes acadêmico que diariamente é destroçada por 
professores e colegas de turma que na maioria das vezes são 
excludentes (ENTREVISTADA 20, 2019). 

 

A entrevistada 20 apresenta as dificuldades que são encontradas pelos 

negros na universidade nos espaços em que tenta existir, que na concepção 

desta pesquisa entende essas como as ausências nas Constelações de 

Aprendizagem, que contribuem para as dificuldades de reconhecimento étnico 

racial, valorização de identidades negras e legitimidade nos espaços.  

A valorização de intelectuais negros pode ser além de uma estratégia 

pedagógica, pode ser uma possibilidade de pertencimento para alunos negros da 

universidade. De acordo com Da Silva (2016), vencer o desprezo epistemológico 

advindo da aculturação dos negros é um dos desafios das Constelações de 

Aprendizagem. 
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A entrevistada 15 vai além e demonstra o desdobramento encontrado pela 

pessoa negra com a vivência como pessoa negra nos espaços fora da 

universidade: 

 
Acredito que muito mais tem que ser feito além das cotas que são uma 
tentativa de equidade entre brancos e negros, só que somente isso não 
basta, na minha concepção não é tão animador você cursar uma 
universidade sabendo que depois que terminar terá uma barreira enorme 
pela cor da sua pele ou classe social, sem dúvidas as condições de 
trabalho para negros são bem diferentes do que para brancos, as 
dificuldades são muito maiores e exigem bem mais que um preparo 
profissional ou capacitação, exige preparo psicológico e uma crença em 
si e no seu potencial muito maior (ENTREVISTADA 15, 2019). 

 
A vida fora da Academia, os enfrentamentos que virão na sociedade fora 

dela enquanto profissional, são questões que a pessoa negra também enfrenta. 

Enfrentamentos estes que acontecem na vida do negro desde a sua existência ou 

não existência, ao pensar a existência como legitimidade nos espaços sociais.  

A questão negra no Brasil e as heranças do período escravocrata são 

problemáticas que atravessam todos os setores sociais e relações.  Nesta 

pesquisa, as relações observadas são nos espaços da universidade, mas podem 

demonstrar questões situacionais também fora da Academia. Ser negro no Brasil 

é, além disso, tomar consciência do processo ideológico que, através de um 

discurso mítico acerca de si, engendra uma estrutura de desconhecimento que o 

aprisiona numa imagem alienada, na qual se reconhece (SOUSA, 1983). 

Os entrevistados demonstram entender o sistema de cotas raciais como 

uma ação afirmativa para o ingresso dos alunos negros nas universidades, 

entretanto, apresentam preocupações essenciais ao mesmo escopo. 

Preocupações essas como permanência e questões inerentes, educação social 

em relação à questão e legitimidade negra, representatividade intelectual 

acadêmica e trajetória fora da Academia. A permanência em reflexão a toda 

trajetória acadêmica, as dificuldades de manutenção e convivência no ambiente 

acadêmico e interação com os sujeitos da universidade, a ausência de pessoas 

negras nos espaços da Academia e outros setores da sociedade.  

Os entrevistados demonstraram a preocupação com a importância do 

reconhecimento identitário e o pertencimento étnico em relação à educação da 

sociedade, já que as pessoas poderiam passar a educar seus olhares referentes 

às pessoas negras nos espaços. Bem como, ausência de pertencimento e 
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reconhecimento de intelectuais negros nas referências bibliográficas estudadas 

na academia, além do mais, as dificuldades que serão encontradas pela pessoa 

negra após o trajeto acadêmico, enfrentando o racimo estrutural da sociedade. 

 

4.6 FATORES DETERMINANTES PARA A ESCOLHA DO CURSO: 
UMA NOVA CATEGORIA DE APRENDIZAGEM 

 

Buscou-se entender quais fatores foram determinantes na escolha do curso 

dos entrevistados. Dentre os participantes, 54,8% (17) disseram que a escolha 

teve relações diretas com as questões financeiras e necessidade de trabalho para 

complemento de renda familiar. O restante, 45,2% (14) disse que a escolha do 

curso não teve influência na questão financeira - sugerem que escolheram os 

cursos por gostar, pelo interesse na área. A entrevistada 20, entretanto, relata 

uma situação interessante:  

 
Não, sou filha adotiva, meus pais são brancos. A maioria das escolas em 
que eu estudei foi particular. Logo, desde o ensino infantil tive acesso ao 
que conhecemos famosamente por educação de qualidade. Minha 
primeira opção de curso era Medicina Veterinária. Mas depois descobri 
um outro lado meu para escrita, então resolvi seguir na área de 
comunicação. Minha família nunca me pressionou no sentido de 
condições financeiras para a escolha da minha profissão. Meu pai é 
médico, somos em 6 irmãos, nenhum ainda se formou em Medicina, ele 
projetava muito isso nos filhos. “Ainda vou ver alguém se formando em 
Medicina”. O máximo que ele conseguiu foi ver uma filha do primeiro 
casamento formada em Enfermagem. Com o passar dos anos, meus 
pais se separaram e eu vi a necessidade de atuar ativamente no 
jornalismo para ser mais uma fonte de renda dentro de casa 
(ENTREVISTADA 20, 2019). 

 

Essa entrevistada relata uma situação de condição financeira inicialmente 

favorável, como filha adotiva de uma família branca, pressionada pelo pai médico. 

Entretanto, após separação, se vê com a responsabilidade de ajudar no 

complemento de renda familiar, provavelmente pela ausência do pai. 

Situação semelhante, em relato de adoção, o entrevistado 24 apresenta 

seus motivos de escolha pelo curso de Serviço Social: “A escolha do curso de 

Serviço Social foi baseada em experiências vividas na infância, por querer ser 

adotado e ter a lembrança da figura da assistente social, queria um curso que 

pudesse promover a justiça e acabei escolhendo Serviço Social”. 
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No Brasil, segundo dados do relatório Cadastro Nacional de Adoção 

(2019), são 9.610 crianças cadastradas aguardando adoção, dessas, 3.184 são 

brancas (33,3%), 1.614 são pretas (16,8%) e 4.768 (49,61%) são pardas, um total 

de 66,41% das crianças para adoção são negras. Entre as pessoas que 

pretendem adotar e que estão cadastradas no mesmo banco, de 46.110 no total 

92,58% aceitam crianças brancas, 57,44% aceitam crianças pretas e 83,88% 

aceitam crianças pardas29.   

A entrevistada 13 demonstra em sua fala como a questão financeira foi 

primordial para a definição do curso e que ainda deseja cursar a graduação 

pretendida:  

 
Sim, minha primeira opção sempre foi Psicologia, entretanto, na cidade 
de Guarapuava não temos esse curso gratuito e na cidade de Irati ele é 
integral, onde eu não poderia trabalhar e meus pais não teriam 
condições de me manter em outra cidade. Atualmente curso Serviço 
Social, entretanto pretendo cursar Psicologia quando minha situação 
financeira melhorar (ENTREVISTADA 13, 2019). 

 

 Em estudo realizado em 2006, sobre o vestibular de 2004 da UFSC, 

Tragtenberg et al (2006) demonstram como a opção de curso dos matriculados 

negros é maior entre os cursos ditos de menos prestígio na sociedade. Seus 

resultados apresentam porcentagens de 2% a 10% dos estudantes negros 

aprovados em 2004 matriculados em cursos de maior prestígio social, enquanto 

nos de menor prestígio social, a proporção variou de 2,5% a 13,3% dos 

estudantes negros. Sete dos treze cursos apresentam menos de 7,5% de alunos 

negros. No curso de História, teve participação de estudantes negros mais 

próxima à meta de igualdade racial com 12,9% dos inscritos negros e 13,3% dos 

inscritos autodeclarados brancos. 

O entrevistado 9, classifica seu curso de escolha com estereótipo de 

pessoa pobre e relata que a questão financeira foi importante na escolha do 

curso: “Sim, o curso de Geografia é um curso para pobre, uma vez que é ofertado 

                                            

29A adoção é uma questão que perpassa a questão racial que, em virtude do racismo e conforme 

os dados apresentados, crianças negras tem maior dificuldade de serem adotadas ou pretendidas 

à adoção. 
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no período noturno, onde o acadêmico trabalha e estuda.” (ENTREVISTADO 9, 

2019). 

 O participante acima demonstra como são vistos os cursos noturnos ou da 

área de Humanas no senso comum e como esses cursos se tornam os mais 

pretendidos entre alunos pobres e negros. Apesar do curso de Geografia – 

Bacharelado ser do setor de Agrárias e não de Humanas, esse entrevistado 

demonstra como o estereótipo do curso está exposto no seu convívio, por 

entender que cursos noturnos são característicos de quem necessita trabalhar e 

estudar ao mesmo tempo. Mesmo que isso não seja determinante, já que, um 

curso valorizado na sociedade é o de Administração, ofertado no período noturno. 

 A entrevistada 21 relata a problemática que envolveu sua escolha de curso: 

 
[...]minha primeira opção era cursar Psicologia, mas por ser período 
integral acabei optando por Filosofia. Trabalhava de dia e estudava a 
noite, não estava dando conta das leituras e não encontrava trabalho na 
área, foi aí que decidi fazer Pedagogia, por saber que encontraria 
estágio mais facilmente e poderia me manter financeiramente e concluir 
a faculdade (ENTREVISTADA 21, 2019).  

 

Outra justificava apontada pelos entrevistados para a escolha do curso em 

relação à questão financeira, não é o trabalho, mas o fato de que a família 

precisaria ter condições para mantê-los na faculdade. Assim como o fato de não 

ter condições de pagar uma faculdade particular: 

 
[...]quando eu entrei para a universidade eu havia recém descoberto que 
poderia cursar uma universidade sem pagar nada simplesmente pelo 
meu esforço pessoal, se eu tivesse que pagar para estudar eu não teria 
condições (ENTREVISTADO 19, 2019). 

 

 O entrevistado 10 relata que fez o curso que gostaria porque a família pode 

ajudar com sua permanência no curso de Publicidade e Propaganda: “[...] se 

minha família não pudesse me manter aqui jamais faria o curso que faço por ser 

integral”. 

 As licenciaturas são uma das opções mais interessantes para esse perfil de 

pretendentes, por serem cursos noturnos e por darem a impressão de maior 

oferta e trabalho, como demonstra o entrevistado 27: “[...] pensei na licenciatura 

como forma de possuir um estudo que ajudasse minha família a ter melhores 

condições de vida”. 
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 A entrevistada 15 teve relato semelhante: 

 
[...] eu procurei ingressar em um curso que fosse primeiramente gratuito, 
pois não poderíamos pagar um particular. E, depois, por tentar ter uma 
renda maior para ajudar minha família que sempre teve poucas 
condições financeiras (ENTREVISTADA 15, 2019). 

 

A impossibilidade de cursar graduações em período integral em virtude da 

necessidade do trabalho é recorrente entre os entrevistados, sendo fator de corte 

o período e a rentabilidade de mercado de trabalho:“[...]a necessidade de 

trabalhar impossibilitou os cursos integrais. E optei por um curso com absorção 

boa no mercado de trabalho (ENTREVISTADO 31, 2019). 

A questão financeira interfere diretamente na escolha do curso, em análise 

aos entrevistados, como menciona a entrevistada 1: “em partes sim, pois gostaria 

de ter feito outro curso mas não tinha condições de pagar. 

A maioria (61,3%) dos alunos negros entrevistados nesta pesquisa cita a 

questão financeira como determinante na escolha dos cursos, diretamente ligado 

com a necessidade de trabalhar para se manter, ajudar a família e/ou sem 

condições de bancar uma faculdade particular. 

Neste sentido, Da Silva (2018) apresenta a questão financeira como um 

novo espaço de aprendizagem, já que interfere diretamente na escolha do curso 

dos estudantes negros. Em seu relatório, ele destaca que apenas dois cursistas 

conseguiram fazer o curso em IES Pública e no curso que esperavam.  
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FIGURA 15 - Constelações de Aprendizagem2 vividas pelos discentes negros da 
UNICENTRO 

 

FONTE: A autora (2019). 

 

O processo colonizador do Brasil participou de elementos fundamentais de 

assimetria social durante seus cinco séculos para que pudéssemos compreender 

o comportamento social das populações negras em termos de atitudes alusivas 

(DA SILVA, 2016). Como já dito, sabe-se que nem todas as pessoas negras são 

pobres, entretanto observa-se uma parcela maior desta população com 

dificuldades de ascensão social. Dentro dos mecanismos constituídos neste país, 

uma das formas de mobilidade social está diretamente ligada à educação, 

sobretudo superior (SILVÉRIO, 2003). Ensino este que continua sendo negado ao 

escopo negro (independente da classe social), haja vista o desprezo de políticas 

públicas neste sentido, que acabam por contribuir a cada dia para a expansão do 

imaginário e estruturas racistas. 

 

4.7 A QUESTÃO RACIAL NO AMBIENTE ACADÊMICO PELA 
ANÁLISE DO ESTUDANTE NEGRO 
 

Ressalta-se a importância de romper com olhares eurocêntricos sobre a 

questão negra nos diversos espaços que a pessoa negra possa ocupar. O 
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ambiente acadêmico, como um deles, com suas variações e aplicabilidade de 

legitimidade tanto do negro para com o negro, como do não negro para com o 

negro. Assim, buscou-se entender como o discente negro da UNICENTRO vê a 

questão racial na referida universidade. 

Ao questionamento referente à existência ou não de algum tipo de 

discriminação racial em sala de aula, 80,6% (25) afirmam que não existe e 19,4% 

(6) dizem que sim, existe. 

Ademais, ao serem questionados sobre qual a discriminação mais 

frequente na universidade, 32, 3% (10) responderam que a discriminação mais 

frequente é sobre orientação sexual, 22,6% (7) afirmam que é sobre classe social, 

12,9% (4) afirmam que é sobre raça, 12,9% (4) afirmam que é sobre política, 

9,7% afirmam que não há, 6,5% (2) garantem que é sobre religião e 3,2% (1) 

afirmam que a maior discriminação é referente à idade. 

Percebe-se que os entrevistados apresentam situações de debates 

referentes às minorias de nossa sociedade, mas que serão e são objetos de 

outras pesquisas e não esta.  

Questionados sobre a relevância da discussão em torno da questão do 

ambiente acadêmico, a maioria (90,3%) dos alunos entrevistados considera essa 

discussão relevante à medida que afeta a vida de toda uma sociedade e a 

construção de sua identidade. Consonante com Gomes (2017), quando afirma 

que o processo de emancipação e superação sociorracial nos desafia a construir 

uma pedagogia da diversidade (de raça, de gênero, de idade, de culturas) para 

enegrecer os espaços sociais. Para isso, é necessário que toda uma sociedade 

se debruce sobre suas problemáticas, como se apresenta a questão negra e suas 

nuances. Dentre os entrevistados, 6,5% (2) não souberam informar se acham 

relevante esta discussão no ambiente acadêmico e 3,2% (1) entende que este 

debate não é relevante, pois vivemos uma democracia racial. 

Precisa-se evoluir no entendimento do que significa raça na sociedade 

brasileira para entender como é construída a identidade negra no Brasil. Para 

Munanga (1994), essa identidade é por vezes utilizada como ressignificação 

política pelos próprios negros e por vezes pode ser entendida como categoria de 

exclusão social. Esse entendimento é primordial para que nos debates das 

relações étnico raciais nos espaços sociais não se caia nas amarras do mito da 
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democracia racial. Já que índices de marginalização do negro nesta pesquisa já 

apontados e análises já feitas e aqui citadas, inclusive referentes à UNICENTRO, 

demonstram que a democracia racial é um mito. 

Assim, a construção da identidade negra é um processo contínuo, 

construído pelos negros e negros nos vários espaços nos quais circulam. Por 

isso, está identidade é também construída durante a trajetória escolar desses 

sujeitos, e nesse caso, a escola (inclusive no Ensino Superior) tem 

responsabilidade social e educativa de compreendê-la na sua complexidade, 

respeitá-la, assim como as outras identidades construídas pelos sujeitos que 

atuam no processo educativo e lidar positivamente com a mesma (GOMES, 

2012). 

Desta maneira, as Constelações de Aprendizagem de Da Silva (2016) 

interpretam como a legitimidade do negro nos espaços sociais interferem no 

pertencimento e reconhecimento dessas pessoas sobre sua existência legítima. A 

visibilidade negra na Academia está ligada ao pertencimento.No momento em que 

a pessoa negra está isolada neste ambiente, inconscientemente ou 

conscientemente ela não se vê pertencente à universidade, da mesma maneira o 

não negro também não legitima as pessoas negras neste ambiente. O 

reconhecimento está inerente ao pertencimento, ao pertencer se sente 

reconhecido quanto a sua identidade étnica e suas origens culturais negras, bem 

como,o reconhecimento de intelectuais negros e sua contribuição para a 

construção do conhecimento. A ausência dessas interligações são as barreiras de 

aprendizagem impostas pelo ambiente de aprendizagens brancas e que mandam 

mensagens refratárias ao imaginário social negro, impedindo o reconhecimento 

institucional.  

Em relação à importância da valorização da comunidade negra no 

ambiente acadêmico, refletindo esta como forma de debate na universidade, as 

justificativas apresentadas pelos entrevistados perpassam a argumentação que 

se caracterizou como compreensão de luta por direitos, pertencimento e 

valorização cultural como reconhecimento, combater privilégios e relevância de 

visibilidade negra. Os entrevistados que não demonstraram compreender 

importância neste debate justificaram com argumentos de compreensão que este 

aumenta a segregação, além da entrevistada 30que não soube opinar. 
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Dois entrevistados argumentaram desenvolvendo um raciocínio que expõe 

sobre a preocupação com aumento da segregação racial no ambiente acadêmico: 

 
Acredito que o reforço deste tipo de discussão apenas contribui para a 
continuidade da discriminação, onde os alunos, que poderiam manter-se 
unidos, acabam se dividindo em grupos ideológicos sem necessidade 
(ENTREVISTADO 16, 2019). 
 

Esta argumentação perpassa as compreensões do mito da democracia 

racial, encalacrado na sociedade a partir do entendimento científico de que não 

existem diferenças biológicas entre pessoas negras e não negras.  

O entrevistado 23 acredita que o debate baseado na cor contribui para a 

divisão da sociedade em grupos: 

 
Acredito que devemos ir mais além do que somente a cor, somos todos 
seres humanos. Apesar de ser indiscutível a disparidade e discriminação 
devemos tratar todos iguais de forma a não nos dividirmos em grupos na 
sociedade (ENTREVISTADO 23, 2019). 

 

Como já discutido nesta pesquisa, é de compreensão que o movimento 

negro se apropria do termo raça para denunciar e debater as questões de 

assimetria social que permanecem na sociedade, apesar de a Constituição 

assegurar que somos todos iguais, dando a impressão de que estamos todos em 

condições iguais de existência.  

A importância do debate sobre a questão racial na universidade é também 

apontada como determinante na luta por direitos constitucionais e consequente 

diminuição de preconceito, de acordo com os entrevistados: “[...] acho um 

absurdo nós, negros, ainda lutarmos por nossos direitos ou igualdade só por 

questão étnica” (Entrevistada 1). 

O entrevistado 24 entende que o debate é importante para combater os 

privilégios, outra categoria encontrada na argumentação dos entrevistados de um 

segmento racial que não foi escravizado: “[...] Porque para um negro ou uma 

negra chegar no ambiente acadêmico teve que abrir mão de muitas coisas que 

outros segmentos não precisaram como a convivência familiar, lazer, etc.”.  

Diante da necessidade de abster de relações importantes para a 

existência, como o convívio familiar ou o lazer, como cita o entrevistado 24, ou 

refletindo sobre uma lógica como a escolha de curso, onde entrevistados citam a 
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questão econômica como determinante, pessoas que podem optar por um curso 

sem precisar se abster de importâncias ligadas à sua vida, detém de privilégios 

em relação a outros. Como no caso das pessoas negras que citam suas 

dificuldades para ingressar e permanecer nos cursos.  

A centralidade branca nos espaços da universidade se apresenta como 

fenômeno refratário nas aprendizagens dos estudantes negros da UNICENTRO. 

A desvalorização epistemológica da negritude, sua cultura e história aparecem 

como barreira na experiência acadêmica de pessoas negras na UNICENTRO e 

por isso é apresentada como uma nova categoria de aprendizagem nas 

dificuldades de reconhecimento e pertencimento negro. 

 

FIGURA 16 - Constelações de Aprendizagem3 vividas pelos discentes negros da 
UNICENTRO 

 

 

FONTE: A autora (2019) 

 

Partindo do pressuposto citado pelos entrevistados da relevância do debate 

a partir da visibilidade, é perceptível no relato do entrevistado 4: “[...] é necessário 

visualizar a presença do negro na sociedade como uma pessoa com os mesmo 

direitos e deveres, igualar-se as comunidades brancas.”  
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O entrevistado 10 compreende este debate como relevante para a 

visibilidade negra na universidade: “[...] mesmo a nossa região tendo um número 

de negros menores que o resto do Brasil, ainda assim existem poucos negros na 

UNICENTRO em comparação com a quantidade de negros que moram em 

Guarapuava e região”. Assim como a entrevistada 26,que vê esse debate como a 

contribuição para a visibilidade e diminuição de preconceitos: “Sim, visibilidade e 

representatividade são importantes na diminuição das diferenças e preconceitos”. 

Outra categoria que se pode perceber nas argumentações, gira em torno 

da compreensão que a comunidade negra e seus saberes tradicionais e 

científicos podem contribuir positivamente para a construção de conhecimento 

acadêmico e cultural, além dos saberes que já foram apropriados pelos não 

negros: “Pois essa comunidade tem muito a contribuir para o bem-estar do 

ambiente acadêmico”, conforme o entrevistado 5ou como entende o entrevistado 

29: “Sim, é de extrema importância, o Brasil é um país multicultural de várias 

raças e povos onde os povos negros tem seu papel e participação na construção 

histórica do país.” 

Dentro da constelação dos saberes produzida pelos negros no Brasil, todos 

acompanham a trajetória histórica dos negros desde o tempo de colônia e 

ganharam mais visibilidade na educação e sociedade brasileira a partir dos anos 

2000 (GOMES, 2017). Saberes estes relegados ao desprezo epistemológico na 

sociedade brasileira. 

A entrevistada 20 argumenta frisando a importância deste debate não 

somente dentro da Academia, mas em todos os espaços sociais em que o negro 

busca a sua legitimidade genuína: 

 
Particularmente vejo isso com outros olhos. É importante que não 
somente o ambiente acadêmico saiba de histórias e culturas africanas e 
afro-brasileiras, mas todas as áreas do saber como exatas, humanas, 
ciências, saúde, etc. A discussão das relações étnico-raciais precisam 
urgentemente adentrar no sistema educacional brasileiro. É necessária 
uma ampla discussão dos livros didáticos, da aplicação da Lei 10.639 e 
cursos de formação para educadores e educadoras sobre esta temática. 
Gosto das iniciativas do NEAA’s e dos NEAB’s presente nas 
Universidades Estaduais e Federais, mas acredito que é preciso unir o 
conhecimento acadêmico com o conhecimento tradicional geralmente 
advindo de curandeiras, famílias matriarcais, populações de terreiros e 
ilês e comunidades quilombolas (ENTREVISTADA 20, 2019). 
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Dentre os entrevistados (31), a maioria (18) teceu argumentações que vão 

ao encontro da necessidade de valorização da cultura afro-brasileira e africana, 

pertencimento e reconhecimento. 

A entrevistada 6 acredita que, com coletivos, os debates promovam 

sentimento de pertencimento a comunidade negra: “[...] com coletivos que 

proporcionassem debates e sentimento de pertencimento a comunidade negra 

dentro da instituição”.  

O entrevistado 8 acredita que a cultura negra é tão bonita quanto outras 

culturas e precisa de devida valorização: “[...] é uma cultura belíssima assim como 

a cultura alemã, polonesa, italiana, etc.” ou como a entrevistada 17: “[...] porque 

fazemos parte da sociedade e nossa história não é optativa”.  

A cultura negra não é descartável, o desprezo epistemológico semeado ao 

longo da construção da sociedade brasileira em relação à cultura africana e 

posteriormente, em decorrência de construção social, a cultura afro-brasileira não 

deve ser uma opção. As políticas afirmativas, no caso, objeto desta pesquisa de 

acesso ao Ensino Superior, são ferramentas de combate a esse desprezo e a 

ampliação da comunidade negra é uma medida a ser tomada neste sentido.  

Neste sentido, o entrevistado 9 faz a seguinte construção lógica: “É 

necessária a valorização a fim de desconstruir conceitos e pré-conceitos da 

sociedade acerca do negro (e também do indígena). Além disso, o negro tem 

direito de ocupar todos os espaços acadêmicos, profissionais e etc.” 

O entrevistado 27 acredita que é fundamental o debate, não somente pelo 

valor histórico de construção, constituição e formação de nossa sociedade, mas 

também por ser um gesto humano de aprender, valorizar e respeitar as diversas 

culturas que só enriquecem com suas respectivas contribuições.  

A construção do argumento da entrevistada 21 se baseia na valorização da 

comunidade negra como empoderamento: 

 
Sem dúvidas, o ambiente acadêmico é uma amostra da sociedade plural 
em que vivemos, que muitas vezes é preconceituosa e segregadora. 
Sendo assim, acredito que o espaço seja propício para desconstruir pré-
conceitos, reafirmar identidades e empoderar sujeitos. No sentido de 
propor discussões que levem as pessoas a refletir e quebrar paradigmas 
construídos historicamente (ENTREVISTADA 21, 2019). 
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Em consonância com Franz Fanon (2008), é na medida em que se 

ultrapassa o ser imediato que se apreende do outro como realidade natural e mais 

do que natural. A valorização da comunidade negra nos espaços é necessária 

não somente para o negro, todavia como medida educativa do sujeito não negro 

que estará em treinamento de seu olhar para enegrecer a legitimidade tanto 

individual do sujeito negro como coletivo dessa comunidade, seja no ambiente 

acadêmico, sejam nos outros espaços que os mesmos possam coexistir. 

Nesta perspectiva, a entrevistada 22faz seu relato: 

 
Sim, pois ela é, ou deveria ser uma parte importante da sociedade em 
que vivemos. É necessário que os alunos, em especial os mais novos 
(calouros) tenham consciência de sua história e saibam o quão 
importante é discutir essas questões dentro da universidade e que isso 
deveria ser normal/rotineiro (ENTREVISTADA 22, 2019). 

 

Em conformidade com a lógica das Constelações de Aprendizagem, de 

acordo com a Figura 1 que demonstra as constelações pensadas no ambiente 

acadêmico, a entrevistada 22 argumenta referente ao espaço denominado como 

recepção.  

A recepção dos alunos ao ambiente acadêmico e, neste caso, a recepção 

do aluno negro na universidade ao se deparar com um ambiente não negro, pois 

não se percebe pessoas negras nos setores administrativos, docentes, discentes, 

entre outros.A presença de pessoas negras nesses espaços exerceria 

representatividade dissolvendo o imaginário racista dentro da instituição. Desta 

maneira, relevante para romper com as perspectivas da experiência 

individualizada ou a análise limitada a uma geração pode elucidar novos 

caminhos interpretativos sobre o comportamento social afro-brasileiro (DA SILVA, 

2016). 

A entrevistada 15 apresenta um discurso para que se rompam os olhares 

predominantes eurocêntricos dentro da academia para a contemplação da 

valorização da cultura negra:  

 
[...] somos seres humanos hábeis para muitas atividades, nosso cabelo 
ou cor da pele não interfere na nossa capacidade de ser tão inteligente 
quanto ou mais que os de pele branca. E sem falar de muitos 
ensinamentos e costumes que são dos negros e estão na universidade 
apropriados por brancos, muitas vezes até mesmo sem saber que são 
da cultura negra ou afro. Isso seria algo muito interessante de se 
valorizar e entender e aprender, eu gostaria de saber mais sobre a 
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comunidade negra, costumes, religião de verdade como é, não como é 
contado por brancos em livros, jornais ou na internet por exemplo 
(ENTREVISTADA 15, 2019). 

 

Assim, a percepção teórico-metodológica das Constelações de 

Aprendizagem sugerem a valorização da História e Cultura Africana e Afro-

brasileira como fundamentais para romper com a epistemologia eurocêntrica, em 

conformidade com o entendimento dos alunos negros entrevistados. 

 

4.8 O RACISMO VIVIDO 
 

Para entender como o racismo se manifesta na referida universidade, 

pediu-se para que os entrevistados relatassem, caso tivesse ocorrido, algum tipo 

de experiência racista pela qual tenha passado dentro da universidade. A maioria 

(51,61%) dos entrevistados relatou que não vivenciou, não presenciou e/ou não 

existiu nada referente a isso.  

A entrevistada 28 relata seus privilégios por ser uma pessoa negra de pele 

clara:  

 
[...] não passei por nenhuma situação racista, apesar de ser descendente 
de negros, minha pele é clara, e literalmente eu não sinto na pele o 
preconceito diferente de outras pessoas com a pele mais escura que são 
marginalizados pela nossa sociedade (ENTREVISTADA 28, 2019). 
 

 

 Entre os participantes que relataram situações, pode-se perceber racismo 

praticado por expressões ou piadas racistas, orientação sexual, tratamento 

diferenciado entre negros e não negros, estética e comparação esdrúxula. 

 Em relação à orientação sexual o entrevistado 7menciona que é a única 

situação discriminatória pela qual passou. Situação que apresenta definitivamente 

uma problemática nas relações na universidade, mas que não é objeto desta 

pesquisa.  

 Sobre tratamento diferenciado entre pessoas negras e não negras, a 

entrevistada 21 denuncia: “ocorreu quando fui estagiária no CEDETEG, onde tive 

tratamento diferente do que uma menina branca”. 

 A prática racista não acontece somente verbalizada, mas também de 

outras maneiras, como a apresentada pela entrevistada 21. Tais percepções da 
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pessoa negra para com pessoas não negras, podem não parecer como 

depreciativas, mas o são, à medida que é rotineiro e fere sem se ver.  

 Tais mecanismos excludentes acontecem também como comparações 

esdrúxulas como a mencionada pelo entrevistado 31: “Uma aluna relatar ao 

segurança negro que viu alguém estranho no campus numa região onde naquele 

momento só tinha eu”. 

 O entrevistado 27 demonstra tristeza com tais comparações na fala que 

segue: “Quando fui perguntado se a minha pele tinha relação ao queimado do sol, 

isso me entristeceu, eu sei que sou preto e não tenho vergonha, aliás, me sinto 

agraciado por ser negro” (ENTREVISTADO 27, 2019). 

 As comparações e expressões racistas à medida que vão acontecendo 

depreciam a existência negra, sobretudo a pessoa negra ao se enxergar como 

minoria ou única nos espaços. Assim como demonstrado ao longo da pesquisa, a 

legitimidade identitária étnica ausente partindo do não negro, que recebe a 

mensagem de que o ambiente universitário é o não lugar do negro. 

 O entrevistado 23 dispara: “Sempre os menos favorecidos são motivo de 

piada ou discriminação”, denunciando a percepção da pessoa negra na 

UNICENTRO e na sociedade.  

 O entrevistado 3 apresenta as piadas como corriqueiras: “algumas piadas 

de amigos”. Discurso semelhante com o entrevistado 9: “piadinhas racistas” 

 A comparação entre pessoas negras para insinuar semelhança demonstra 

concomitantemente mecanismos excludentes na universidade, como menciona a 

entrevistada 12: “Na turma de calouros havia uma aluna negra. Minha própria 

amiga disse (possivelmente, sem conhecimento prévio de ser uma frase racista) 

que ela era minha irmã, sendo que não existia nenhuma semelhança entre nós”. 

 O racismo velado, por intermédio de piadas, expressões ou comparações 

são mecanismos excludentes e encontrados nos relatos dos estudantes negros 

que frequentam ou frequentaram a UNICENTRO. Como menciona a entrevistada 

13: 

 
Ouvi colegas falando e rindo do cabelo de uma colega negra e ouvi 
várias conversas no quiosque em relação a professores, funcionários e 
alunos negros. Já ouvi várias vezes alguns colegas e amigos 
reproduzindo expressões racistas como: ‘não sou tuas negas’ 
(ENTREVISTADA 13, 2019). 
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As comparações seguem a lógica, na mesma direção em relação às 

expressões culturais já reconhecidas como negras. Assim como descrito pela 

entrevistada 15: 

   
A pessoa foi referir-se a algo ruim ou bizarro e fez uma piadinha sobre 
um samba negro, depois pediu desculpa por ter sido racista, mas até 
isso a sala toda já havia dado risada, eu me senti mal por isso, assim 
como a vez que a pessoa veio pegar em meu cabelo que é volumoso por 
ser cacheado e me disse que estava bonito então eu agradeci e a 
pessoa então disse “o que fez nele, lavou?”, eu me senti com vontade de 
chorar, pois todos do laboratório ficaram rindo. Sei que para muitas 
pessoas isso que elas fazem pode significar nada mas para mim me 
causou muita mágoa e tristeza (ENTREVISTADA 15, 2019). 

 

A entrevistada 20apresenta um relato mais detalhado de seu sofrimento no 

ambiente acadêmico como aluna negra: 

 
Sempre foi muito difícil para mim, poder escrever abertamente sobre 
essas questões vivenciadas na universidade. Eu escolhi cursar 
Comunicação Social – Jornalismo, mas havia me esquecido que em 
algum momento eu teria que passar pela disciplina de Telejornal, no qual 
eu deveria ser âncora ou ser repórter. Naquela época (2012/2013) eu 
não tinha condições financeiras de comprar roupas adequadas ou 
bonitas suficientes para frequentar essa disciplina. Não desisti, fui em um 
brechó e comprei um blazer e uma calça social somente para a 
disciplina. A maioria das colegas de turma eram magras, loiras e 
morenas de cabelo liso. Na época, eu não me sentia à vontade, inclusive 
me sentia muito mal. O meu cabelo era alisado na época, mas nunca 
tinham comentado sobre. Eu também não reagia porque não tinha a 
força e muito menos a consciência política/identitária que tenho hoje. 
Certa vez, quando fomos apresentar telejornal questionei a professora 
do porquê de eu não poder usar meus óculos de grau que eram 
exatamente iguais aos de minha colega branca. Ela fez cara de 
desentendida e disse que não ficaria bonito em mim. Mas a aluna loira e 
branca podia, certo? Logo em seguida comecei a notar os pequenos 
gatilhos racistas em que enfrentei ao longo do curso. Outras situações, já 
no último ano, foram quando eu fui de turbante para a aula, o professor 
falou: “vejam, a entrevistada 20, ela usa turbante, mas se eu colocasse 
turbante não ficaria legal”. Também não entendi na época qual era a 
proposta do comentário dele e fiquei super constrangida na aula. 
Também, no último ano enquanto eu apresentava um seminário, meus 
colegas riam de mim enquanto eu estava falando lá na frente sobre 
afroempreendedorismo. Foi tudo muito doloroso, mas hoje percebo que 
foram situações racistas em que vivenciei na universidade. As pessoas 
sempre esperam que o ato racista seja direto e verborrágico, mas nem 
sempre. Quando não nos matam de fato, nos humilham da forma mais 
cruel e fria possível (ENTREVISTADA 20, 2019). 

   

O relato da entrevistada 17 apresenta o racismo direto: “fui chamada de 

macaca, escrava, etc.”, o racismo figura como crime na Constituição e esta se 

torna uma denúncia grave de crime que ocorre dentro da instituição.  
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4.9 NEGRITUDE E SUAS BARREIRAS NA UNIVERSIDADE: AÇÕES 
REFRATÁRIAS PARA A APRENDIZAGEM 

 

Buscou-se compreender quais são as maiores dificuldades de ser uma 

pessoa negra na universidade a partir do olhar da pessoa negra. Categorizaram-

se as respostas em algumas questões norteadoras definidas como dificuldades 

em relação ao racismo (16,1%), dificuldades em relação ao pertencimento e 

reconhecimento (19,4%), dificuldades do não lugar do negro (38,7%), dificuldades 

em relação à classe social (6,5%), oportunidades iguais (3,2%) e os que não 

souberam opinar (16,1%).  

Com relação as oportunidades, o entrevistado 8 relata que para ele, as 

maiores dificuldades em ser uma pessoa negra são as oportunidades desiguais. 

Provavelmente, o entrevistado percebe o tratamento diferente dado à pessoa 

negra, mesmo que de maneira velada ou inconsciente dentro da universidade. 

As dificuldades relatadas como por classe social estão presentes nas falas 

de dois entrevistados, provavelmente pelo fato de necessitarem trabalhar ao 

mesmo tempo em que cursam a graduação: “nenhuma, a maioria das dificuldades 

são financeiras e relacionadas ao tempo (Entrevistado 29). E o entrevistado 23 

que acredita que a cor de sua pele não seja a questão, mas a classe social: 

“Acredito que não pela cor, mas possivelmente por sua classe social, que deriva 

de problemas anteriores na base da sociedade.” Para o entrevistado 4: “continuar 

o curso, pois as pessoas negras na sua maioria vem de comunidades carentes e 

torna-se difícil conciliar trabalho e estudo”. 

Os entrevistados que relataram o racismo como principal dificuldade, 

apontam diferentes compreensões a respeito, mas que findam na mesma 

problemática. O entrevistado 9apresenta a universidade como instituição racista, 

pela localidade: “A própria universidade, situada em uma região extremamente 

racista, homofóbica, sexista, machista e xenofóbica”. 

De acordo com a entrevistada 15, as principais dificuldades da pessoa 

negra na universidade são “as ‘piadinhas”, e a maneira como a maioria das 

pessoas te olham diferente, não sei explicar, mas é diferente quando por exemplo 

se é negro e usa roupa mais curta ou quando está com cabelos soltos”, relato 

semelhante com o apresentado pelo entrevistado 27: “o racismo que a gente sofre 

com piadas e exclusões”. Características do racismo velado, que é excludente de 
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maneira sutil nas ações, mas que deixa marcas na pessoa negra aumentando 

suas dificuldades de reconhecimento e pertencimento, bem como seu valor 

identitário.  

Para o entrevistado 11, o ambiente universitário é tóxico e racista quando 

não se pode debater a questão negra em função da ideia de vitimismo: “tocar no 

assunto de ser negro. As pessoas levam pro lado do vitimismo”. Em contrapartida, 

a entrevistada 17 menciona que as pessoas da universidade não aceitam 

pessoas negras e as colocam em lugar de inferioridade: “as pessoas não aceitam 

e te veem como inferior”. Se não são vítimas, por que as pessoas da universidade 

as tratam como inferiores? Reflexos do imaginário racista presente na sociedade 

e que não ficaria de fora do chão da universidade. 

Os relatos que tratam das dificuldades de reconhecimento e pertencimento 

variam nas maneiras de se expressar, mas caracterizam tais dificuldades, latentes 

na questão negra na sociedade como um todo, o que não exclui o ambiente 

universitário como se vê a seguir.  

A entrevistada 6 relata as dificuldades como “sentimento de 

pertencimento”. O entrevistado 7 fala da invisibilidade nos setores administrativos 

e docentes: “talvez docentes ou na cúpula administrativa da universidade”, 

provavelmente por não perceber pessoas negras nesses setores. 

A entrevistada 21 apresenta suas dificuldades como: “penso que seja 

dificuldade de pertencimento e aceitação das demais pessoas”.Bem como, relata 

a entrevistada 22: “o fato de sermos a minoria é um pouco desconfortável, não ver 

pessoas parecidas com você.” As falas apresentam como se sente a pessoa 

negra em um ambiente que não encontra seus pares étnicos e nem suas 

representações identitárias nos diferentes espaços da universidade, bem como o 

não reconhecimento do outro em relação à pessoa negra.  

 
Assim a realidade humana em-si-para-si só consegue se realizar na luta 
e pelo risco que envolve. Este risco significa que ultrapasso a vida em 
direção a um bem supremo que é a transformação da certeza subjetiva, 
que tenho do meu próprio valor, em verdade objetiva universalmente 
válida (FANON, P. 181, 2008). 

 

A entrevistada 12 relata suas dificuldades como “ser a exceção diante de 

uma maioria branca pode fazer com que algumas pessoas desistam do curso”. 
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O não lugar do negro no chão da universidade é relatado pela maioria dos 

entrevistados (38,7%). Este não lugar está diretamente ligado ao não 

pertencimento e não reconhecimento da pessoa negra nas IES, assim como na 

UNICENTRO, com seu número escasso de alunos negros nos cursos de 

graduação.  

A entrevistada 2 e o entrevistado 3 relatam a falta de respeito e a 

dificuldade de socialização como seus principais fatores de dificuldade por serem 

negros na universidade. Consideraram-se esses relatos como os de não lugar do 

negro na universidade, por entender que a falta de respeito citado pelos mesmos 

e a dificuldades de socialização estão ligados ao fato de negros serem minoria 

nos espaços da universidade. 

Para a entrevistada 26 a “descredibilidade por conta da cor e classe social, 

respectivamente” são as maiores dificuldades da pessoa negra na universidade. 

Esta descredibilidade está diretamente ligada a não legitimidade recebida pela 

pessoa negra neste ambiente, são os estereótipos da pessoa negra, não só na 

universidade, mas também fora dela. O sentimento de inferioridade não existiria 

se ele não fosse praticado por pessoas não negras em suas falas, ações, gestos 

e se as instituições não negassem à pessoa negra seus espaços. 

A entrevistada 28 relata que não teve dificuldades por ser negra de pele 

clara e considera difícil falar sobre isso sem ter contato com colegas negros. 

Provavelmente por ser única negra na turma, mesmo de pele clara. 

 
É difícil falar sobre isso, sendo que eu nunca fui discriminada pela cor da 
minha pele, e sem ter contato com colegas negros. A única colega negra 
da minha turma desistiu do curso, mas usando um pouco de empatia 
imagino que deve ser uma tarefa difícil, principalmente numa cidade 
como Guarapuava que é extremamente conservadora, que exalta seus 
imigrantes europeus em detrimento do povo negro que é excluído da 
nossa história. O Paraná num contexto geral é racista e preconceituoso 
(ENTREVISTADA 28, 2019). 

 

Concomitante com Gomes (2002), que afirma que é impossível a 

construção da identidade no isolamento, o entrevistado 18 afirma que “situações 

de indiferença e isolamento podem ser entraves que impedem que o aluno negro 

esteja completamente focado no desenvolvimento que se busca na universidade”. 

Assim como demonstra o entrevistado 19: 
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Na minha opinião, a maior de todas (as dificuldades) é eu mesmo não 
me ver como alguém igual aos demais (devemos ser iguais na diferença) 
e saber que os traumas do passado ainda tem reflexos no meu presente 
e isso não tem um remédio com efeito imediato, o tempo e o meu 
reconhecimento como alguém negro são o que me fazem melhorar 
(ENTREVISTADO 19, 2019). 

 

O entrevistado 19 demonstra em sua fala os reflexos da exclusão, mesmo 

que esta seja velada e não diretamente, não se ver no ambiente acadêmico, nos 

demais espaços da sociedade, sobretudo os que são lidos como primordiais, 

fazem com que a pessoa negra não pertença e não se sinta pertencente e 

reconhecida, com sua legitimidade negada, além do desprezo epistemológico (DA 

SILVA, 2016). 

Para o entrevistado 20 as maiores dificuldades estão em ter consciência 

de, como pessoa negra, o seu corpo está ocupando um lugar que não é seu: “As 

maiores dificuldades em ser uma pessoa negra universitária é você ter a 

consciência de que o seu corpo preto está ocupando um lugar majoritariamente 

eurocêntrico e que você precisa preservar ao máximo sua saúde mental caso 

queira se formar”. Assim como o entrevistado 10 que cita como suas dificuldades 

maiores as de ver o espaço acadêmico “recheado de pessoas brancas”.  

Ainda sobre o ambiente universitário ser o não lugar da pessoa negra, a 

entrevistada 1 apresenta como se sente na universidade: 

 
Em sala somos em alguns casos, poucos ou apenas a gente mesmo. As 
pessoas nunca sabem te elogiar de forma sensata. Negra parece ser 
algo de outro mundo, preferem sempre lhe chamarem de “morena” 
mesmo você falando que é negra. Os homens acham que toda negra é 
“objeto” sexual, são mulheres “quentes” (ENTREVISTA 1, 2019). 

 

Para a mulher negra, as questões se fundem na intersecção, pelo racismo 

e pelo machismo. Suas identidades são diminuídas nas diferentes formas de 

existir e na universidade isso se repete, como menciona a entrevistada 1. 

O entrevistado 24 encerra os comentários sobre as dificuldades de ser uma 

pessoa negra na universidade, denunciando a necessidade de justificar a 

presença negra nas salas de graduação.  

 
O maior peso é a necessidade de justificar para outros porque você está 
na universidade. Parece que não é um lugar feito para o negro. E isso 
acontece de maneira sutil, pequenos comentários sobre notas, lugares 
que nos colocam para estagiar, querem a todo tempo dizer que não 
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pertencemos à universidade e isso se torna um fardo muitas vezes maior 
que a falta de recursos materiais (ENTREVISTADO 24, 2019). 

 

É perceptível, após os relatos, entender como a pessoa negra se sente na 

universidade como minoria, sem a legitimidade de sua identidade e sem suas 

representações nos espaços.  

O pertencimento e o reconhecimento das pessoas negras ao ambiente 

universitário e a valorização de sua etnia ficam defasados à medida que não são 

acolhidos de maneira genuína. Esse acolhimento não está ligado ao mito da 

diferença intelectual entre pessoas negras e não negras, como sabido, argumento 

já vencido nos debates sobre a questão negra. A UNICENTRO se faz responsável 

por tal desfecho, quando nega que está população necessita ingressar na 

universidade e não pode optar por cotas raciais, sendo esta uma política pública 

facultativa oferecida pelo Estado. 

 

4.10 DESISTIR OU PERSISTIR 
 

Questionou-se aos alunos negros entrevistados se eles, enquanto pessoas 

negras, pensaram em desistir em virtude de algum tratamento que tenham 

recebido no ambiente acadêmico. A maioria (77,4%) dos entrevistados respondeu 

que não e 22,6% respondeu que sim, pensou em desistir do curso.  

Entretanto, dentre os que não pensaram em desistir, o entrevistado 18 

relata que não pensou em desistir por influências externas “porém, tive momentos 

em que cheguei a me sentir isolado a ponto de abandonar matérias, projetos”. 

Demonstrando mais uma vez como o isolamento étnico, mesmo em meio a tantas 

pessoas no ambiente acadêmico, prejudica o pertencimento e reconhecimento e 

consequente permanência do aluno negro na universidade.  

O entrevistado 8, em relato empoderado, menciona que “não, porque 

jamais desistira pela discriminação de alguém. Eu simplesmente sentiria pena 

pela ignorância de alguém que se sente ‘melhor’ do que outra devido a sua cor”. 

Entretanto, tal relato aponta como as pessoas negras precisam resistir nos 

espaços, constantemente reafirmar sua existência e, considerando que nem todas 

as pessoas possam ser empoderadas na questão racial, este se torna um fator 

determinante para a desistência dos alunos. 



173 
 

Esse empoderamento não está relacionado com a autonomia individual 

somente, mas o empoderamento social que parte primeiro de si e depois para a 

transformação social, como Paulo Freire (1986) comenta ao dizer que o 

desenvolvimento crítico é fundamental para transformação da sociedade, mas 

não é por si só suficiente. Para Freire, se você não é capaz de usar sua liberdade 

para ajudar outros a se libertarem por meio da transformação global da 

sociedade, então você só está desenvolvendo uma atitude individualista. Neste 

sentido é que se faz necessário debater a questão racial também com não 

negros, a fim de que, a partir de sua emancipação identitária e reconhecimento 

social e cultural, possam contribuir para o empoderamento de pessoas negras por 

intermédio de reconhecimento cultural e social nos espaços da sociedade e da 

universidade. 

A legitimidade e reconhecimento negro e consequente pertencimento, 

podem estar diretamente ligados com a permanência das pessoas negras na 

universidade e seu consequente sucesso na trajetória acadêmica. 

Dentre os relatos afirmativos, alunos que pensaram em desistir do curso 

em virtude da questão negra e possível tratamento diferenciado que vivenciaram, 

o entrevistado 27 demonstra como isso os torna frágeis e mesmo o 

questionamento da pesquisa os deixa desconfortáveis: “já sim, foi uma pergunta 

na qual me senti mal, justamente por ser praticamente uma afirmação a respeito 

de que a cor da minha pele justificaria algo”. 

Uma das entrevistadas relata como era difícil lidar com a situação de ser 

único exemplo de negritude dentro da sala de aula: “sim, detestava ser usada 

como exemplo de negritude única na sala” (Entrevistada 6). Este relato demonstra 

como o isolamento em espaços de convivência em grupo ressalta as diferenças e 

derruba por terra o mito da democracia racial, que considera todas as pessoas 

iguais, mas que as experiências e vivências racistas demonstram como se vive 

em sociedade racista. 

A entrevistada 15 menciona como as piadas racistas que ocorrem com 

naturalidade nas salas de aula quase foram motivos para sua desistência: “esse 

dia da piadinha do meu cabelo eu me senti mal e em todas as aulas com essa 

pessoa, eu queria faltar ou ficava com medo dela falar algo de novo em relação a 

isso, e eu ficar constrangida de novo, e chegar em casa e chorar de novo.” 



174 
 

A intimidação ocorre de maneira sutil para o intimidador, mas de maneira 

dolorosa para o intimidado. A sugestão de que seus traços negróides podem ser 

motivo de piada, coloca em cheque a legitimidade de pessoa negra para a própria 

pessoa negra que busca se privar de exposições para que não seja mais motivo 

de piada por algo que não pode modificar. 

A entrevistada 20 comenta como era difícil estar no ambiente acadêmico e 

como isso era motivo para desistir: 

 
Todos os dias que tive aula na graduação pensei em desistir. Eu não 
conseguia interagir com os colegas porque não tinha o mesmo estilo e 
condições financeiras que eles. Em algumas aulas eu tinha vontade de 
sumir, me esconder em um buraco para que ninguém me visse. Comecei 
a piorar quando tentava me encaixar ou ser aceita pelas minhas colegas 
brancas que nada, mais riam de mim.” (ENTREVISTADA 20, 2019). 

 

O entrevistado 24 comenta porque desistiu do primeiro curso: 
 

Eu desisti do curso de Arte-Educação e quase abandonei o curso de 
Serviço Social. Uma professora me viu trabalhando e disse: “como você 
deixou o curso para trabalhar num almoxarifado?”. Eu tranquei o curso 
porque precisava comer. E em outro momento, uma professora disse 
com desdém que era muita pretensão eu querer estudar uma certa 
categoria no trabalho de conclusão do curso, pois precisava que eu 
conhecesse a literatura de origem, na língua alemã. Acho que ela queria 
dizer: se coloque no seu lugar(ENTREVISTADO 24, 2019). 

 

A todo o momento o negro é questionado se aquele é mesmo o seu lugar 

de direito, se não direta, indiretamente, quando se insinua que este não é seu 

lugar ou quando o próprio negro se vê como único na sala de aula ou nos 

diversos espaços que podem ser proporcionados pela universidade. 

Dentre os entrevistados, a maioria relata que não desistiu do curso (71%) e 

29% relatam que desistiram. As justificativas apontadas circundam a necessidade 

de trabalhar, não identificação com o curso, curso elitista, problemas psicológicos.  

 Dentre os que alegam a necessidade de trabalhar, o entrevistado 10 relata 

que desistiu, pois não estava aguentando a rotina de trabalhar o dia todo. O 

entrevistado 16 comenta que o problema das greves prejudicavam seu trabalho: 

 

A faculdade aderiu a duas greves seguidas e com risco de ocorrer a 
terceira. Sendo assim, alguns professores tinham a intenção de repor 
aulas no sábado, e como eu trocava meus serviços para o final de 
semana, acabaria tendo pouquíssimos dias para descanso, então resolvi 
mudar para a faculdade particular(ENTREVISTADO 16, 2019). 
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Vale destacar que as greves institucionais na UNICENTRO nunca foram 

pelos negros ou para combater o racismo. As greves são realizadas para 

conquistar direitos que perpassam os negros que nela se inserem, mas são de 

interesses majoritários não negros. Desta maneira, a identificação de classe 

encobre a luta dos negros e indígenas. 

O entrevistado 9 relata que o seu curso, em sua opinião, era muito elitista 

“desisti de Letras-Inglês em 2012, por achar o curso muito elitista”. 

O entrevistado 4 comenta que não se identificou com o curso e por isso 

desistiu: “iniciei dois cursos na UNICENTRO, desisti do primeiro porque não me 

identifiquei com o curso. O segundo conclui porque era o que eu procurava”. Não 

se encontrou elementos mais detalhistas sobre quais são esses cursos e porque 

o indivíduo não se identifica com ele. 

O entrevistado 10 relata que teve problemas psicológicos e sem a empatia 

dos professores e colegas de classe precisou desistir: “Tive vários problemas 

psicológicos no decorrer do curso e isso afetou muito a minha vida acadêmica, 

por causa do julgamento dos alunos e alguns professores, preferi desistir do curso 

algumas vezes e voltar só agora que estou mais estável”. 

Essas trajetórias são exercidas pelas pessoas negras a partir de 

aprendizagens em forma de resistência, assim como seus antepassados, assim 

como seus pais. Bem como cita Da Silva (2018), atestando que sua luta encarnou 

a resistência dos seus: “Nunca desistir!”. 

 

4.11 BARREIRAS DE PERTENCIMENTO E RECONHECIMENTO AO 
AMBIENTE ACADÊMICO PELA ANÁLISE DO DISCENTE NEGRO 
 

Em relação ao sentimento de pertencimento ao ambiente escolar em 

virtude da etnia, para entender como a pessoa negra se sentiu no decorrer de sua 

vida escolar, a maioria (58,1%) relatou não ter dificuldades. As questões 

apontadas pelos entrevistados perpassam o que categorizaram-se por racismo, 

ambiente para intelectuais, relações intercursos, classe social e negros em 

minoria de representatividade como as situações que demonstram dificuldade de 

pertencimento ao ambiente escolar. 
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A entrevistada 12 comenta como sentiu dificuldades no período escolar 

referente à adolescência: 

 
[...] durante o Ensino Fundamental e Médio, que geralmente é um 
período complicado na adolescência. Foi uma fase difícil em que o 
racismo não era nem debatido. Muitas piadinhas racistas toda vez que 
eu me impunha diante de uma situação que me desfavorecia 
(ENTREVISTADA 12, 2019). 

 

A situação relatada acima mostra como a pessoa negra é desmerecida 

quando tenta se igualar nos discursos, mesmo no Ensino Básico, o racismo se 

torna a maneira de reprimir as pessoas negras quando elas tentam ocupar e 

legitimar sua existência nos espaços. 

Neste mesmo sentido, os entrevistados demonstram como sentiram 

dificuldades na época escolar, como relatam os entrevistados 30 e 31, que 

consideraram este como um período de muitas brincadeiras, entretanto, que eram 

ofensivas quanto à cor da pele. 

A entrevistada 13, apesar de não sentir dificuldades por ter a pele mais 

clara, relata que a questão social foi uma dificuldade: 

 
Não totalmente, não posso afirmar que sofri o mesmo que colegas 
negros, porque sou parda e nunca riram do meu cabelo ou me 
ofenderam diretamente. A dificuldade de pertencimento, que talvez eu 
sofri, foi mais em relação à minha classe social e situação financeira, 
tendo em vista que muitas vezes não tinha condições de participar de 
eventos que tinham taxa de inscrição por exemplo, ou que diversas 
vezes precisei de um computador e não tinha, como os colegas de 
classe (ENTREVISTADA 13, 2019). 

 

O entrevistado 9, menciona como as relações intercursos eram difíceis: “Na 

Geografia não tive tantos problemas. Porém nas relações acadêmicas, 

intercursos, já tive problemas”. Assim como o entrevistado 10: “Creio que as 

pessoas do meu curso tenham a mente bem aberta nesse sentido, porém em 

outros não são tão mente aberta assim”. 

Esses relatos demonstram que mesmo em um curso onde o debate da 

questão racial acontece ou mesmo em uma sala de aula onde o aluno se sinta 

pertencente, ele não está isento das relações que os outros espaços lhe 

proporcionam. Como as relações intercursos, cursos, viagens e até mesmo a 

socialização fora do ambiente escolar. Assim como menciona o entrevistado 11, 
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que acredita que os preconceitos são velados e que são mais expostos na 

sociedade fora do ambiente escolar.  

Outros fatores relatados sobre as dificuldades de pertencimento no 

ambiente escolar circundam a questão do não lugar do negro como intelectual ou 

como sujeito construtor de conhecimento. A entrevistada 6 relata:“[...] por achar 

que este ambiente era para pessoas intelectuais e não para quem almeja 

melhoria de condições de vida”. De acordo com o entrevistado 27, ele sentiu 

muitas dificuldades por não se considerar inteligente o suficiente: “eu tive 

dificuldades, não me achava inteligente o suficiente, era como se eu me sentisse 

menor, menos capaz diante das pessoas”. 

A minoria em representatividade de negros nos espaços escolares 

demonstra dificuldades apresentadas pelos entrevistados. A entrevistada 15 

relata como se sente: “me sinto um pouco estranha às vezes por não ter em 

minha sala alguém negro, nem mesmo professores” ou como relata a entrevistada 

22: “um pouco, pois a maioria é muito padrão”.  

Essa percepção de minoria nos espaços desvaloriza a identidade negra 

nos ambientes escolares, assim como no objeto desta pesquisa que é a 

universidade. Assim como menciona a entrevistada 22, que provavelmente se 

refere ao fato da maioria ser pessoas não negras e de beleza padronizada como 

eurocêntrica.  

A afirmativa do entrevistado 24 demonstra como a pessoa negra se vê em 

um ambiente habitado em maioria por pessoas não negras: “não há como 

pertencer a um ambiente onde não se vê negro”. Não há como desenvolver uma 

legitimidade negra onde não habitam negros em quantidade significativa. É neste 

sentido que a UNICENTRO precisa repensar suas definições em relação às cotas 

raciais, não somente para inserção de pessoas negras, mas como mecanismo 

educacional.  

As situações categorizadas como racismo perpassam as várias etapas do 

ensino, demonstrando como a pessoa negra precisa resistir no ambiente escolar 

e acadêmico. O entrevistado 18 tem a percepção quanto às dificuldades, 

entretanto busca não se abater: “tenho dificuldades, mas busco entender a 

situação e não me deixar moldar pelo pensamento da maioria, que muitas vezes 

se orienta para o aumento do preconceito e conflito”. 
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A entrevistada 20 relata como esse processo foi e é doloroso para a 

pessoa negra: 

 
Sim! A vida não me isentou de ter a pele escura e não sofri apenas na 
universidade, mas no Ensino Médio e também Fundamental. Eu não me 
livrei do racismo nem na escola particular e nem na pública, no qual 
estudei 3ª, 5ª e 6ª série. Eu sempre sentia a necessidade de ter colegas 
parecidos esteticamente comigo para que me sentisse fortalecida nas 
aulas e até mesmo no recreio. Apesar de ter morado na Bahia, Rio, Piauí 
e Paraná, a discriminação racial sempre esteve ali, “juntinho” de mim 
(ENTREVISTADA 20, 2019). 

 

A fala demonstra como o racismo não está necessariamente atrelado à 

questão social ou a ambientes específicos, mas que ele se reproduz em todos os 

lugares e espaços. Sendo assim, como a pessoa negra consegue existir sendo 

excluída em todo espaço que tenta ocupar? A’ valorização da história e cultura 

afro-brasileira e africana é urgente na sociedade brasileira, com intuito de, no 

mínimo, minimizar o sofrimento e a discriminação que contribui para as 

desigualdades entre as pessoas e classes.  

 

4.12 COLETIVIDADE NEGRA 
 

Em reflexão sobre a legitimidade do negro nos espaços da universidade e, 

conforme a Figura 1 pensada a partir das Constelações de Aprendizagem na 

UNICENTRO, se pensou sobre a existência ou não de coletivos que pudessem 

contribuir com a valorização do negro na universidade e superar a discriminação 

cultivada na sociedade e, consequentemente, na Academia.  

A busca pela valorização da comunidade negra no ambiente acadêmico 

está diretamente ligada com a minimização das dores dessas pessoas, que 

sofrem com a marginalização em tantos espaços, demonstrada inclusive nos 

relatos aqui presentes.  

 
O sofrimento de crianças negras diante do tratamento recebido em 
escolas, a discriminação sofrida por homens negros confundidos com 
malfeitores, a dor das mulheres reduzidas a símbolo sexual, e tantas 
outras formas de desumanizar nossa negritude, foram mostrando o 
quanto se fazia urgente buscar a fortaleza nas raízes africanas, na 
história de nossos antepassados (SILVA, p.144, 2011).  
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Sobre a importância de coletivos na universidade, os entrevistados, em sua 

maioria (77,4%), consideram relevante para a comunidade negra no ambiente 

acadêmico e 22,6% consideram irrelevante. 

Entre os que consideram irrelevante a construção de coletivos negros na 

universidade, as argumentações circundam a compreensão de segregação e 

autoexclusão. O entrevistado 7disse: “Acho que seria uma autoexclusão”, o 

entrevistado 23: “Acredito na integração e não na segregação”, a entrevistada 30: 

“Não, formação de coletivos me passa a impressão de segregação” e o 

entrevistado 19: “não, é evidente que a maioria dos meus colegas mostra que luta 

contra o racismo e, na minha opinião, para termos um coletivo negro teríamos de 

nos distanciar ainda mais dos alunos brancos”. 

Entretanto, a função dos coletivos não é a de segregar, mas de criar 

comunidades negras para o fortalecimento da identidade, compartilhamento de 

experiência, construção de conhecimento, reunir os pares e fortalecer a luta, além 

de extinguir com o sentimento de isolamento. Esse esforço é necessário para que 

instituições educacionais brasileiras questionem, completem e refaçam os 

princípios que as orientam. Só assim poderão se tornar, para além dos discursos, 

de fato democráticas (SILVA, 2011). 

Com relação aos coletivos, e como eles poderiam fortalecer pessoas 

negras no ambiente acadêmico, o entrevistado 27 relata de que forma, na sua 

visão, isso seria relevante: “Gostaria de falar a respeito de grupos de estudos, 

meios ou mecanismos dentro da instituição que ajudassem ou contribuíssem para 

uma melhor adaptação das pessoas negras no ambiente acadêmico”. 

Dentre os entrevistados que consideram relevantes os coletivos na 

universidade, as argumentações norteiam noções de fortalecimento coletivo, 

pertencimento, valorização da cultura e identidade, construção de conhecimento e 

debates, bem como, combate ao racismo. 

A entrevistada 28 diz: “Sim, é importante ter locais para discussão e 

fomentação de ideias” ou, como comenta a entrevistada 6, “[...] pela questão de 

pertencimento”. 

A entrevistada 4 acredita que auxiliaria inclusive para a permanência de 

pessoas negras na academia> “seria importante, talvez ajudasse na permanência 

do negro na universidade”. 
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Nesse sentido, existe a compreensão entre os estudantes negros da 

UNICENTRO sobre a crença de que tais ações valorizariam a negritude na 

universidade, assim como pensa o entrevistado 10: “creio que com um coletivo, 

os outros grupos raciais possam valorizar mais os negros dentro do ambiente 

acadêmico”. 

A entrevistada 12 relata como sente a necessidade de conhecer melhor a 

história do negro e como tal conhecimento poderia empoderar essa comunidade: 

 
Muitos de nós negros, não sabemos da nossa história e por isso não 
reivindicamos por nós. Um coletivo seria fundamental para 
compreendermos essa problemática, refletir as dificuldades das nossas 
vivências e nos dar força na militância enquanto sociedade 
(ENTREVISTADA 12, 2019). 

 

O entrevistado 27 e a entrevistada 13 consideram os coletivos importantes 

para o encontro de pares, troca de experiência e consequente fortalecimento para 

seguir na trajetória acadêmica: “Sim, o coletivo possibilita somar forças, permite 

procurar meios para lutar, resistir diante das dificuldades que muitas vezes a 

pessoa sozinha não consegue, permanecendo calado diante das injustiças” 

(Entrevistado 27). O entrevistado 13 pensa que: “Sim, as pessoas precisam saber 

que não estão sozinhas”.Assim como a entrevistada 21 que considera a troca de 

experiências fundamental para ao fortalecimento: “com certeza, a partir do 

coletivo seria possível troca de experiências, onde um fortaleceria o outro e a luta 

contra o racismo ganharia maiores proporções, no sentido de saber que não se 

está sozinho e poder juntos, mobilizar-se”. 

A entrevistada 22 compreende que os coletivos negros poderiam 

empoderar alunos em relação às vivências dentro e fora da Academia: 

 
Sim, pois isso empodera alunos que não conseguem lidar com o 
racismo, se acaso já tiverem sofrido, não necessariamente dentro da 
universidade. Um coletivo pode ajudar, também, muitos alunos a 
entenderem melhor suas raízes e valorizá-las (ENTREVISTADA 22, 
2019). 

 

Da mesma maneira, são as expressões dos relatos dos entrevistados 24 e 

20, que consideram de suma importância a fomentação de coletivos para a 

comunidade negra dentro da universidade. 
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O entrevistado 24 diz que: “Sim, um espaço de troca de vivências é 

importante. Na universidade nem todos os cursos possuem um Centro Acadêmico 

– CA, seria um passo enorme um coletivo negro na universidade”. 

 
Os coletivos negros são de extrema importância para que o aluno/a 
negra saiba que não está sozinho e que, mesmo se estiver, pode se 
fortalecer entre seus pares. Além disso, existem construções políticas e 
teóricas que podem ser discutidas dentro do coletivo, bem como pensar 
em ações dentro e fora da academia para a população negra e na luta 
de cotas raciais para universidade que ainda não possuem, que é o caso 
da UNICENTRO (ENTREVISTADA 20, 2019). 
 

Pode-se observar que a maioria (77,4%) dos alunos entrevistados 

consideram importantes os coletivos negros na universidade. Sabe-se que a 

UNICENTRO, apesar de ter movimentos que possam ter ramificações para a 

causa negra, como o Comitê do Pacto Nacional Universitário pela Promoção do 

Respeito à Diversidade, da Cultura de Paz e Direitos Humanos, se faz relevante a 

criação de coletivos que possibilitem aos negros da universidade sentirem-se 

pertencentes à universidade, se reconhecerem em seus pares, tendo a 

possibilidade de troca de experiências, construção de conhecimento, combate ao 

racismo e reivindicações dessa comunidade, como citado em alguns relatos. 

A vivência do aluno negro no isolamento, como nos casos apresentados 

em relatos e análises estatísticas que demonstram os negros em um não lugar de 

existência, além de inferir nas dificuldades de pertencimento e reconhecimento, 

contribui para a não valorização do negro no ambiente acadêmico. 

Os coletivos negros poderiam empoderar os alunos, por meio das trocas de 

saberes e experiências e a construção de reivindicações dessa população, como 

mencionado por umas das entrevistadas que seria a luta pela implementação das 

cotas raciais na instituição. 

 

4.13 FATORES MOTIVACIONAIS PARA A CONCLUSÃO DO CURSO: 
UMA NOVA CATEGORIA DE APRENDIZAGEM 

 

Entre os alunos que concluíram seus cursos, destacados como maioria 

(65%) dentre os entrevistados, as argumentações para justificar a motivação para 

concluir seus cursos giram em torno de gosto pelo curso, apoio familiar, vontade 
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própria, evoluir financeiramente, ser exemplo para familiares, obter um diploma e 

formas de resistência encontradas durante a graduação. 

A forma de resistência encontrada durante a graduação por uma das 

entrevistadas está ligada, segundo relata, justamente aos coletivos e pesquisas 

científicas. 

 
Ao longo da minha graduação encontrei formas de resistência. Uma 
delas foi ter participado do NEAA (Núcleo de Estudos Ameríndios e 
Africanos), foi bem esquisito no começo, porque era composto por 
pessoas que já estavam na pós e professores mais qualificados, então 
me senti perdida nos debates e nas leituras iniciais, também. Com o 
passar dos anos eu soube que era exatamente o lugar que eu precisava 
ficar dentro da universidade. Depois fiz amizades que me levaram a 
participar da criação de um coletivo feminista, a qual até hoje atua na 
cidade e que já saiu do meio acadêmico. A pesquisa científica na qual 
pude trazer minhas inquietações e frustrações enquanto estudante 
negra. O fortalecimento com pessoas negras em eventos fora da cidade, 
como a I Marcha do Orgulho Crespo em Curitiba, Baile Bom na 
Sociedade Beneficente 13 de Maio, Rede de Mulheres Negras – Paraná 
e pesquisas bibliográficas nas redes sociais e na universidade também. 
Além disso, queria fazer a frente de que mulheres negras também 
podem ser jornalistas (ENTREVISTADA 20, 2019). 

 

 Essa compreensão e experiência demonstram, do viés da pessoa negra, 

como esses coletivos e a identificação com o ambiente acadêmico podem 

minimizar o sofrimento negro e contribuir para sua continuidade na graduação. 

Assim como relata o entrevistado 18, que buscou formas de resistir: 

 

Acredito que a determinação, para manter o foco no real valor do 
ambiente acadêmico, empatia para que pudesse ver além das barreiras 
étnico-sociais impostas pela mentalidade de um país em 
desenvolvimento e persistência para enfrentar as dificuldades de ensino 
básico, as quais atualmente vejo que poderiam ser bem melhores se 
houvesse sido melhor preparado para o estudo acadêmico 
(ENTREVISTADO 18, 2019). 

  

 Outros entrevistados apontam o incentivo familiar e de colegas como 

motivadores para continuar seus cursos, como o entrevistado 3, entrevistado 7 e 

entrevistada 21.  

 O entrevistado 3 conta: “Apoio familiar e de alguns amigos. Vontade de 

crescer profissionalmente”. Este estudante apresenta a família, os amigos e a 

motivação própria como fatores determinantes para continuar a graduação. 
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 O entrevistado 7 apresenta o “incentivo familiar”, enquanto a entrevistada 

21 apresenta não só o incentivo familiar  mas também o apoio de colegas e 

professores com vínculos criados durante a graduação como fonte de inspiração 

para o término da graduação: “O incentivo da família e meus colegas e 

professores do curso de Pedagogia, que foram minhas inspirações”. 

Para Silva (2011), os esforços da comunidade negra não têm ligação com 

a passividade: 

 
O sacrifício, entre nós negros, não significa gesto de passividade, muito 
menos de abrir mão da própria vida, mas sim uma escolha que acarreta 
renúncias e recolhimento, a fim de se fortalecer, de planejar e de ir em 
direção aos objetivos estabelecidos. O sacrifício de que falo é apoiado e 
vivido pela família próxima, pelos amigos, pela comunidade negra 
(SILVA, p-142, 2011). 

 

 O apoio dos familiares aparece como determinante para o sucesso 

acadêmico dos estudantes negros. A ausência da negritude na universidade, que 

parece um espaço pensado para não negros, encabeça as dificuldades de ser 

negro no ambiente acadêmico. Neste sentido, coloca-se o apoio familiar como 

uma nova categoria de aprendizagem nas relações e espaços vividos pelo negro 

na universidade.  

 Os familiares, apesar de não estarem presentes na universidade, estão 

diretamente ligados com as vivências do estudante negro na universidade. Os 

familiares não se apresentam somente como pessoas consideradas parentes do 

estudante, mas todas as pessoas com quem tem vínculo afetivo, tais como 

amigos e amigas, namorados e namoradas, entre outros. Essas pessoas, com 

suas experiências em seus nichos, possibilitam aprendizagens importantes na 

vida dos estudantes negros da UNICENTRO. Tais aprendizagens permitem ao 

negro vislumbrar a graduação, mesmo diante de tantas ações refratárias que a 

universidade apresenta no que se refere ao pertencimento e reconhecimento. 

Nos estudos de Da Silva (2018), fenômeno semelhante é descrito pelos 

entrevistados:  

 
Na dinâmica familiar observamos a perpetuação da aprendizagem da 
matricentralidade como agregante afetivo e simbólico de referência para 
sua luta e resistência. Ora a mãe é descrita como “leoa carregando a 
família nas costas”, ora a mãe é a incentivadora para que haja a 
persistência nos estudos saindo da condição de trabalhos subalternos, o 
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exemplo de avós e mãe se sacrificar pelos filhos e netos, bem como o 
ensino da paciência ou a inconformidade. 
 

Desta maneira, se apresenta assim o apoio familiar como categoria de 

aprendizagem entre os estudantes negros da UNICENTRO. 

  

FIGURA 17 - Constelações de Aprendizagem4 vividas pelos discentes negros da 
UNICENTRO 

 

FONTE: A autora (2019). 

 

Neste mesmo sentido, outro fator apontado como determinante 

motivacional para a conclusão da graduação, segundo os entrevistados é a 

possibilidade de dar exemplo para a família, conforme relato dos entrevistados 11, 

13 e 16. 

 O entrevistado 11: “Sem dúvidas foi a questão da oportunidade de ter um 

curso superior, vislumbrar um futuro melhor, ser influência para meus sobrinhos e 

agora minha filha”, 

 A entrevistada 13: “A visão de um diploma universitário é muito importante 

e que eu necessitava concluir uma graduação, tendo em vista que mais pessoas 

da família poderiam ver que é possível”. 

 O entrevistado 16: “A satisfação pessoal de ter ensino superior, pretensão 

de estudar para concursos de nível superior e orgulho da família, pois minha mãe 
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terminou o ensino médio graças ao EJA (Educação de Jovens e Adultos) e meu 

pai só estudou até a 5ª série”. 

 Os relatos acima estão de acordo com o entendimento de Silva (2011), 

quando descreve a satisfação da sua comunidade negra com sua conclusão de 

doutorado: 

 
Como cresci neste clima, somente quando defendi a tese de doutorado 
compreendi que o êxito de um negro não pertence somente a ele, mas a 
toda comunidade. Na ocasião da defesa, um dos porteiros da Faculdade 
de Educação era um rapaz negro, de idade aproximada da minha, que 
trabalhava nos serviços gerais da UFRGS desde meus tempos de aluna 
no Colégio de Aplicação. Sendo velhos conhecidos, nos tratávamos por 
tu. Na manhã seguinte após a defesa, ao entrar na Faculdade ouvi, alto 
e bom tom, a saudação de meu velho conhecido: “Bom dia, doutora 
Petronilha!” Respondi com alegria e me aproximei dele: “Por favor, 
continua me chamando simplesmente pelo nome”. Ele respondeu com 
um sorriso. Na próxima vez que passei pela portaria da Faculdade, veio 
a mesma sonora saudação, levando as pessoas que aguardavam o 
elevador a se virarem para ver quem era a doutora. Então, compreendi 
que com aquela saudação não era somente eu a valorizada, também ele 
e toda nossa comunidade negra (SILVA, p - 143, 2011).   

 

Desta maneira, assim como as pessoas negras dentro da universidade 

buscam motivação em seus pares e, fora dela, com seus familiares,entende-se 

como relevante a aproximação entre pares dentro da universidade para 

fortalecimento dessas constelações e da comunidade, valorizando a identidade 

negra. 

A vontade própria também foi mencionada em um relato como fator 

motivacional para a conclusão do curso: “Eu sempre acreditei em minhas 

potencialidades!” (Entrevistado 5). 

O desejo de evoluir financeiramente com a conclusão de um curso superior 

também é mencionado em alguns relatos como motivação para conclusão 

presente nas falas dos entrevistados 6, 24 e 27. 

O entrevistado 24 apresenta não somente o desejo de crescer 

profissionalmente, mas também auxiliar os pais na ascensão social da família: “A 

vontade de ter um trabalho decente e ajudar materialmente os meus pais”. 

O entrevistado 27 apresenta sua família como motivação, com o 

entendimento, também, de ascensão social por intermédio da conclusão do 

Ensino Superior e melhores condições de trabalho e renda: “Minha família, 

justamente no sentido de ajudar a ter melhores condições de vida”. 
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Como já mencionado anteriormente, a educação é uma das formas de 

mobilidade social, assim, a comunidade negra vislumbra no Ensino Superior uma 

possibilidade de ascensão econômica e poder para melhorar as condições de 

vida de seus familiares.  

O fator motivacional mais citado entre os entrevistados é justamente o 

gosto pelo curso e pela profissão que ele proporciona. O entrevistado 4 “Cursava 

o que gostava isso é importante na hora de uma escolha, só assim chega-se a 

conclusão de uma graduação” ou na fala do entrevistado 9, “O gosto pela ciência 

geográfica”. 

A entrevistada 12 apresenta seu sonho de vida como o maior fator 

motivacional para concluir o curso: “Meu desejo de me tornar profissional de 

Educação Física surgiu ainda na infância, essa foi minha maior motivação para 

conquistar meu sonho.” A entrevistada 22 apresenta a graduação como um 

período difícil de sua vida, mas que obteve motivação justamente no gosto pelo 

curso: “Conclui o curso por prazer, pois gostava muito dele, mesmo a graduação 

sendo um período difícil, independente do curso”. 

A identificação com a graduação, com o modelo de curso e anseios de vida 

se tornam determinantes para estudantes negros concluírem seus cursos, neste 

sentido é que a opção de curso e a questão financeira, como citado 

anteriormente, são primordiais para a permanência do estudante na universidade. 

Haja vista que o gosto pelo curso pode ser fator motivacional para se manterem 

na graduação, apesar das adversidades que a universidade apresenta em relação 

aos negros discentes que nela se inserem. Na obrigação de optar por um curso 

que não seja seu desejo, mas que se encaixe nas suas condições de vida, 

podendo interferir no sucesso acadêmico das pessoas negras na trajetória 

acadêmica.  

 

4.14 A SOCIALIZAÇÃO NA ACADEMIA ENQUANTO PESSOA NEGRA 
 

Sobre as amizades no ambiente acadêmico, a maioria (77,4%) dos 

entrevistados não relata dificuldades em realizar amizades na universidade. 

Entretanto, 22,6% relatam alguma forma de dificuldade que circundam 
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argumentações de racismo e dificuldades de pertencimento em função de ser 

única pessoa negra ou minoria na Academia.  

O racismo velado é percebido pelos alunos negros, comprovado pelas 

falas: “certas pessoas não gostam de ter pessoas negras por perto, aí melhor se 

afastar”, dada pelo entrevistado 3. Da mesma maneira, a pessoa negra sente 

dificuldade em interagir e conviver sabendo que o racismo está presente nos 

espaços “pela dificuldade em conviver com atitudes e pessoas racistas que 

manifestavam seu racismo e justificavam como “brincadeiras” (Entrevistada 6). 

As relações de poder, aliadas ao racismo velado, também se apresentam 

nos relatos, como do entrevistado 9 que sentia dificuldades em relação a uma 

colega que se apresentava como superior pela condição de seu pai como 

representante civil: “Sim, já tive péssimas experiências com colega, cuja aluna era 

a filha do secretário de município próximo e está esnobava os colegas pobres e 

negros”. 

O entrevistado 18 menciona que teve problemas com amizade, mas que 

não levou como problemática, já que ainda assim consegue lembrar e resgatar 

amizades que foram essenciais na trajetória acadêmica: “Não tratei como um 

problema. Mas independentemente das dificuldades, consegui fazer amizades 

que auxiliaram no meu desenvolvimento profissional e pessoal”. 

O entrevistado 19, a sua maneira, comenta como é tensa a relação 

interracial em um ambiente majoritariamente não negro: “Sim, aí depois de 

quebrar o gelo as coisas foram ficando mais leves e posso dizer que comecei a 

me relacionar muito bem com a maioria”.   

A entrevistada 20 faz um relato mais detalhado de como era difícil para ela 

construir amizades durante a graduação em virtude de se identificar como negra 

na universidade: 

 
Foi muito difícil criar amizades sólidas dentro de uma universidade 
branca. Até hoje me culpabilizo porque a maioria dos meus amigos são 
brancos e não negros. Talvez seja porque o espaço em que decidi estar 
e hoje preciso lidar com as consequências desta escolha. Na minha 
época era assim, se você não tivesse uma roupa legal, uma câmera e 
não fosse bonita o suficiente para interagir na sala de aula não precisava 
nem ser considerada da turma. Não me lembro de ter recebido apelidos. 
A minha presença em sala de aula era a mesma coisa que nada e 
quando eu tentava dialogar/falar algo eles riam ou davam um jeito de me 
cortar, interrompendo minha linha de raciocínio. No final do curso criei 
uma falsa ilusão de que talvez guardaria boas lembranças de alguém da 
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minha sala, mas isso não durou nem um dia. Poucos colegas da turma 
em que me formei me respeitavam. Não me importo com isso, quero ver 
povo preto com diploma, se reclamar muito com mestrado e doutorado 
também (ENTREVISTADA 20, 2019). 

 

Nesta perspectiva é que se pensa o Quilombismo citado por Abdias do 

Nascimento, que considera primordial a união negra e o fortalecimento da 

comunidade negra nos espaços sociais. Bem como, o Pan-Africanismo pensando 

a união dos conhecimentos e vivências negras pelo mundo para fortalecer as 

aprendizagens que são repassadas desde o período escravocrata, permitindo a 

resistência dessa população após processo de embranquecimento e aculturação. 

 

4.15 RELATOS ABERTOS 
 

Deixou-se espaço para que os entrevistados relatassem algo que 

considerassem relevante em relação ao tema da entrevista. O entrevistado 

7relata no que compreende o preconceito: “Acredito na existência do preconceito, 

porém deve ser diluído pela sociedade de forma não excludente, difundindo 

culturas, etnias, raças, cores e crenças, cada um com sua história, porém, uma só 

sociedade. Em minha opinião a receita certa é o respeito.” 

Entretanto, é sabido que as culturas de modo geral são difundidas e 

respeitadas na sociedade brasileira, sobretudo as de origem europeia. Em relação 

à cultura e história africana, consideram-se culturas marginalizadas pelo desprezo 

epistemológico. É neste sentido que as ações afirmativas, tais como as leis de 

obrigatoriedade do ensino da Cultura e História da África e Indígena e o sistema 

de cotas raciais, são pensadas e implementadas com intuito de valorizar essas 

culturas e consequentes identidades.  

O entrevistado 16 acredita que o debate desta temática não seja relevante 

para a busca de equidade entre as pessoas. 

 
Como já havia respondido em questões anteriores, não acho que tal 
discussão seja relevante, fazendo ainda os universitários se dividirem em 
grupos étnicos sem necessidade e, por muitas vezes, causando intrigas 
sobre tal assunto. Eu, como aluno negro e vindo de outro estado (RJ), 
não sofri e nem presenciei falto algum de discriminação racial no tempo 
que frequentei a UNICENTRO, CEDETEG, nem tampouco na 
GUAIRACÁ, onde finalizei o Ensino Superior (ENTREVISTADO 16, 
2019). 

 



189 
 

A entrevistada 30 acredita que as cotas são um mal necessário e que as 

cotas sociais são mais relevantes que as raciais “Minha opinião sobre cotas: um 

mal necessário. Inclui e exclui ao mesmo tempo. É insuficiente para reparar as 

arestas da desigualdade social. Cotas sociais são mais relevantes e necessárias 

que cotas raciais”. 

A entrevistada 22 relata que na universidade nunca sofreu preconceito 

racial, entretanto, no período escolar a questão racial era uma problemática. 

 
Na universidade eu nunca sofri nenhum preconceito racial, coisa que já 
acontece na escola por exemplo. É estranho ver poucas pessoas negras 
na sala, pois na escola isso é bem mais comum, porém quase nunca 
pensamos sobre isso, exceto quando nesse assunto vira tema em 
debates e discussões. Não lembro também de ter presenciado alguma 
cena de preconceito racial, até porque no meu curso as pessoas tendem 
a ser muito abertas e tolerantes, mas não excluo essa possibilidade e 
não duvido que isso aconteça em outros cursos, setores, enfim, em 
algum lugar dentro da universidade (ENTREVISTADA 22, 2019). 

 

 A educação, de modo geral, deveria ser o campo por excelência a construir 

muitas entradas e saídas nas fronteiras que nos separam (GOMES, 2017). Na 

educação moderna, é uma tarefa refletir e questionar o porquê de corpos negros 

terem sido produzidos como não existentes nos espaços sociais, assim como nas 

universidades. 

O entrevistado 19 comentou sobre sua percepção sobre a problemática do 

negro na universidade: “eu vejo a aceitação e tentativa de muitos em melhorar 

quanto a esse assunto, tenho muitos amigos e minha dificuldade maior é 

enfrentar meu eu e os resquícios do complexo de inferioridade que ainda me 

atrapalham e muito. Quando eu era criança eu queria ser branco”. 

Fanon (2008) comenta que enquanto o negro estiver em casa não 

precisará, salvo por ocasião de pequenas lutas intestinas, confirmar seu ser 

diante do outro. Entretanto, fora de seu escopo, a pessoa negra vivenciando 

espaços majoritariamente brancos e elaborados para ao branco, tem de enfrentar 

o olhar do branco, e esse é o mundo verdadeiro. Esse mundo verdadeiro invade o 

espaço do negro, ferindo sua existência e sua legitimidade, encontrando 

dificuldades na elaboração de seu esquema corporal e, neste caso, de suas 

memórias e aprendizagens positivas. O complexo de inferioridade citado pelo 

entrevistado denuncia esse fenômeno, que não foge ao âmbito acadêmico, 
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quando este se apresenta pela ausência de negros em seus espaços, além das 

variadas formas de racismo que se apresenta dentro da universidade e da mesma 

forma em nossa sociedade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após identificar as problemáticas contidas nesta pesquisa, percorreu-se 

uma trajetória para que as apurações fossem realizadas. Inicialmente, procurou-

se entender como o movimento negro no Brasil e pelo mundo perpetuou 

aprendizagens de resistência e conquista para a comunidade negra. 

A importância do movimento negro demonstrou-se fundamental para as 

pessoas negras que, por intermédio de conquistas institucionais e legais na luta 

pela reparação das assimetrias sociais causadas pelo período escravocrata, teve 

sua identidade negra valorizada, bem como, sua história e cultura evidenciadas 

na sociedade. Ainda, as ações educativas que o movimento negro desenvolve, na 

população não negra, mesmo que indiretamente, têm a possibilidade de quebrar 

suas crenças limitantes e o racismo enraizado na nossa cultura, passando a 

legitimar o legado negro brasileiro.  

Essas aprendizagens praticadas pelos ancestrais negros e perpetuadas em 

resistência da negritude no território brasileiro, mesmo após todo massacre e 

racismo, foram as análises utilizadas para interpretação das dificuldades de 

reconhecimento e pertencimento dos discentes negros da UNICENTRO.  

Vale frisar que, mesmo o movimento negro conquistando tais patamares, o 

racismo brasileiro ainda é latente e se apresenta de várias formas na sociedade 

brasileira. Prova disso são os dados apresentados ao longo da pesquisa que 

apontam marginalidade com pessoas negras como protagonistas, e os dados de 

valorização social que protagonizam pessoas não negras em seus índices. 

Neste sentido, buscou-se averiguar o ambiente universitário, sobretudo a 

UNICENTRO, no que se refere à questão étnico-racial, com base no 

pertencimento e reconhecimento, levando em conta que se o racismo está 

presente na sociedade, estará também presente na universidade.  

Para iniciar, buscou-se entender o racismo instaurado em nossa sociedade 

por meio da historicidade da UNICENTRO. Percebemos que, a UNICENTRO, 

inicialmente, foi pensada para a produção de intelectuais de elite e disputa pelo 

poder político. A UNICENTRO não foi constituída para todas as pessoas que nela 

poderiam se inserir, ou seja, a instituição foi resultado da busca pela satisfação 

das famílias elitistas não negras de Guarapuava, fazendeiros e sesmeiros da 
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época. Famílias estas, perpetuadoras de poder político e social em toda a região. 

Dessa maneira, pode-se dizer que a UNICENTRO foi uma instituição pensada 

para o não negro e, mesmo que no imaginário social, um não lugar do negro. 

Como sabido, a UNICENTRO, é uma das universidades estaduais do 

Paraná que não oferece o sistema de cotas raciais para seu ingresso, por isso, 

buscou-se compreender quais foram as ações e conclusões tomadas para que o 

sistema de cotas raciais não fosse considerado importante para a referida 

universidade. 

Com este intuito, através de contato com a Coordenadoria Central de 

Processos Seletivos, a COORPS, buscou-se entender os fatores determinantes 

para a não implementação do sistema de cotas raciais. A justificativa é de que, na 

UNICENTRO,as cotas sociais atenderiam as demandas das pessoas negras, 

sendo assim contemplados com seu direito de acesso à educação.  

Ao analisar as atas 184 e 85 de 2008 do COU, foi possível perceber que os 

responsáveis pelas decisões referentes aos processos de ingresso na 

UNICENTRO eram favoráveis as cotas sociais e contrários a implementação das 

cotas raciais, por entender que as mesmas contemplavam a questão negra na 

universidade. Entretanto, este equívoco é latente nas discussões referentes às 

questões étnico raciais, já que a questão social, apesar de estar atrelada à 

questão racial, não é determinante, pois o racismo se manifesta 

independentemente da classe social da pessoa negra.  

Ao entender que o racismo está empedrado na sociedade, é necessário 

compreender que ele é desferido contra as pessoas negras em sua totalidade e 

não somente para pessoas negras pobres. Outro ponto a se pensar é justamente 

a crença de que todas as pessoas negras são pobres, tendo este pensamento 

como uma manifestação racista,por si só, que expressa como o racismo está 

inserido na sociedade, principalmente por meio de estereótipos atribuídos às 

pessoas negras. Tais pensamentos ao serem repetidos e naturalizados, são 

perpetuados entre as pessoas, contribuindo para as barreiras encontradas pelas 

pessoas negras nos diferentes espaços em que possa vir a existir.  

Outro fato interessante percebido nos registros da ata é que a discussão 

nunca foi propriamente o direito que pessoas negras teriam ao usufruírem de 

cotas raciais na UNICENTRO, ou ainda, a contribuição para valorização desta 
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população, mas sim, o menosprezo da questão racial, como se a universidade 

não fosse também espaço destes.  

Salienta-se que, para as decisões, também não se levou em consideração 

a historicidade da população negra no Brasil e nem os índices que indicam 

marginalidade e presença negra como protagonista dos mesmos. Desta maneira, 

tornam-se fundamentais pesquisas que demonstrem a realidade das pessoas 

negras nos diferentes contextos da sociedade, bem como, das universidades.  

A resistência institucional para a inserção de ações afirmativas de ingresso 

de pessoas negras demonstra o conservadorismo em suas tendências de gestão, 

assim como as encontradas por Marçal (2016). Ademais, a judicialização, 

entendendo que as universidades que aderem ao sistema de cotas raciais 

recebem muitos processos. O fato é que se a apreciação das deliberações sobre 

o sistema de cotas raciais partisse de um pressuposto positivo de reparação de 

assimetria social e direito de pessoas negras, a instituição se mostraria 

preocupada com a questão negra na universidade, cumprindo com seu papel 

democrático. Entretanto, fica atrelada aos pontos que considera negativos para a 

inserção da ação afirmativa, demonstrando como o racismo está presente nos 

espaços da universidade, inclusive nos discursos de seus representantes.  

Ao pensar no ingresso das pessoas negras na universidade, no tocante 

pertencimento e reconhecimento, é difícil imaginar que as mesmas se sintam 

pertencentes de maneira genuína a esse ambiente majoritariamente não negro. O 

branqueamento da sociedade perpassa a universidade ao não legitimar a 

presença de pessoas negras em seus espaços, tornando a negação destes como 

algo natural e repetido.  

As Constelações de Aprendizagem pensadas para esta pesquisa 

apresentaram os espaços de existência na universidade. Apresentou-se o 

vestibular, a recepção, os coletivos, a visibilidade e os grupos institucionalizados 

como espaços para tais aprendizagens das pessoas negras na UNICENTRO.  

Esses espaços demonstram que as experiências podem ser de 

fortalecimento ou refratárias ao pertencimento e reconhecimento do negro na 

universidade, no sentido de que a ausência das pessoas negras nesses espaços 

envia uma mensagem ao imaginário social de não lugar do negro, bem como, 

envia mensagem à comunidade não negra de não legitimidade negra na 
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universidade, criando tensões étnico-raciais e desenvolvendo barreiras de 

aprendizagem para os negros, assim como, exige da pessoa negra o 

desenvolvimento de mecanismos e experiências de fortalecimento para a 

resistência na universidade.  

As análises estatísticas realizadas a partir dos dados cadastrais fornecidos 

pela UNICENTRO apresentaram a ausência de pessoas negras na universidade 

rompendo com o argumento institucional que assegurava que as cotas sociais 

atendiam a demanda da população negra para ingresso na referida universidade. 

No recorte temporal utilizado, que totaliza sete anos (2011 a 2017), de 

21.631 pessoas ingressas, apenas 2.638 (12,4%) foram negras enquanto 11.816 

(54,6%) eram brancas. Nitidamente, o déficit de alunos negros na UNICENTRO é 

significativo em relação a não negros. O que identificamos,também,é o número 

significativo de omissões na autodeclaração da referida universidade. Mesmo que 

pensemos que a autodeclaração pode ter suas falhas cadastrais ou até mesmo o 

fato de pessoas não considerarem o recorte racial relevante e se neguem a fazê-

lo, não se pode deixar a hipótese de que as pessoas podem não considerar 

interessante serem vistas como negras em um ambiente onde a negritude é 

praticamente nula em seus espaços. 

Outro fato a ser frisado sobre a omissão na autodeclaração se dá 

justamente pela resistência institucional em implementar ações afirmativas de 

cunho racial criando alternativas para que a autodeclaração não aconteça, 

minimizando assim o número de negros que buscam a universidade e, assim, 

utilizar esse argumento como determinante na não implementação do sistema de 

cotas raciais.  

Isso se comprova na UNICENTRO, já que a mesma torna obrigatória a 

autodeclaração somente em 2016, seis anos após início da coleta de 

autodeclaração pela instituição. Para Da Silva (2018), estes são mecanismos, 

aliados à autonomia universitária, que compreendem atitudes racistas nas 

instituições para perpetuação do que chama de pseudoesquecimento do 

colonialismo na sociedade brasileira e continuidade da branquitude nos espaços 

de poder.  

A ausência de pessoas negras nos ambientes acadêmicos faz com que as 

barreiras de pertencimento e reconhecimento das pessoas negras que nela se 
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inserem sejam realidade, haja vista que ao não se ver no outro, pensando o outro 

como a comunidade não negra, o negro não se vê e logo, não pertence aquele 

lugar. Isso faz com que a pessoa negra esteja em constante sentimento de 

resistência, em constante sentimento de luta por espaço, por legitimidade e por 

permanência. Da mesma maneira, o outro não tem estímulos para a valorização 

da pessoa negra neste ambiente e passa a naturalizar a centralidade não negra 

também na Academia.  

Consideramos que a diversidade étnica precisa se realizar para além do 

discurso e do imaginário, se não, enquanto sociedade cairemos nas falácias do 

discurso da democracia racial. A democracia racial prega um discurso de 

equidade que, de fato, não existe e não se mostra na situação da vida real, 

sobretudo para pessoas negras que continuam às margens da sociedade mesmo 

após centenas de anos da abolição da escravatura. 

Nas análises realizadas sobre a prevalência em relação à raça, ano a ano, 

verificou-se o que era suposto: a ausência negra na UNICENTRO. O ingresso de 

pessoas não negras gira em torno de 70% do total e de negros sempre em torno 

de 30%, quando mais positiva. Em 2016, o número de negros é mais significativo, 

mesmo que ainda inferior a não negros. Esse fato se dá em virtude do início da 

obrigatoriedade da autodeclaração, entretanto o que pode ser determinante nesse 

desfecho são as ações do NEAA que foram realizadas com mais ênfase neste 

ano na Educação Básica, com a capacitação de professores, palestras e oficinas 

para alunos com intuito de valorização da história e cultura negra em Guarapuava 

e região. Acreditamos que estas ações foram determinantes para o interesse 

maior de estudantes negros no ingresso da universidade. 

Ao correlacionar a origem escolar e raça, pode-se concluir que, entre 

negros, a maioria dos ingressos é oriunda de escolas públicas. Entre brancos a 

maioria é também originária de escolas públicas, entretanto, o índice entre 

brancos oriundos de colégios particulares é maior que o índice de pessoas negras 

oriundas de colégios particulares. Além de este dado demonstrar como as cotas 

sociais não são suficientes para a demanda de ingresso de pessoas negras de 

maneira significativa, pode-se concluir, ademais, que pessoas brancas podem 

optar por cursar todo Ensino Médio em escolas públicas para ter acesso às cotas 
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sociais, já que, a UNICENTRO não exige que toda a trajetória escolar tenha sido 

feita em colégios públicos para utilização desta ferramenta de ingresso. 

Cabe à instituição e seus responsáveis repensar os mecanismos de filtro 

das cotas sociais, para que pessoas em condições financeiras favoráveis não se 

utilizem desta ferramenta de ingresso, dessa forma minimizando as oportunidades 

de quem é, de fato, alvo dessa ação afirmativa.  

Ao correlacionar o recorte racial ao tipo de ingresso dos alunos da 

UNICENTRO, verificamos que a maioria das pessoas negras utilizam o vestibular 

como ferramenta de ingresso, seguido do SISU, ENEM e PAC. Neste caso, é 

possível concluir que, com a maior procura de alunos negros pelo vestibular, o 

sistema de cotas raciais seria essencial para garantir a entrada de alunos negros 

nos cursos, haja vista que as cotas raciais não são ações afirmativas definitivas e 

sim, temporárias. Neste sentido, as cotas raciais podem ser implementadas por 

um determinado tempo e após alcance de equidade de ingresso e permanência, 

as mesmas podem ser avaliadas e retiradas.  

Conforme visualizamos nos estudos de Nascimento (1981), quando 

menciona o quilombismo como estratégia negra utilizada desde os tempos da 

escravatura para sobreviver e se manter em comunidade, ocupar os espaços da 

universidade seria esse movimento de resistir e transformar as construções 

sociais racistas que dominaram a sociedade, inclusive acadêmica, por 

consequência da branquitude e da crença de superioridade branca. O 

enegrecimento da universidade é, de fato, fundamental para enegrecer os 

espaços sociais, com intuito de educar os olhares e o imaginário de negros e não 

negros e consequente fortalecimento do pertencimento étnico e reconhecimento 

negro na UNICENTRO.  

Em associação aos dados entre a área de conhecimento de ingresso dos 

estudantes em relação à raça, pudemos verificar que a maioria dos negros acaba 

por optar por cursos de área de Humanas. No mesmo sentido, a presença negra 

nos cursos de Exatas e Agrárias é quase nula. Sabendo que os cursos de 

Humanas são caracterizados por serem noturnos, podemos inferir que os 

estudantes negros buscam cursos com mais oportunidades de emprego e a 

possibilidade de cursar a graduação em conciliação com o trabalho. Mesmo o 
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público negro sendo maior nos cursos noturnos, a invisibilidade desta população 

ainda é latente e a maioria dos estudantes é não negro.  

Esse fenômeno se comprova nos questionários respondidos pelos negros, 

demonstrando a opção de curso e a questão financeira como determinantes na 

sua trajetória acadêmica. Tais dificuldades se caracterizam como barreiras de 

aprendizagem, já que interferem diretamente na vida desses estudantes. Há a 

necessidade de pensar e repensar o caminho a ser trilhado na profissão e na 

universidade de acordo com suas condições, e ainda assim, ao adentrar os 

espaços da universidade, se deparar com os espaços ocupados de maneira 

majoritariamente branca.  

Ao correlacionar a relação de raça entre os cursos presenciais, mais uma 

vez, a invisibilidade negra é comprovada, com pessoas não negras presentes em 

um número mais que cinco vezes maior que pessoas negras. Consideramos que 

o sistema de cotas raciais de maneira alguma estaria ferindo com direitos de não 

negros para ingresso na universidade, pelo contrário, os dados apontam que, 

aparentemente, a universidade se apresenta como o não lugar do negro.  

Na análise realizada entre os cursos EAD em relação à raça, se observou 

que o índice de pessoas negras que ingressam é maior, mas ainda assim menor 

que a população não negra. Levando em consideração que os cursos EAD são 

realizados sem as interações sociais, concluímos que possivelmente, além de 

facilitar o trabalho e ensino ao mesmo tempo, os estudantes negros procuram 

essa modalidade de cursos em virtude de que, mesmo que inconscientemente, a 

sensação de isolamento étnico é menor. 

Outro dado interessante que encontramos é em relação aos cursos e o 

recorte racial. Nesta análise, mais uma vez se comprova a preferência das 

pessoas negras por cursos noturnos e na área de Humanas, onde a concorrência 

de ingresso é menor. Os cursos de Administração e Ciências Contábeis são mais 

concorridos, mas que aparentemente atraem as pessoas negras, já que os 

mesmos podem possibilitar um leque maior de oportunidades de emprego.  

Ao buscar entender se as pessoas negras se posicionavam em índices 

maiores de cancelamento, desistência ou jubilamento, percebemos que a 

porcentagem entre negros e não negros é semelhante, se difere apenas em 

números devido à proporcionalidade de ingresso ser diferente. Ainda, neste 
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sentido, pudemos identificar que o percentual de negros que permanecem ativos 

em seus cursos é maior que a de não negros. Entretanto, a taxa de cancelamento 

entre negros é maior. Consideramos que este índice pode estar diretamente 

ligado com pertencimento e reconhecimento étnico que encontra barreiras na 

universidade. Isso se comprova nas entrevistas, já que estudantes negros 

afirmam ter dificuldades nas relações sociais dentro da Academia por perceberem 

pessoas que não querem se relacionar com negros, bem como, eles próprios não 

se sentem bem se relacionando com pessoas que têm falas, atitudes e 

pensamentos racistas. 

Nas relações entre ano de ingresso, idade e raça, identificamos que as 

pessoas negras tendem a entrar mais tarde na universidade que as pessoas não 

negras. Provavelmente, em virtude das questões financeiras e necessidade de 

trabalhar para sobreviver ou se manter na universidade. Desta maneira, as 

pessoas negras buscam primeiro a estabilidade financeira e depois o 

aperfeiçoamento educacional e profissional por intermédio do Ensino Superior.  

Dado interessante encontrado está na relação entre raça e gênero para 

ingresso na universidade. Percebeu-se que entre negros e não negros, a maioria 

são mulheres. Pensamos que este dado demonstra como as mulheres têm 

assumido as responsabilidades financeiras e das famílias, buscando 

aperfeiçoamento profissional e educação e melhores oportunidades de emprego.  

Após as análises sobre os dados cadastrais da UNICENTRO, percebemos 

que, como era de se esperar, as cotas sociais não têm atingido as pessoas 

negras de maneira significativa. Sem falar que, incluir as pessoas pobres e negras 

no mesmo escopo de vagas, as coloca em maior concorrência entre si e expande 

as oportunidades da ampla concorrência do vestibular.  

O fato é que o sistema de cotas raciais, além de aumentar o número de 

negros na universidade, irá de fato contribuir para a valorização da identidade, 

história e cultura negra.  Inserindo as pessoas negras na universidade, poder-se-á 

formar pessoas capazes de ocupar cargos e empregos ditos de valorização 

social, fragmentando o imaginário social racista de que pessoas negras são 

cognitivamente incapazes para tal. Além do mais, irá contribuir para ações 

positivas e não refratárias em relação ao pertencimento étnico e reconhecimento 
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das pessoas negras na universidade, ensinando, inclusive, ao não negro a 

quebrar suas crenças racistas e consequentes ações do dia a dia.  

Ao realizar a coleta dos questionários aplicados às pessoas negras que 

estudam ou estudaram na UNICENTRO, pudemos observar falas e relatos 

interessantes que permitem entender, em partes, como são as dificuldades de 

reconhecimento e pertencimento de alunos negros dentro de uma universidade 

que exibe e exerce a centralidade branca em seus setores e espaços.  

Precisa-se frisar que o número de questionários colhidos não é significativo 

em relação ao número de estudantes que a UNICENTRO aporta, entretanto, este 

número foi significativo a respeito do pertencimento e reconhecimento na 

universidade a partir de análises qualitativas.  

Em relação à autodeclaração, os entrevistados demonstraram entender 

que a cor da pele e a origem familiar são as principais características para que se 

autodeclarem negros. Neste momento da pesquisa conseguimos identificar a 

problemática enfrentada pelas pessoas pardas que muitas vezes não se sentem 

pertencentes nem à identidade negra e nem à branca, justamente pela 

necessidade de consolidação da identidade negra de maneira mais efetiva. Ainda 

é possível visualizar pessoas utilizando termos como “morena”, “mulata” para se 

referir a pessoas pardas ou até mesmo pretas. Tais termos são pejorativos e 

utilizados para invisibilizar a negritude. 

A porcentagem de reprovamento em disciplinas entre os entrevistados 

chegaram quase na metade, assegurando que as pessoas negras encontram 

barreiras para permanecer na universidade. Provavelmente devido às ações 

refratárias que recebem devido às tensões étnico-raciais encontradas na 

universidade. 

A ausência da representatividade negra nos espaços sociais está presente 

como ação refratária na trajetória escolar das pessoas negras, comprovada nas 

entrevistas. A maioria dos estudantes entrevistados teve no máximo três 

professores negros durante sua trajetória escolar. Esse fato demonstra como a 

invisibilidade negra se apresenta na sociedade, contribuindo para a construção de 

um imaginário racista que coloca as pessoas negras como incapazes.  

Neste mesmo sentido, apesar de não maioria, mas uma parcela dos 

entrevistados demonstra ter encontrado dificuldades na conclusão do Ensino 
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Médio devido à sua autodeclaração. Inclusive, nas entrevistas, pudemos observar 

falas que demonstram esse período como o mais difícil de todo o processo 

escolar.  

Sem a representatividade negra nos cargos de liderança, como 

professores, diretores, entre outros, no ambiente escolar, como podem as 

crianças e adolescentes se sentirem pertencentes a este ambiente de maneira 

satisfatória? É neste sentido que a formação de pessoas negras para ocupação 

desses espaços se faz necessária, fragmentando assim a ideia de marginalidade 

e incapacidade negra. O sistema de cotas raciais seria fundamental neste aspecto 

também, enegrecendo os ambientes escolares e setores sociais, além das 

universidades. 

Identificamos que os estudantes negros consideram o racismo presente na 

universidade, mas de maneira velada, ou seja, não desferido de maneira direta. 

Entretanto, presente nos olhares, atitudes e expressões dos envolvidos no 

ambiente universitário. Desta maneira, percebeu-se que a universidade é um local 

de reproduções racistas e que tais manifestações são legitimadas pela ausência 

de pessoas negras em seus espaços.  

Vale frisar que a percepção de racismo presente na universidade, partindo 

do relato das pessoas negras que nela se inserem, demonstra como a questão 

racial precisa ser debatida e como o discurso da democracia racial se desmancha 

e se mostra como um mito quando se busca saber o que sente e percebe a 

pessoa negra. É papel da universidade pensar e implementar ações que visem 

minimizar ou até mesmo eliminar tais situações do cotidiano da universidade.  

Levando em consideração que o ambiente universitário é também 

reprodutor de racismo, identificamos que alguns estudantes relatam já terem 

sofrido alguma situação de racismo na universidade. O pertencimento negro se 

mostra frágil ao pensar que, apesar de verificar atitudes racistas na universidade, 

a pessoa negra não acredita que o racismo praticado a outro negro é também 

praticado contra si.  

Nesta perspectiva é que frisamos a necessidade do fortalecimento de 

comunidade negra dentro dos espaços sociais, sobretudo na universidade, para 

que, juntos, os negros possam encontrar motivos maiores e meios de enfrentar o 

racismo encalacrado na sociedade e na universidade. A população negra precisa 
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aquilombar-se, assim como faziam os ancestrais e como fazem hoje milhares de 

negros para sobreviver e perpetuar suas aprendizagens negras, mesmo diante de 

tanta negação e ausência. 

Uma nova categoria de aprendizagem, chamada de questão financeira, foi 

identificada no decorrer da pesquisa, pois esta questão pareceu determinante na 

trajetória acadêmica das pessoas negras entrevistadas. Os entrevistados relatam 

que a escolha do curso é diretamente afetada pelas condições econômicas em 

que se situam, principalmente pela necessidade de trabalhar ao mesmo tempo 

em que cursa a graduação ou, até mesmo, a possibilidade de através da 

graduação, conseguir emprego mais rapidamente.  

A condição econômica obriga a pessoa negra a, muitas vezes, escolher um 

curso que não seria sua primeira opção, como estratégia para se manter na 

graduação ou até mesmo concluí-la. Consideramos que tais aprendizagens 

interferem na trajetória de vida das pessoas negras que precisam desenvolver 

mecanismos para almejar uma graduação e condições melhores de vida. Essas 

dificuldades são catalisadas ao se inserir na universidade e se deparar com um 

não lugar de pessoas negras, visualizando os espaços, setores, abordagens 

epistemológicas, entre outros, todos com ausência de negritude.  

Os entrevistados demonstram que uma coletividade negra na universidade 

contribuiria de maneira positiva em suas aprendizagens e permanência na 

universidade. O Núcleo de Estudos Ameríndios e Africanos (NEAA) atua como um 

coletivo nesse sentido, entretanto não está institucionalizado na universidade. 

Apesar de atuar com mais ênfase na produção acadêmica, este é um coletivo que 

atua somente no campus Santa Cruz. O NEAA é o único grupo na UNICENTRO 

que possibilita a representatividade negra na universidade. Entretanto, abrir 

espaço para coletivos negros dentro da UNICENTRO possibilitaria não somente 

uma interação e união da comunidade negra para debates e ações de combate 

ao racismo e valorização da cultura afro-brasileira e africana, mas também a 

educação da comunidade universitária em relação à legitimidade negra neste 

ambiente. 

Desta maneira, a coletividade poderia desenvolver aprendizagens positivas 

para a permanência das pessoas negras na universidade, bem como, seu 

sucesso acadêmico. Durante as entrevistas, pudemos perceber a preocupação 
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das pessoas negras com o ingresso de negros na universidade, mas, sobretudo 

com a garantia – ou a falta dela - de sucesso acadêmico. Consideramos que os 

coletivos sejam primordiais, mas não suficientes, haja vista as problemáticas 

apresentadas e descobertas durante a pesquisa, como as dificuldades 

financeiras, a relação dos negros com o outro, as dificuldades de convivência, o 

imaginário racista e as diversas formas de manifestação do racismo.  

Outra categoria que surgiu durante a pesquisa e que chamamos de 

valorização epistemológica, se apresentou como relevante nas aprendizagens 

negras na Academia. A centralidade branca nos conteúdos, matérias, intelectuais 

estudados, teorias entre outros, contribuem para ações refratárias no sentimento 

de pertencimento e reconhecimento de negros. Além de isolamento étnico em 

salas de aula e setores da universidade, os negros não visualizam intelectuais, 

saberes e cultura negra nos ensinamentos da Academia, convivendo com o 

desprezo também epistemológico na universidade.  

Os entrevistados, em suas falas, apresentam como o racismo se apresenta 

nas falas e atitudes de colegas não negros que se vestem do discurso piadista 

para proferir falas racistas baseadas em estereótipos pejorativos dedicados a 

negros, como menciona a entrevistada 15: “A pessoa foi referir-se a algo ruim ou 

bizarro e fez uma piadinha sobre um samba negro, depois pediu desculpa por ter 

sido racista”. Considerando que os negros, como ficou comprovado na pesquisa, 

são minoria em salas de aula, os mesmos desenvolvem mecanismos e 

aprendizagens para resistir e permanecer. 

 Como já mencionado, a intimidação ocorre de maneira sutil para o 

intimidador, mas de maneira dolorosa para o intimidado. Neste sentido, os 

entrevistados apresentam o que consideramos uma nova categoria de 

aprendizagem na universidade: o apoio familiar. 

O apoio familiar foi apresentado como principal fator motivacional para a 

permanência na Academia em meio a tantos aspectos refratários. Esse apoio 

familiar não foi interpretado somente como parentes, mas por todas as pessoas 

de vínculo afetivo, como amigos, namorados ou namoradas, maridos ou esposas, 

filhos, enfim, tudo o que possa envolver o sentimento de família.  

O apoio familiar se mostra como ação positiva nas aprendizagens 

universitárias, o que consideramos como aprendizagens e memórias trazidas dos 
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antepassados, quando se pensa a sobrevivência negra em meio ao caos, a 

formação de quilombos e a vida em comunidade mesmo longe de suas terras, de 

seus entes queridos, de sua cultura e de seu povo.  

Ao fim desta pesquisa, pudemos perceber que o sistema de cotas raciais 

seria apenas uma ação inicial para a transformação do contexto identificado na 

universidade para as pessoas negras. A inserção de pessoas negras nos espaços 

da UNICENTRO é um passo inicial nessa trajetória. 

Pudemos identificar inúmeras ações refratárias às aprendizagens das 

pessoas negras nos espaços pensados para a UNICENTRO. Dessa maneira, 

percebemos que o que chamamos de vestibular seria todo o processo de 

ingresso, a escolha do curso, o primeiro contato com a universidade e o universo 

majoritariamente não negro nas salas de provas, aplicadores de provas.  

O espaço que chamamos de recepção é observado após aprovação nos 

processos de ingresso utilizados pelo estudante, chegando à universidade, na 

sala de aula, nos setores administrativos e professores, majoritariamente 

ocupados por pessoas não negras.  

A visibilidade que consideramos é estar presente em todos os espaços de 

convivência das pessoas negras na universidade, as relações sociais, entre 

outras. Pudemos perceber nesses espaços as ações refratárias e as dificuldades 

encontradas pelas pessoas negras em fazer amizades, resistir em meio às 

atitudes racistas vivenciadas nesses mesmos espaços.  

A ausência de coletivos negros e coletividade negra na universidade, que 

poderiam trazer ações positivas para as aprendizagens negras, valorização da 

sua identidade, história e cultura. Mesmo com a existência do NEAA, 

consideramos insuficiente para o pertencimento e reconhecimento negro. 

Ademais, a necessidade de institucionalizar o NEAA na UNICENTRO. 

Verificamos a ausência de grupos institucionalizados e a resistência da 

instituição com a questão negra, desenvolvendo debates rasos e sem o devido 

aprofundamento nas análises, sobretudo sobre a inserção de cotas raciais em 

seus processos de ingresso.  

Percebemos a questão financeira e apoio familiar como categorias 

determinantes na trajetória dos estudantes negros. A questão financeira como 

primordial na trajetória, desde a escolha de curso até a necessidade de trabalhar 
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para se manter. Bem como, o apoio familiar como fundamental para persistir. As 

ações refratárias do desprezo epistemológico como mais uma categoria de 

aprendizagem e memórias que apresentam o pessimismo que envolve a questão 

da negritude na Academia.  

Outrossim, a centralidade de um pertencimento universitário está para além 

da ocupação de uma vaga, já que a trajetória de longa duração das comunidades 

negras não alcança os benefícios das posições superiores na assimetria social 

(DA SILVA, 2018).  

A transformação desse cenário refratário às aprendizagens negras é um 

conjunto de ações que se inicia com a implementação de cotas raciais na 

UNICENTRO e não sabemos quando findará, mas à medida que as trajetórias 

negras forem pertinentes, poderão dialogar com pertencimentos e 

reconhecimento da negritude que, mesmo ao ser negada, existe e resiste.  
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APÊNDICES 

QUESTIONÁRIO SOCIOCULTURAL 

 

TITULO: População negra ingressa na UNICENTRO: dificuldades de 
pertencimento e reconhecimento 
 
Orientador: Prof. Dr. Jefferson Olivatto da Silva 

Orientanda:Tauana Aparecida de Oliveira (42) 999357786/ 

tauana.oliver@gmail.com  

 
Prezado (a) colaborador (a), 

 
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa: População Negra 
Discente Ingressa na UNICENTRO: Dificuldades de Reconhecimento e 
Pertencimento, sob a responsabilidade da pesquisadora Tauana Aparecida de 
Oliveira, sob orientação do professor Dr. Jefferson Olivatto da Silva, que irão 
investigar as práticas educacionais que possibilitaram e/ou dificultam os 
processos de inserção, permanência e sucesso na trajetória acadêmica de negros 
e negras no Ensino Superior, especificamente na Universidade Estadual do 
Centro-Oeste. Esta pesquisa trata de um estudo a nível de mestrado em 
Educação na UNICENTRO. O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo 
COMEP/UNICENTRO. 
 
DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO:  
Emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 
Número do parecer: 2.850.191 
 
1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa, respondendo a 
questionários você auxiliará na interpretação das vivências acadêmicas de negros 
e negras inseridos na Universidade Estadual do Centro-Oeste e assim entender 
quais as dificuldades de reconhecimento e pertencimento ao estarem inseridos no 
Ensino Superior. Além de proporcionar a valorização da Cultura negra e africana, 
poderá servir de referencial bibliográfico para debates e pesquisas posteriores 
sobre o tema. 
Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não 
querer participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado 
o(a) os(as) entrevistas, sem nenhum prejuízo para você.  
 
2. RISCOS E DESCONFORTOS: O(s) procedimento(s) utilizado(s)no decorrer 
das entrevistas serão: O tipo de procedimento apresenta um risco mínimo de 
desconforto ou insegurança, que será reduzido pela entrevistadora ao deixar o(a) 
entrevistado(a) o mais confortável possível assegurando-o(a) da confidencialidade 
do material recolhido (questionário), sendo o material de uso único e exclusivo 
para a pesquisa a qual se refere. Se você precisar de algum tratamento, 
orientação, encaminhamento etc, por se sentir prejudicado por causa da 
pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da mesma, o pesquisador se 
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responsabiliza por prestar assistência integral, imediata e gratuita.  
 
3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido 
interpretar e buscar entender quais os processos e vivências de negros e negras 
que acontecem no meio acadêmico e podem ser obstáculos no processo 
acadêmico principalmente no que diz respeito ao pertencimento e reconhecimento 
desses ao grupo acadêmico, fazendo com que a comunidade em geral reconheça 
seus esforços para concluir o processo acadêmico e identificando os obstáculos, 
possamos contribuir para desenvolvimento de políticas públicas e discussões que 
minimizem tais dificuldades. 
 
4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou 
que sejam conseguidas, serão utilizadas somente para esta pesquisa. 
Seus(Suas) respostas, dados pessoais, ficarão em segredo e o seu nome não 
aparecerá em lugar nenhum, nem quando os resultados forem apresentados.  
 
5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos 
métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador 
responsável.  
Nome do pesquisador responsável: Tauana Aparecida de Oliveira 
Endereço: Rua Visconde de Guarapuava – Vila Carli- n° 3921 
Telefone para contato: (42) 999357786 
Horário de atendimento: 19:00 as 23:00 
 
6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da 
pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira.  
 
7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Caso esteja de acordo em participar 
da pesquisa, clique em "Concordo" para entrar na seção das questões. 

 

DADOS PESSOAIS: 

1. Gênero: ( ) Feminino ( )Masculino 

2. Faixa etária  ( )17 a 19 anos ( )20 a 25 anos ( )26 a 30 anos ( )31 anos ou mais 

3. Assinale a sua autodeclaração( )Preta ou Preto ( )Parda ou Pardo ( )Branca ou 

Branco ( )Amarela ou Amarelo ( )Indígena 

4. Quais motivos você considera determinantes para sua autodeclaração? Ex. cor 

da pele, origem familiar, fenótipos negróides ou brancóides, motivos religiosos, 

etc.  

5. Renda familiar considerando o salário mínimo atualizado para o ano de 2019 

(R$ 954,00): ( )1 a 2 salários mínimos ( )3 a 4 salários mínimos ( )5 ou mais 

salários mínimos 

6. Qual curso você fez na UNICENTRO? 
( ) Administração 
( ) Administração Pública - EAD 
( ) Agronomia 
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( ) Arte - EAD 
( ) Arte-Educação - EAD 
( ) Arte-Educação - Licenciatura 
( ) Arte - Licenciatura 
( ) Ciência da Computação 
( ) Ciências Biológicas - Bacharelado 
( ) Ciências Biológicas - EAD 
( ) Ciências Biológicas - Licenciatura 
( ) Ciências Contábeis 
( ) Ciências Econômicas 
( ) Comunicação Social - Jornalismo 
( ) Comunicação Social - Publicidade e Propaganda 
( )Educação Física - Bacharelado 
( ) Educação Física - EAD 
( ) Educação Física - Licenciatura 
( ) Enfermagem 
( ) Engenharia Ambiental 
( ) Engenharia de Alimentos 
( ) Engenharia Florestal 
( ) Farmácia 
( ) Filosofia - Licenciatura 
( ) Física - Licenciatura 
( ) Fisioterapia 
( ) Fonoaudiologia 
( ) Geografia - Bacharelado 
( ) Geografia - Licenciatura 
( ) História - Licenciatura 
( ) Jornalismo 
( ) Letras Espanhol - Licenciatura 
( ) Letras, Inglês e Literatura de Línguas Inglesas 
( ) Letras Inglês - Licenciatura 
( ) Letras, Português e Literatura de Língua Portuguesa 
( ) Letras, Português e Literatura de Língua Portuguesa - EAD 
( ) Letras Português - Licenciatura 
( ) Matemática Aplicada e Computacional 
( ) Matemática - Licenciatura 
( )Medicina Veterinária 
( ) Nutrição 
( ) Pedagogia 
( ) Pedagogia: Docência e Gestão Educacional 
( ) Pedagogia - EAD 
( ) Psicologia 
( ) Química - Bacharelado 
( ) Química - Licenciatura 
( ) Secretariado Executivo 
( ) Serviço Social 
( ) Turismo 

7. Em que ano ingressou no curso? Usar 4 dígitos. (Exemplo: 2011)  

8. Em que ano saiu do curso? Usar 4 dígitos. (Exemplo: 2011)  



214 
 

9. Seu curso tem/tinha quantos anos de duração?  

10. Frequentou por quantos anos o curso?  

12. Durante o curso, reprovou em alguma matéria?  
( )Sim ( ) Não 

13. Reprovou em quantas matérias? 

( )Nenhuma 

( )1 

( )2 

( )3 

( )4 ou mais 

14. Durante sua trajetória escolar, incluindo educação infantil, ensino 

fundamental, médio e superior, quantos professores negros você teve? 
( )Nenhum 
( ) 1 
( )2 
( )3 
( )4 ou mais 

15. Você sentiu alguma dificuldade em concluir o Ensino Médio em virtude da sua 

cor? 
( )Sim ( ) Não 

16. Alguém da sua família já cursou Ensino Superior?( )Sim ( )Não 

 
Questionário Sociocultural 
  
Todas as perguntas nesta seção devem sem respondidas levando em conta suas 
experiências dentro da Universidade e nas atividades a ela relacionadas. 

17. Em relação ao preconceito racial na Universidade:  
( )Existe, porém é ignorado. 
( )Existe e é discutido. 
( )Existe, porém não declaradamente. 
( )Não existe. 

18. Já sofreu algum tipo de preconceito racial na Universidade?  
( )Sim ( ) Não 

19. Já presenciou alguma atitude racista na Universidade?  
( )Sim ( )Não 

20. Para você, existe segregação racial no ambiente acadêmico? 
( )Sim ( )Não 

21. Em relação ao ambiente acadêmico, você percebe/percebeu algum 

tratamento diferenciado entre pessoas negras e não-negras?  
( )Sim ( ) Não 
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22. Em sua opinião, quais fatores contribuem para a existência de um número 

reduzido de pessoas negras nas universidades e em algumas áreas técnicas, 

científicas e administrativas?  
( )Oportunidades 
( )Dificuldades de acesso à educação 
( )Falta de vontade e/ou dedicação 
( )Reflexos do racismo estrutural da sociedade brasileira 
( )Nenhuma das opções 

23. Quantos colegas negros você teve na turma da Universidade?  
Nenhum, somente eu. 
( ) 1 
( ) 2 
( ) 3 
( )4 ou mais 

24. Você conhece a lei de cotas raciais para Universidades Brasileiras?  
( )Sim ( )Não 

25. Você sabe como funciona o sistema de cotas raciais nas Universidades 

Brasileiras?  
( )Sim ( ) Não 

26. Em sua opinião, o sistema de cotas para pessoas negras em universidades é 

importante? 
( )Sim ( ) Não 

27. Você acredita que o sistema de cotas raciais em Universidades supre as 

necessidades da população negra, ampliando o acesso dos mesmos às 

Universidades?  
( )Sim ( ) Não 

28. Justifique a resposta anterior.  

29. O que justificaria a implementação do sistema de cotas?  
( )Uma dívida histórica com a população negra, a quem o acesso ao ensino 
superior foi e é dificultado. 
( )Um ato meramente político, que reforçaria a ideia de que o Brasil é uma 
democracia racial. 
( ) Tornar o acesso ao ensino superior mais igualitário dentre os que são menos 
favorecidos. 
( )Uma política abusiva que mascara a real necessidade educacional voltada para 
a melhoria da qualidade do ensino público. 
( )Nada justifica. 

30. Você acha que o sistema de cotas: 
( )Contribui para a diminuição da desigualdade entre raças. 
( )Contribui para o agravamento da não discussão sobre o racismo, que não é tão 
difundido na sociedade brasileira. 
( )Cria oportunidades para o negro, mas acentuam a discriminação racial. 
()Prejudica estudantes que obtém boas notas no vestibular e perdem a vaga para 
os cotistas. 
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( )É injusto, pois beneficia uma elite negra e não os negros mais pobres. 
( )Reforçam a crença da incapacidade intelectual do negro. 
( )É essencial, pois visa a correção da desigualdade de acesso ao nível superior. 
( )É desnecessário, pois o sistema de cotas sociais já abrange pessoas negras 

31. A sua escolha de curso teve influência nas condições financeiras suas e de 

sua família? Explique.  

32. A escolha do período do curso teve influência nas questões financeiras e 

necessidade de trabalho para complemento de renda familiar?  
( )Sim ( ) Não 

33. A discussão em torno da questão racial no ambiente acadêmico é 

importante?  
( )Não, pois é irrelevante. 
( )Não, pois vivemos numa democracia racial onde todos somos iguais. 
( )Sim, na medida em que afeta a vida de toda a sociedade brasileira e a 
construção de sua identidade. 
( )Não sei informar. 

34. Em sua opinião, seria importante a valorização da comunidade negra no 

ambiente acadêmico? Justifique.  

35. Existe ou existiu algum tipo de discriminação racial em sua sala de aula?  
( )Sim ( ) Não 

36. A discriminação mais frequente na sua Universidade está relacionado a:  
( )Raça 
( )Idade 
( )Orientação sexual 
( )Classe social 
( )Não há 
( )Religião 
( )Política 

37. Você poderia relatar, caso tenha ocorrido, algum tipo de experiência racista 

pela qual tenha passado dentro da Universidade?  

38. Em sua opinião, quais são as maiores dificuldades em ser uma pessoa negra 

dentro da Universidade?  

39. Você, como pessoa negra, já pensou em desistir do curso em virtude de 

algum tratamento que tenha recebido dentro do ambiente acadêmico? Se sim, 

relate a situação.  

40. Se você desistiu do curso, quais foram os motivos?  

41. Você, como uma pessoa negra, teve ou tem dificuldades em se sentir 

pertencente ao ambiente escolar em virtude da sua etnia? (Justifique)  

42. Você, como negro, sente a necessidade de um coletivo negro dentro da 

universidade? (Justifique)  
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43. Se você já concluiu seu curso, quais foram os fatores motivacionais que te 

fizeram chegar até o fim? (Justifique)  

44. Como pessoa negra, você sente/sentiu dificuldades em fazer amizades dentro 

do ambiente acadêmico? Se sim, relate.  

45. Você conhece ou já ouviu falar da Lei 10.639/03? 
( )Sim 
( )Não 

46. Espaço reservado para que você relate algo que gostaria, mas que não foi 

questionado em relação ao fato de ser uma pessoa negra na Universidade. 
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ANEXO I – ATA 184 DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO, CEPE, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE
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ANEXO II – ATA 85 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, COU, DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE
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ANEXO III – JUSTIFICATIVA DA COOPS REFERENTE AO NÃO 
IMPLANTE DO SISTEMA DE COTAS RACIAIS NA UNICENTRO 

 


