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RESUMO 

 

 

COLEN, Fernanda Ruschel Cremonese. O ideal e o real da política de cotas para negros e 

indígenas no Ifro – Campus Porto Velho Zona Norte. 2016. 190 f. Dissertação (Mestrado) 

– Departamento de Ciências da Educação, Fundação Universidade Federal de Rondônia, 

Porto Velho, RO, 2016. 

 

O Brasil, embora se diga ser a nação da diversidade, enfrenta desafios no âmbito do 

acesso igualitário aos direitos fundamentais. Neste contexto, as populações negras e indígenas 

foram, por um longo tempo, mantidas excluídas do processo de desenvolvimento econômico, 

político, social e educacional do país, realidade que passou a ser revista a partir da 

Constituição de 1988, através do art. 1º o qual determina a todos os cidadãos a dignidade da 

pessoa humana e sujeitos de direitos, no Estado Democrático. Assim, como fruto de 

reivindicações demandadas destes grupos sociais, surgiram de modo mais inciso, a partir de 

2012, as políticas públicas voltadas ao acesso à educação, principalmente, a política de 

reserva de vagas específicas a eles.  

Assim, o tema que aborda O ideal e o real da política de cotas para negros e 

indígenas no Ifro – Campus Porto Velho Zona Norte teve como objeto de pesquisa a Política 

Pública de acesso à educação – Lei nº. 12.711/2012 – a Lei de Cotas. Como questão 

norteadora aos estudos destacou: qual a situação real do processo de inclusão de estudantes 

nos cursos técnicos, de nível médio, ofertados pelo Ifro – Campus Porto Velho Zona Norte, 

por meio dessa Lei? Para alcançar o propósito, o objetivo geral consistiu em analisar a 

situação real com relação ao processo de inclusão nos cursos técnicos presenciais de nível 

médio em Finanças e Informática para Internet, ofertados pelo Ifro – Campus Porto Velho 

Zona Norte, no período que compreendeu 2013/1 a 2014/2, a fim de conferir o ingresso, a 

permanência e a conclusão desses estudantes nos cursos, correlacionando essa lei com o 

Programa de Assistência Estudantil.  

Para o alcance da proposta, a pesquisa foi desenvolvida numa abordagem qualitativa, 

que, por meio de dados quantitativos coletados a partir do banco de dados dos processos 

seletivos disponibilizados pela Reitoria, pelas informações disponíveis nas pastas individuais 

dos estudantes na Coordenação de Registros Acadêmicos, pelos relatórios de atividades da 

Coordenação de Assistência ao Educando e pelo questionário estruturado aplicado àqueles 

que ingressaram no período de 2013 a 2014, pudéssemos conferir o previsto enquanto ideal 

no documento da referida Lei e o que é o real executado pelo Ifro em análise. Daí concluímos 

que, a idealização dessa política pública não foi concretizada plenamente de acordo com os 

critérios estabelecidos na sua formulação legal; todavia, o Ifro tentou cumprir o exposto nessa 

legislação, apesar de não obter o êxito completo. Das bases levantadas, pontuamos que a Lei 

de Cotas é passível de uma avaliação, com o intuito de ser reformulada a fim de, não só 

garantir o acesso aos indígenas e negros no ensino profissionalizante, como também atentar 

aos mecanismos de permanência e conclusão destes nos cursos oferecidos. 

 

 

Palavras-chave: Lei nº 12.711/2012; Cotas Negros e Indígenas; Políticas Públicas; Ação 

Afirmativa; Ifro. 
 



ABSTRACT 

 

 

COLEN, Fernanda RuschelCremonese. The ideal and the real of the policy of quotas for 

blacks and Indians in Ifro - Campus Porto Velho North Zone. 2016. 190 f. Thesis (MA) - 

Department of Education, Federal University of Rondônia, Porto Velho, RO, 2016. 

 

Although Brazil is said to be the nation's diversity, it faces challenges in the context of 

equal access to fundamental rights. In this context, the black and indigenous populations 

were, for a long time, kept excluded from economic, political, social and educational process 

of the country, a reality that was reviewed from the 1988 Constitution, through art. 1 which 

requires all citizens the dignity of the human person and subject of rights in a Democratic 

State. Thus, as a result of defendant claims these social groups, public policies have emerged 

more item mode, from 2012, they aimed at access to education, especially the reservation 

policy of specific vacancies to them. 

Thus, the subject that addresses The ideal and the real of the policy of quotas for 

blacks and Indians in Ifro - Campus Porto Velho North Zone had as a research subject Public 

Policy of access to education - Law no. 12,711 / 2012 - Quota Law. The guiding question to 

studies highlighted: what is the real situation of the inclusion process of students in technical 

courses, mid-level, offered by Ifro - Campus Porto Velho North Zone, through this law? To 

achieve the purpose, the overall objective was to analyze the actual situation related to the 

inclusion process in the presencial technical courses medium level in Finance and Internet 

Computing, offered by Ifro - Campus Porto Velho North Zone in the period realized 2013 / 1 

to 2014/2 in order to check the entry, permanence and completion of these students in courses 

correlating this law with the Student Assistance Program. 

For the scope of the proposal, the research was conducted in a qualitative approach, 

through quantitative data collected from the selection process database made available by the 

Dean, from the information available in individual folders of students in Academic Records 

Coordination, from the activity reports assistance of Coordination at Educating and from the 

structured questionnaire applied to those who entered in the period from 2013 to 2014, so that 

we could check the expected as ideal in the said Law and what is the real document run by 

Ifro under review. Hence we concluded that the idealization of this public policy has not been 

fully implemented in accordance with the criteria established in the legal formulation; 

however, the Ifro tried to fulfill the exposed in this legislation, it didn’t get the full success. 

The raised bases, we pointed out that the Quotas Act is subject to an assessment, in order to 

be reformulated in order to not only guarantee access to indigenous and black people in 

vocational education, but also pay attention to the permanence of mechanisms and completion 

of these in courses offered. 

 

 

Keywords: Law No. 12,711 / 2012; Quotas Blacks and Indigenous; Public policy; 

Affirmative Action; Ifro. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo histórico do Brasil, no que se refere à sua formação social, quanto à 

garantia de direitos, é marcado por várias desigualdades geradas pela distribuição 

dessemelhante das riquezas. Em que pese ser um país com potencial crescimento econômico, 

ocupando, conforme anunciado pelos meios de comunicação, com base no relatório 

Perspectivas para a Economia Global1 do Fundo Monetário Internacional (FMI) em 2015, a 

oitava posição no ranking da economia no cenário mundial, com a prospecção de cair uma 

posição em 2016, ainda assim há grandes fossos sociais. 

No cenário social, a questão da discriminação, embora se diga ser a nação das 

diversidades, o país enfrenta desafios, principalmente, em se tratando das causas educacionais 

relacionadas às populações indígenas e negras. Ambos os motivos estão atrelados ao modelo 

econômico capitalista vigente, que leva em conta muito mais o lucro advindo da produção, 

que da distribuição da renda para quem produz, em termos de equidade. 

Atualmente, é possível observar que mudanças impulsionadas pelas legislações, apesar 

de não ser na proporção que deveria ocorrer, têm surgido na sociedade, com destaque aos 

grupos minoritários2 – negros e indígenas. Daí esta pesquisa compor o escopo dos estudos, 

visando entender como esses dois grupos passaram a ser atendidos por meio de políticas 

públicas do governo federal, mas também propondo compreender os movimentos sociais que 

se voltam à inclusão de negros e indígenas. Neste sentido, estende-se para a questão da 

identidade, por meio da representatividade nos espaços sociais – a escola, a política e o 

mercado de trabalho, entre outros. 

As mudanças voltadas a esses dois grupos ocorreram no aspecto legal, a partir da 

Constituição Federal de 1988 e, aos poucos, vêm se materializando em políticas públicas 

específicas que merecem ser abordadas pelo viés das relações políticas e educacionais, pois se 

sabe que sofreram e sofrem grandes influências de organismos internacionais, como a 

Organização das Nações Unidas (ONU) que, a partir da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, viram a necessidade de criar mecanismos legais para fazer-valer os Direitos 

Fundamentais, reconhecendo “a dignidade inerente a todos os membros da família humana e 

de seus direitos iguais e inalienáveis” (ONU, 1948). 

                                                           
1 Disponível em: <https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/texts.pdf>. Acesso em: 16 jul. 

2016. 
2 O termo minoria utilizado nesta pesquisa relaciona-se ao sentido antropológico e não numérico, ou seja, 

consideram-se minorias os grupos sociais historicamente excluídos, que não têm a mesma situação de igualdade 

do grupo dominante (LOBO, 2013). 
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Os desafios do caminho pela consolidação de direito no Brasil são diversos devido às 

divergências sociais, históricas e políticas ocorridas desde a colonização. Entre eles, destaca-

se o direito à educação, instituída, após a redemocratização do país, como um dos direitos 

sociais na Constituição Federal de 1988 – no art. 6º –, além do art. 5º, que garante a igualdade 

aos cidadãos brasileiros em que denota esse direito em relação à educação. 

Adentrando ao direito à educação, e, como forma de consolidar os demais direitos, 

como a cidadania, contribuindo para um bem coletivo e social da sociedade, surgem as 

políticas públicas, ações demandadas, muitas vezes, pelas organizações civis, formuladas e 

implementadas pelos organismos governamentais. Dentre as políticas públicas educacionais 

há aquelas destinadas aos grupos minoritários, como exemplo e objeto desta pesquisa, 

direcionadas ao acesso à educação, especificamente as ações afirmativas instituídas em 

reserva de vagas, as conhecidas cotas, materializadas na Lei nº. 12.711, de 29 de agosto de 

2012. 

Essas políticas públicas, como contributo social, são calcadas com a finalidade de 

amenizar o preconceito e procuram atenuar o distanciamento da educação àqueles que antes 

faziam parte dos excluídos socialmente, inclusive do acesso à educação. Nessa perspectiva, 

grande parte das instituições públicas de ensino, incluindo as federais, adota as cotas como 

política de ação afirmativa com o intuito de ampliar o acesso às suas vagas para as pessoas 

que fazem parte de grupos minoritários, vinculando ou não cota social e/ou cota racial. Ou 

seja, é possível as instituições de ensino utilizarem as cotas rígidas, quando se utiliza apenas 

um critério, ou cotas flexíveis, quando vinculam mais critérios, como raça/etnia e classe 

social. 

Entre as instituições de ensino que instituíram as cotas, citam-se os Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia, criados pela Lei nº 11.892/2008, que têm como uma das 

finalidades e característica a oferta de “educação profissional e tecnológica em todos os seus 

níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional 

nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, 

regional e nacional” (BRASIL, 2008a). 

Por meio dos Institutos Federais (IFs), os sujeitos podem ter acesso ao conhecimento 

sistematizado, enquanto espaço ideal para a convivência e diálogo, com oportunidade de 

crescimento e compartilhamento de ideias, além do desenvolvimento do sujeito que se 

respeite e respeite o outro, dentre outras qualidades. Os IFs, tal qual são previstos nos seus 

Estatutos e Regimentos, foram criados para sanar os problemas advindos da exclusão social 
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que assolava o país em um determinado período, em comunhão com a demanda de mão de 

obra. 

De acordo com a história, na gênese do ensino profissional, este era visto 

negativamente, por ser destinado especificamente àqueles que trabalhavam manualmente, os 

quais dependiam da sua força de trabalho para sobreviver, e, visto dessa forma, esse tipo de 

ensino por muito tempo esteve rechaçado e sofreu preconceitos. Destaca-se que, além do 

preconceito contra o trabalho manual dentre os que exerciam, floresceu o preconceito racial. 

Cunha (2000), no artigo O ensino industrial-manufatureiro no Brasil, discute essa 

questão dos preconceitos sofridos pelos sujeitos que exerciam trabalhos manuais, reservando, 

dessa forma, os trabalhos manuais, que requeriam força braçal, principalmente aos homens 

negros, surgindo, então, o preconceito contra o trabalho manual e aquele contra as pessoas 

negras, que geralmente exerciam essas atividades. Sendo assim, o enfrentamento da 

eliminação do preconceito, seja ele racial, de gênero, de crença, de deficiência ou 

socioeconômica, entre outras formas, considerado como grande desafio à sociedade e que os 

Institutos, assim como outras instituições de ensino, utilizam-se de mecanismos legais para 

tentar minimizar tais desigualdades. 

Dessa forma, é válido justificar a necessidade de analisar se realmente a política 

pública defensável pelos Institutos vem sendo levada a cabo, como, por exemplo, o processo 

de ingresso nas instituições de ensino por meio das cotas/reserva de vagas, que consiste em 

um modo encontrado pelo governo federal e aceita pela sociedade civil, mesmo com opiniões 

diversas, para garantir o convívio entre os diferentes, seja a diferença social ou racial, no 

âmbito escolar. 

Essa política, apesar das críticas e pontos falhos, é uma realidade e precisa ser 

respeitada, pois, “a diversidade é educativa e conviver com diferentes é parte integrante de 

uma educação inclusiva para o século XXI” (LÁZARO; CALMON; LIMA; OLIVEIRA, 

2012, p. 5). Assim, como profissional na área de Serviço Social, a pesquisadora em tela 

procurou colocar em prática seus conhecimentos visando ao princípio da eliminação de “toda 

e qualquer forma de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação de 

grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças” (CFESS, 2013). 

Da sua prática cotidiana e sua inserção na educação, participante do processo3 de 

implementação da Lei nº 12.711/2012 no Ifro, consideramos oportuno o desenvolvimento 

                                                           
3 Participante do processo, pois, no período de implementação da Lei nº. 12.711/2012, a pesquisadora atuava 

como Assistente Social na Pró-Reitoria de Ensino do Ifro, e participou, como membro das Comissões dos 

Processos Seletivos de estudantes, executando a implementação da referida lei. A partir de junho de 2014, a 
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desse princípio uma vez que a educação é um lócus propício para o desenvolvimento de uma 

sociedade mais igualitária quanto ao respeito às diferenças. Desta forma, a pesquisa teve 

como questão norteadora: Qual a situação real do processo de inclusão nos cursos técnicos de 

nível médio ofertados pelo Ifro – Campus Porto Velho Zona Norte por meio da Lei nº. 

12.711/2012? 

A partir do exposto e da questão norteadora, a pesquisa teve como objetivo geral 

analisar a situação real com relação ao processo de inclusão de estudantes nos cursos técnicos 

presenciais de nível médio em Finanças e Informática para Internet, ofertados pelo Ifro – 

Campus Porto Velho Zona Norte, por meio da Lei nº. 12.711/2012, no período que 

compreende 2013/1 a 2014/2, conferindo o ingresso, a permanência e a conclusão dos cursos, 

correlacionando essa lei com o Programa de Assistência Estudantil. 

Portanto, uma vez que essas políticas públicas educacionais são instituídas por meio 

de uma legislação, há a perspectiva de que sua execução ocorra de forma integral; eis a 

justificativa do título O ideal e o real da política de cotas para negros e indígenas no Ifro – 

Campus Porto Velho Zona Norte, para constatar se o que estava previsto na legislação atendia 

às necessidades reais desses grupos. Ao desmembrarmos o objetivo geral em objetivos 

específicos tivemos a preocupação de apresentar brevemente o processo de colonização do 

território brasileiro, especificando a situação das populações indígenas e negras, além do 

histórico da educação nas Constituições Federais do Brasil e das instituições de Ensino 

Técnico no país, identificando a justificativa da sua implementação e o seu público-alvo. 

Buscamos, ainda, conceituar o que são as políticas públicas de forma geral e as de 

ações afirmativas, resgatando seu processo histórico e as ações programáticas de inclusão 

social no Brasil especificamente na educação, além da política de permanência no âmbito do 

Ensino Profissionalizante e Tecnológico. 

A partir desses resgates históricos da educação e das políticas educacionais – cotas e 

assistência estudantil, contextualizamos os Institutos Federais, especificamente o Ifro – 

Campus Porto Velho Zona Norte no Estado de Rondônia, e descrevemos suas características 

específicas quanto aos cursos, de nível médio, presenciais, o processo de ingresso neles e a 

assistência estudantil desenvolvida no Campus, a partir da implementação da Lei nº 

12.711/2012. 

 

pesquisadora passou a atuar na Coordenação de Assistência ao Educando do Ifro – Campus Porto Velho Zona 

Norte, onde pode acompanhar o processo posterior aos processos seletivos, que compreende a comprovação dos 

critérios da cota escolhida pelo estudante para efetivação da matrícula. 
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Dessa contextualização, apresentamos e analisamos os dados coletados durante a 

pesquisa. Dentre estes, a análise da execução da Lei de Cotas na perspectiva do Ifro, o 

processo de ingresso e a comprovação dos critérios previstos na legislação, os perfis dos 

candidatos e ingressantes nos cursos, além da concepção sobre as cotas, a assistência 

estudantil desenvolvida no Campus e, por último, a análise do ideal e o real da implementação 

da Lei de Cotas. 

A fim de responder a questão norteadora e alcançar os objetivos, geral e específicos, 

optamos por uma pesquisa do tipo exploratória, com a abordagem qualitativa, uma vez que, a 

proposta de analisar a implementação da Lei nº 12.711/2012, no fenômeno do processo de 

ingresso nos cursos presenciais de nível médio4 no Ifro – Campus Porto Velho Zona Norte, 

cientificamente, exige a utilização de métodos que contribuam para a organização do 

pesquisador de forma assertiva a cumprir o tempo limitado destinado à pesquisa. 

Conforme assinalado por Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa com abordagem 

qualitativa tem no ambiente natural a fonte dos dados, enquanto o investigador é o 

instrumento principal, neste caso específico, o próprio Ifro – Reitoria e Campus Porto Velho 

Zona Norte – disponibilizou os dados necessários como fonte, e a pesquisadora, como 

acompanhante do processo de implementação da Lei de Cotas, tornou-se o instrumento 

principal na pesquisa, pela sua experiência. 

Fizemos o uso de dados quantitativos, por meio de gráficos e tabelas demonstramos 

melhor os resultados obtidos nas análises documentais. Conforme Gatti (2004, p. 13), “há 

problemas educacionais que para sua contextualização e compreensão necessitam ser 

qualificados através de dados quantitativos”, e complementa que a combinação de dados 

quantitativos e qualitativos “pode enriquecer a compreensão de eventos, fatos e processos”, 

como propomos verificar o processo de implementação da Lei nº 12.711/2012. 

Em virtude das cotas serem instituídas a partir de uma legislação, a perspectiva que se 

tem é de que sua implementação ocorra, plenamente, conforme idealizada. A pesquisa propõe 

a verificação de como se deu esse processo na realidade e dos possíveis resultados dessa 

implementação, sobretudo em relação à representatividade dos negros5 e dos indígenas. Um 

                                                           
4 No texto legal, as denominações básica, superior e profissional são compreendidas em seu sentido lato – 

conforme inscrito na Lei nº 9.394/96 – e não como equivalência aos cursos da educação profissional e 

tecnológica: considerando que o técnico é de nível médio, independentemente da forma como é articulado ao 

ensino médio (integrado, concomitante ou subsequente), e a graduação tecnológica é de nível superior. Essa 

caracterização institucional inscrita na lei oferece a possibilidade de uma atuação incrivelmente diversificada em 

termos de ofertas educativas. (PACHECO, 2011, p. 64) 
5 No texto, quando utilizado o termo negro, refere-se às categorias estabelecidas pelo IBGE quanto à raça/cor 

preta e parda. 
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fenômeno real, voltado à política pública de ingresso, uma política pública educacional, que, 

assim como um fenômeno educacional, se encontra “situado dentro de um contexto social, por 

sua vez, inserido em uma realidade histórica, que sofre toda uma série de determinações” 

(LÜDKE, 2014, p. 6). 

Dessa forma, para a realização da pesquisa, utilizamos a pesquisa bibliográfica e 

documental, além do questionário estruturado com perguntas fechadas e abertas, em 

plataforma virtual, enviado por correio eletrônico e aplicativo de mensagens instantâneas aos 

estudantes que passaram pelo processo de ingresso nos cursos presenciais de nível médio do 

Ifro – Campus Porto Velho Zona Norte (Informática para Internet e Finanças) nos anos de 

2013 e 2014. Foram utilizados, ainda, os dados dos candidatos e dos ingressantes no Ifro – 

Campus Porto Velho Zona Norte preenchidos no ato da inscrição ao processo de seleção e na 

efetivação da matrícula no Campus concedidos pela Reitoria do Ifro e Campus Porto Velho 

Zona Norte. 

Os processos seletivos unificados (PSUs) do Ifro que ocorreram em 2013 e 2014 

foram realizados exclusivamente pela internet, embora tenham tido procedimentos 

diferenciados. Nos PSUs que ocorreram no primeiro semestre de cada ano (2013/1 e 2014/1), 

realizou-se uma etapa única, que consistiu na “aplicação de prova com questões de múltipla 

escolha para os Cursos Técnicos nas Modalidades Integrado e Subsequente [...]” (IFRO, 

2012c; IFRO, 2013). Enquanto no PSU de 2014, para ingresso no segundo semestre do 

mesmo ano, a seleção deu-se através da “classificação do candidato pelo seu desempenho 

(notas/conceitos) nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Médio” 

(IFRO, 2014c). 

Todavia, nem todos os candidatos que se inscreveram nos processos seletivos de fato 

concorreram a uma das vagas fosse devido à falta de efetivação do pagamento da inscrição, ao 

não comparecimento para realização da prova ou ao não preenchimento dos dados 

corretamente no sistema. 

Dessa forma, realizamos a análise das Classificações Gerais publicadas pelas 

Comissões dos Processos Seletivos, possibilitando a identificação dos candidatos que de fato 

participaram das seleções, e, então, a partir desta, as informações do questionário 

socioeconômico6 do banco de dados disponibilizados pela Reitoria foram 

trabalhadas/analisadas. 

                                                           
6 O preenchimento do questionário socioeconômico é obrigatório e faz parte do processo de inscrição para as 

seleções. Esse questionário, ampliado a partir de 2014, contribui para conhecer melhor quem são os sujeitos que 
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Para a pesquisa documental, além das Classificações Gerais citadas, analisamos as 

pastas individuais dos estudantes, especificamente as fichas de matrícula preenchidas e 

assinadas e os históricos escolares dos agora ingressantes entregam à Coordenação de 

Registros Acadêmicos (CRA), onde ficam arquivadas as informações de seu processo 

formativo. Foram analisadas as pastas de 160 estudantes ingressantes nos Cursos 

Subsequentes Técnico em Finanças (2013/1 e 2014/2) e Técnico em Informática para Internet 

(2013/1 e 2014/1). 

Após solicitação ao diretor-geral e sua permissão para a realização das análises das 

pastas individuais dos alunos, tivemos uma conversa inicial com a coordenadora do setor que 

disponibilizou a relação nominal de todos os ingressantes nos cursos e anos/semestres citados 

previamente. A partir dessas relações, preparamos as planilhas para, então, iniciarmos as 

análises das fichas de matrículas e coletarmos os dados necessários dos estudantes. Cabe 

ressaltar que a relação nominal serviu apenas de base para identificar quem eram os 

ingressantes que de fato haviam passado pelo processo de ingresso nos cursos pesquisados, 

contribuindo para a fidedignidade dos resultados. 

Os dados coletados abrangeram gênero, data de nascimento (idade), data de ingresso, 

reserva de vagas (se ingressou por reserva de vagas e qual), o status do curso (em curso, 

concluído, evadido, trancamento ou desistente), renda (se inferior ou igual a 1,5 salário- 

mínimo ou se superior a 1,5 salário-mínimo), procedência escolar (se concluiu a etapa anterior 

em escola pública ou privada), raça, situação trabalhista (empregado, desempregado, 

autônomo, profissional liberal etc.) e situação na família quanto à renda (provedor da renda, 

compositor da renda ou dependente). 

Além das fichas de matrículas, a pesquisa documental se deu ainda ao analisarmos 

documentos legais, como a Lei n° 12.711/2012, o decreto nº 7.824/2012 e a Portaria 

Normativa Interministerial nº 18/2012 que sustentam juridicamente a aplicação das Cotas nas 

Universidades e Institutos Federais. 

No âmbito da assistência estudantil realizamos as análises a partir dos dados 

disponibilizados pela Coordenação de Assistência ao Educando (Caed) do Campus, 

possibilitando a análise quantitativa daqueles contemplados com essa política, além de 

“cruzar” as informações relacionadas a todos os ingressantes, sejam cotistas ou não cotistas. 

 

buscam o Ifro e, após a matrícula, conhecer as demandas reais dos estudantes, proporcionando que ações, como 

da Assistência Estudantil, sejam ofertadas para atendê-los. 
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Analisamos, ainda, os Relatórios das Atividades do setor do ano de 2014 e o Relatório de 

Gestão da Reitoria referente aos anos 2013 e 2014. 

Com o objetivo de demonstrar o perfil dos ingressantes aos cursos pesquisados e 

realizar o “cruzamento” dos dados coletados durante as análises das fichas de matrículas, 

aplicamos um questionário com perguntas fechadas e abertas, sobre as cotas e a assistência 

estudantil, em plataforma on-line, sendo possível enviar a 147 ingressantes por e a sete 

ingressantes via aplicativo de mensagens instantâneas. Aqueles com os quais não 

conseguimos contato justificamos pelo fato de não utilizarem mais o correio-eletrônico 

cadastrado ou não possuírem o número de telefone registrado na época da matrícula. 

Dos questionários aplicados, obtivemos a participação de 55 ingressantes, no entanto, 

54 de fato preencheram-nos de forma integral. A pouca adesão ocorreu em virtude de que 

muitos deles estão desvinculados do Ifro, pois o curso já foi há muito tempo ou por 

simplesmente não se interessarem em participar da pesquisa. 

Assim, após este capítulo introdutório, no segundo capítulo apresentamos as questões 

históricas que envolveram a escravidão e educação das populações negra e indígena, no 

processo de colonização do Brasil e seu reflexo na educação materializada nas Constituições 

Federais, além de breves apontamentos quanto aos direitos dessas populações, e o processo 

histórico do Ensino Técnico Profissional no país, apresentando as justificativas para sua 

implantação e a quem veio atender. 

Em face disso, alguns autores que referendaram essa abordagem qualitativa histórica 

foram: Prado Júnior (1960), Ribeiro (1995), Cunha (2000 e 2009), Kuenzer (2000), Trouche 

(2000), Manfredi (2002), Saviani (2004 e 2008), Cordão (2005), Silva e Araújo (2005), 

Cunha Jr. (2005), Cruz (2005), Henriques e Cavalleiro (2005), Santos (2005), Brandão 

(2005), Brasil/MEC (2008), Shigunov Neto e Maciel (2006, 2008), Fonseca (2009), Iosif-

Guimarães (2009), Ghiraldelli Júnior (2009), Vidor, Rezende, Pacheco e Caldas (2011), 

Gomes N. L. (2011), Azevedo, Shiroma e Coan (2012), Lombardi (2012), Petruccelli (2013), 

Baniwa (2013), Cury (2014), Cohn e Santana (2016). Além das Constituições Federais (1934, 

1937, 1946, 1988), a Emenda Constitucional (1983) e as Leis nos 5.540/1968, 5.692/1971, 

9.391/1996 e 11.892/2008. 

No capítulo terceiro, reservado às políticas públicas de ações afirmativas, 

especialmente na modalidade de cotas para negros e indígenas, buscamos compreender o que 

são essas políticas públicas elaboradas e colocadas em prática pelo Estado como forma de 

contribuir com a inclusão social, possibilitando aos cidadãos expressarem cidadania. Nesse 

capítulo, abordamos, além das políticas públicas de acesso, as políticas educacionais de 
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assistência estudantil, visto que garantir o acesso à educação não se finda no ingresso, por 

isso, deve haver meios para que os estudantes permaneçam e concluam o processo formativo. 

Dentre os autores pesquisados, estão: Iamamoto e Carvalho (1983), Cury (2002), 

Bucci (2006), Souza (2006), Saviani (2007), Abbagnano (2007), Caldas (2008), Demo 

(2009), Moraes (2010), Santos (2011), Flach (2011), Boneti (2011), Velasco (2012), Vieira e 

Almeida (2013), Cury (2013), Cunha (2013), Callegari (2013), Singh (2013), Bucci e Vilarino 

(2013), Ferreira, (2013), Petruccelli (2013), Osório (2013), Lobo (2013), Zuin e Benarrosh 

(2015), Souza e Brandalise (2015) e Batista (2015), além dos instrumentos legais, como a 

Constituição Federal de 1988, e as leis infraconstitucionais como a Lei nº 9.394/96 (LDB), 

dentre outros instrumentos legais voltados ao Direito à Educação. Além de Gomes (2001 e 

2002), contribuíram para os estudos: Cury (2002), Carvalho (2003), Brandão (2005), Gomes 

(2005), Santos (2005), Barroso de Castro (2006), Fonseca (2009), Almeida (2010), 

Vasconcelos (2010), Gomes F. C. (2011), GEMAA (2011), Gomes N. L. (2011), Lázaro, 

Calmon, Lima e Oliveira (2012), Baniwa (2013), Lobo (2013), CFESS (2013), Cavalheiro 

(2013), Batista (2015), Souza e Brandalise (2015) e Moura (2015). 

No quarto capítulo abordamos o processo de implementação da Lei nº 12.711/2012, as 

cotas, no Ifro – Campus Porto Velho Zona Norte, contextualizando-o na formação do Estado 

de Rondônia e sua capital, Porto Velho, onde se permitiu a instalação do Campus e dos cursos 

ali oferecidos. Nesse capítulo temos o intuito de compreender o processo de ingresso de 

estudantes nos cursos por meio das cotas, além da permanência, apresentando dados 

quantitativos coletados durante a pesquisa que envolveu os critérios de ingresso: escolaridade, 

renda e cor/raça. Fizemos, ainda, a relação entre o atendimento da assistência estudantil aos 

estudantes que ingressaram por meio das cotas, a fim de conferir sua efetiva permanência na 

instituição; dessa forma, os dados obtidos possibilitaram a reflexão a respeito quanto à 

idealização da regulamentação das cotas e os resultados após sua implementação.  

Os autores que fundamentaram esse capítulo foram: Moraes (2010), Sousa e Pereira 

(2012), Pacheco (2011), Barba (2011), Kuenzer (2011), Flach (2011), Ferreira (2012), 

Velasco (2012), Baniwa (2013), Wandroski e Colen (2014), Petruccelli (2013), Osório 

(2013), Lobo (2013), Cavalheiro (2013), Feres Jr., Toste, Moratelli, Barbabela (2014), Santos 

(2014), Moura (2015), Matarésio (2016), Zuin e Raduan (2016). Nesse foram utilizados 

instrumentos legais específicos do Ifro e do Campus Porto Velho Zona Norte, como a 

Resolução nº 46/2010, Resolução nº 47/2010, Instrução Normativa nº 1/2011, Resolução nº 

19/2011, Resolução nº 20/2011, Resolução nº 43/2012, Resolução nº 44/2012, Resolução nº 

33/2014, Resolução nº 55/2014 – Plano de Desenvolvimento Institucional, o relatório da 
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Pesquisa de Atividade Econômica e Regional (Paer) (2012), e os editais dos processos 

seletivos de 2013/1, 2014/1 e 2014/2. 

Além das leis que sustentam os Institutos Federais e seu funcionamento, como a Lei nº 

11.892/2008 e o Decreto nº 7.234/2010, utilizaram-se, ainda, dados estatísticos do Ipea 

(2014); e, por fim, a Lei nº 12.711/2012, o Decreto nº 7.824/2012 e a Portaria Normativa nº 

18/2012, e os dados quanto ao Censo Demográfico disponibilizados pelo IBGE (2010), além 

dos dados quantitativos coletados nos bancos de dados do Ifro – Reitoria e Campus Porto 

Velho Zona Norte, os quais contribuíram para o embasamento da criação e regulamentação da 

política de cotas. 

Assim, a partir do diálogo com o referencial teórico e legislativo, e por meio dos 

dados, discussões e análises obtidas, podemos concluir que a idealização de uma política 

pública não necessariamente será atendida na sua forma integral, e no âmbito das políticas 

públicas de acesso à educação específicas às populações negra e indígena não se garante que 

estes tenham sua representatividade assegurada nos espaços educacionais, apenas de forma 

parcial. 

Contudo, o Ifro cumpre o exposto na legislação. No entanto, outras iniciativas como 

forma de garantir o acesso dessas populações podem ser discutidas e implementadas, além de 

a própria Lei de Cotas ser passível de uma reformulação a fim de não só garantir o acesso aos 

indígenas e negros na educação, como também a permanência e conclusão da escolaridade 

destes. 
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2 O PROCESSO DE COLONIZAÇÃO DO BRASIL E SEU REFLEXO NA 

EDUCAÇÃO 

 

Os registros históricos encontrados em referências bibliográficas impressas e digitais 

demonstraram que a história do Brasil iniciou em 1500, com a chegada dos portugueses no 

território brasileiro. Contam que o período colonial durou perto de 389 anos e se dividiu em 

dois: pré-colonial e colonial. No entanto, os registros não narram de fato como o processo de 

colonização aconteceu em terras brasileiras. Somente se sabe que, muitos fatos são omitidos 

desse período, cuja intencionalidade seria de negar os acontecimentos negativos advindos 

desse processo, como, por exemplo, os casos ocorridos com as populações indígenas e negras. 

Dos povos indígenas temos a sua domesticação; dos negros, a instauração do escravismo, 

fatos que, indubitavelmente, refletem na vida da sociedade até os dias atuais que, em relação 

ao Brasil, denotam as características excludentes desde a colonização. 

Inicialmente, os “descobridores” concentraram-se no litoral nordestino, pois não havia 

condições materiais de adentrar no território ainda desconhecido, período em que coincide 

com a exploração do pau-brasil “madeira nobre muito apreciada no continente europeu” 

(PORTAL BRASIL, 2010). A primeira divisão política do território deu-se por meio das 

Capitanias Hereditárias, em 1534, cujo propósito era garantir a posse da terra, estabelecendo 

sua fiscalização e administração, por meio de dois documentos judiciais, a Carta de Doação e 

a Carta de Foral, enquanto a primeira explicitava os direitos sobre a terra, a segunda era 

destinada aos deveres de seu detentor, como a governança, colonização, resguardo e 

desenvolvimento da região com recursos próprios. Contudo, essa divisão política não 

progrediu devido à falta de experiência dos detentores da posse da terra quanto à 

administração do território, à comunicação e à locomoção, que eram precários, e pela falta de 

mão de obra, entre outros. Apenas as Capitanias de São Vicente e de Pernambuco 

mantiveram-se prósperas, visto haver um investimento amplo na cana-de-açúcar.  

No século XVI, os africanos começaram a chegar ao Brasil como escravos, pois não 

podia se contar com os índios, uma vez que estes, por conhecerem o território, serem maioria 

e falarem a língua nativa, escapavam facilmente dos cativeiros e insurgiam contra o processo 

escravista. Com o fracasso das Capitanias, uma nova organização política instaurou-se no 

território em 1549: o Governo-Geral, que centralizou a administração e reforçou o controle da 

colônia. No entanto, somente em 1759 é que as Capitanias Hereditárias deram lugar às 

Capitanias-Gerais. Naquele momento da história, iniciou-se o Período Pombalino, com a 

chegada do Marquês de Pombal, o qual extinguiu definitivamente as Capitanias Hereditárias. 
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A sociedade tinha algumas características já estabelecidas, composta pelos senhores de 

engenho, pela classe média – funcionários públicos, feitores, militares, comerciantes e 

artesãos –, e, por fim, considerados como meras mercadorias, os escravos de origem africana. 

Ao findar o século XVII, com o declínio da exportação do açúcar, Portugal passou a buscar 

novas fontes de renda dando início ao ciclo do ouro, encontrado pelas expedições 

bandeirantes. 

No início do século XIX, fatos ocorreram que culminaram com a Proclamação da 

Independência do país, a iniciar pela transferência da Corte portuguesa para o Brasil no 

período de 1808 a 1821 devido à invasão das tropas de Napoleão Bonaparte. Aos poucos, a 

família real portuguesa começou a assumir as funções de metrópole, que findou, em setembro 

de 1822, apoiado pela elite brasileira, com a dependência de Portugal, estabelecendo um país 

independente, sendo dom Pedro I coroado imperador do Brasil em 1º de dezembro. Assim, o 

processo de colonização deu origem à sociedade brasileira com base na exploração e exclusão 

daqueles que já viviam no território fundamentado em princípios não mercantilistas, como da 

classe que começa a dominar o território brasileiro. 

 

2.1 A escravidão indígena 

 

O processo de colonização do Brasil, conforme explicado nos livros didáticos, não se 

sucedeu de modo tão pacífico, uma vez que, além da exploração dos recursos naturais, a 

conquista pelo maior contingente de terras se deu por meio de conflitos, inicialmente com os 

povos nativos. Destaca-se que quanto mais terras possuía maior era o poder do seu detentor. 

Os “descobridores” apossavam-se das terras e exploravam os povos que nelas viviam, 

desrespeitando suas leis, culturas e modo de vida. Para Fonseca (2009, p. 17-18): 

 

A “descoberta” do Brasil deu-se [no] contexto de guerra, violência, conquistas, 

espoliações e crise comercial na relação Europa-Ásia. Tal “descoberta” fez parte de 

um processo orquestrado pela Coroa portuguesa a fim de expandir seu território e 

angariar matérias-primas e especiarias em outras regiões do mundo para negociar na 

Europa. [...] A chegada ao Brasil não foi diferente nesse aspecto. Com o passar dos 

séculos, intensificaram-se a exploração dos indígenas, a expropriação da terra e a 

extração das riquezas. 

 

A lógica exploradora instaurada se dava por meio do incentivo de dominação dos 

nativos considerados infiéis e pagãos. Assim, a Coroa portuguesa avançou pelas terras nativas 

com dois objetivos: i) introduzir a fé católica (como forma de dominação) e ii) extrair as 

riquezas da terra, expropriando e explorando os nativos que nela viviam e dependiam 
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(FONSECA, 2009). Os povos indígenas viram, primeiramente, a chegada dos colonizadores 

no território brasileiro como “provavelmente [...] pessoas generosas”, pois “não havia como 

interpretar seus desígnios, tanto podiam ser ferozes como pacíficos, espoliadores ou dadores” 

(RIBEIRO, 1995, p. 42). 

Inicialmente, como forma de conquistá-los, eles eram utilizados como mão de obra em 

operações de escambo, conforme Ribeiro (1995, p. 83): “A economia mercantil, capaz de 

operar como agência civilizatória pela intermediação do escambo, trocando artigos europeus 

pelas mercadorias da terra”. Entre os artigos europeus estavam espelhos, facões, colares, 

tabaco, ou seja, geralmente produtos de pouco valor. Para Fonseca (2009), os nativos não 

foram submetidos ao processo de escravização imediatamente, já que havia uma relação 

dissimulada baseada na solidariedade humana, propiciando encontros sexuais entre homens 

lusos e mulheres indígenas, dando início à miscigenação étnica no país, conhecida também 

como cunhadismo. 

Não obstante, “para os colonos, os índios eram gado humano, cuja natureza, mais 

próxima de bicho que de gente, só os recomendava à escravidão” (RIBEIRO, 1995, p. 53). 

Dessa forma, os povos indígenas, vistos ainda pela metrópole como agressivos com a 

presença dos colonos, esta resolveu legislar sobre o tema, instituindo a primeira Carta Régia 

em 1570, que estabelecia a escravidão dos índios, desde que aprisionados em “guerra justa” 

(PRADO JÚNIOR, 1960; RIBEIRO, 1995). 

A “guerra justa” “era entendida como [...] aquela que resultasse de agressão dos 

indígenas, ou que fosse promovida contra tribos que recusavam se submeter aos colonos a 

entrar em entendimentos com eles” (PRADO JÚNIOR, 1960, p. 22). A Abolição da 

Escravidão dos índios deu-se em meados do século XVIII, por iniciativa do Marquês de 

Pombal, que institui a Lei de 6 de junho de 1755 em Grão-Pará e Maranhão, e, em 1758, 

estendeu-se, por meio de alvará, ao restante do território brasileiro. 

Todavia, enquanto alguns índios não compreendiam a dissimulação de reciprocidade 

dos colonos, outros não aceitavam a dominação, gerando conflitos bélicos, e desiguais, uma 

vez que, os “europeus que viviam entre elas (tribos) pôde ser vencida por um inimigo pouco 

numeroso, mas superiormente organizado, tecnologicamente mais avançado e, em 

consequência, mais bem armado” (RIBEIRO, 1995, p. 49). Muitos povos indígenas foram 

dizimados, não somente pelos confrontos, como também pelas doenças infecciosas com que 

os europeus, inclusive os jesuítas, contaminavam as populações indígenas. 

A interseção dos jesuítas também se caracterizou como uma forma de dominar os 

povos nativos por meio da catequização. Aqueles que não se submetiam à Companhia de 
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Jesus e recusavam a conversão a fé católica eram mortos ou escravizados. Portanto, o 

processo de colonização exterminou e deslocou muitos povos indígenas para o interior do 

território em nome da ocupação das terras para produção de matéria-prima a ser exportada, 

destacando a lavoura da cana-de-açúcar e da pecuária. Demonstrando assim, o início da 

exclusão das populações indígenas no que se refere à formação da sociedade brasileira 

refletindo em todos os aspectos: social, econômico e educacional. 

 

2.1.1 A história da catequização dos indígenas e outros aspetos da “educação” ministrada 

pelos jesuítas 

 

Nesse contexto, vindo com os portugueses para a conquista das terras estavam alguns 

religiosos. Vale relatar que, dentre eles, havia um grupo, os jesuítas, os quais acreditavam que 

os índios eram os filhos perdidos de Adão e Eva e deveriam ser “reintegrados ao universo dos 

justos, dos fiéis, dos pios e tementes a Deus, e não escravizados” (FONSECA, 2009, p. 28). 

Mas, é sabido que esse discurso também não passava de manipulação, pois a intencionalidade 

era a catequização dos índios ao cristianismo, inclusive, referendando o movimento de 

contrarreforma da Igreja Católica. “O trabalho de cristianização das diferentes nações 

indígenas tinha o mesmo foco, ou seja, cooptar e ‘civilizar’ o nativo, procurando torná-lo 

agente passivo ou ativo da conquista europeia da América” (FONSECA, 2009, p. 29). 

Para Iosif-Guimarães, com a chegada dos colonizadores e dos padres jesuítas, tudo o 

que “havia sido construído pelas diversas tribos indígenas que viviam no Brasil [foi] 

desconstruído” (IOSIF-GUIMARÃES, 2009, p. 40): uma das ações como forma de 

dominação deu-se a partir da implantação da língua portuguesa como obrigatória, sendo “uma 

questão fundamental para Portugal, no sentido da preservação da colônia” (TROUCHE, 

2000). Assim, todos os conhecimentos indígenas construídos até ali foram subjugados, 

menosprezados e gradativamente extirpados, com formato de dominação. 

Nesse período, Manoel da Nóbrega, juntamente com a Companhia de Jesus, esteve à 

frente da organização do território brasileiro, no que se refere ao seu desenvolvimento 

econômico, inclusive a educação, com o objetivo de atender Portugal com as matérias-primas 

advindas do Brasil. Os jesuítas, entre outras funções, tinham como principal, conforme 

Ribeiro “minar as lealdades étnicas dos índios, apelando fortemente para o seu espírito 

religioso, a fim de fazer com que se desgarrassem das tribos e se atrelassem às missões” 

(RIBEIRO, 1995, p. 56). O objetivo dos jesuítas, além da catequização, propunha uma 

transformação social, visto que estes tentariam mudar a cultura indígena brasileira. 
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No início, os indígenas eram vistos como um povo que se adaptaria rapidamente aos 

objetivos dos jesuítas. Contudo, estes perceberam que os índios eram “um empecilho para a 

consecução de seus objetivos, pois, ao não se adaptarem às exigências do trabalho árduo, 

rotineiro e contínuo, destinado à acumulação e não mais apenas à sobrevivência” 

(SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2008, p. 174). Os princípios que embasaram a vida dos 

povos indígenas estavam voltados unicamente para sobrevivência e não para a acumulação 

como os da classe que começava a dominá-los. 

A Companhia de Jesus atuou no território brasileiro por duas décadas e teve duas 

fases, a primeira marcada pela tentativa de conversão dos índios aos costumes dos brancos, 

enquanto a segunda teve como característica a expansão do seu projeto educacional 

(SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2008). No entanto, com o Iluminismo emergindo na Europa 

em 1700, o Brasil, ainda colônia de Portugal, sofreu suas consequências, como a expulsão dos 

jesuítas. 

 

As causas da expulsão dos jesuítas do Brasil podem ser categorizadas: políticas e 

ideológicas – a Companhia de Jesus tornara-se um empecilho aos interesses do 

Estado Moderno, além do que era detentora de grande poder econômico, cobiçado 

pela Coroa portuguesa; e educacional – as transformações sociais advindas do 

movimento Iluminista e dos princípios liberais requeriam a formação de um novo 

homem, o homem burguês, o comerciante, e não mais o homem cristão. 

(SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2008, p. 183) 

 

Diante disto, após 200 anos, houve a expulsão da Companhia de Jesus tanto de 

Portugal como do Brasil, pelo então, Ministro de Estado de Portugal, Sebastião José de 

Carvalho e Melo, Conde de Oeiras – o marquês de Pombal –, que “empreendeu uma série de 

reformas no sentido de adaptar aquele país e suas colônias às transformações econômicas, 

políticas e culturais que ocorriam na Europa” (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2009, p. 26). 

Uma dessas reformas materializou-se na implantação do Diretório dos Índios, em 

1757, com a finalidade de orientar o colonizador a lidar com os povos indígenas, no qual 

assegurou uma escola nas povoações indígenas, sendo uma para meninos e outra para 

meninas7, onde seriam instruídos a ler, escrever e a contar com base na doutrina cristã e, 

obrigatoriamente, na língua portuguesa. Para Maciel e Shigunov Neto, “a metodologia 

eclesiástica dos jesuítas [foi] substituída pelo pensamento pedagógico da escola pública e 

laica” (MACIEL; SHIGUNOV NETO, 2006, p. 470). 

                                                           
7 Além de ler, escrever e contar, a elas eram destinados o fiar, o fazer renda e a costura, e todos os ministérios 

que caberiam ao sexo feminino. 
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O marquês de Pombal buscava incorporar nos índios os costumes e princípios dos 

brancos, transformando-os em trabalhadores ativos com o objetivo de garantir o povoamento 

e a defesa do território. Para isso, no Diretório encorajou-se a mestiçagem ao incentivar o 

casamento de colonos brancos com mulheres indígenas. Nesse documento, ainda há passagens 

que punem a discriminação, além de incluir os povos indígenas no mercado de trabalho. 

Aqueles aldeados foram, ainda, emancipados e equiparados aos outros habitantes, e a língua 

portuguesa já dominava o território brasileiro. 

Assim, pode-se compreender que o território brasileiro sofreu fortemente a influência 

da Europa a fim de angariar mais poder e nesse processo, com base em um discurso de 

inclusão, os povos indígenas sofreram as consequências com a perda de suas características, 

seus costumes, sua língua. 

 

2.2 A escravidão negra 

 

Tendo em vista a duração de mais de trezentos anos do Período Colonial, fatos 

marcaram indelevelmente a história brasileira, destaca-se que, logo, no início, em 1530, com 

o advento da plantação da cana-de-açúcar iniciou-se a substituição da mão de obra escrava 

indígena pela africana. Os povos africanos, assim como os indígenas, não seguiam princípios 

mercantilistas, como eram fundamentados os dominantes na Europa, advindos da Revolução 

Industrial. A justificativa para a inserção dos africanos como escravos na colônia baseou-se na 

sua lucratividade, ou seja, os portugueses perceberam que seria mais rentável o comércio 

marítimo de escravos da África, que também era realizado por meio do escambo. No entanto, 

Prado Júnior (1960) esclarece que o custo do tráfico negreiro era oneroso:  

 

[...] não tanto pelo preço pago na África, mas em consequência da grande 

mortandade a bordo dos navios que faziam o transporte. Mal alimentados, 

acumulados de forma a haver um máximo de aproveitamento de espaço, suportando 

longas semanas de confinamento e as piores condições higiênicas, somente uma 

parte dos cativos alcançava seu destino. Calcula-se que, em média, apenas 50% 

chegavam com vida ao Brasil, e destes, muitos estropiados e inutilizados. O valor 

dos escravos foi assim sempre muito elevado, e somente as regiões mais ricas e 

florescentes podiam suportá-lo. (PRADO JÚNIOR, 1960, p. 23) 

 

Dessa forma, a substituição do índio pelo negro estendeu-se até o fim da era colonial 

de modo célere nas regiões de Pernambuco e Bahia, em virtude da intensa produção de cana-

de-açúcar. Em outras áreas, mais pobres, como a Amazônia, deu-se de forma mais lenta, e em 

São Paulo, que recebeu escravos até o século XIX. Nessa leva de crescimento da economia, 

viu-se o tráfico negreiro como amplificador de recursos, para Fonseca (2009), não apenas 
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devido à mão de obra barata, bem como pelos conhecimentos trazidos pelos africanos a 

respeito de agricultura, pastoreio, artesanato refinado e, principalmente, extração de minérios. 

Contudo, o regime imperial consolidou-se em 1850, quando a economia, baseada na 

cafeicultura, deu um novo rumo ao país. Todavia: 

 

As crises crônicas e sucessivas do regime imperial levaram à abolição da escravatura 

e à consagração do Estado Republicano Nacional. Nesse ambiente, houve aumento 

considerável de imigrantes europeus. Foi então que os negros conheceram a outra 

face da escravidão: a marginalização, a discriminação e o racismo, como 

naturalização de processos sociais que buscavam manter o negro na condição 

subalterna, particularmente no meio urbano. (FONSECA, 2009, p. 42) 

 

O trabalho escravo a que eram submetidos os negros sustentou por muitos anos a 

economia do país, já que além de condições físicas, mentais, e de estarem em idade produtiva 

e reprodutiva, eram dotados também de conhecimento tecnológico avançado (FONSECA, 

2009)8. Para Cunha Jr., “os africanos vieram com conhecimentos técnicos e tecnológicos 

superiores aos dos europeus e aos dos indígenas para as atividades produtivas desenvolvidas 

no País durante o período de Colônia e Império” (CUNHA JR., 2005, p. 249). Esses 

conhecimentos puderam ser identificados em diversos campos, como na agricultura, 

mineração, manufatura, pesca e comércio. Os colonizadores, por sua vez, apoderaram-se dos 

conhecimentos dos negros, utilizando-os como instrumento para alavancar a economia. 

Enquanto eram tratados como escravos, não havia reconhecimento algum por seus 

esforços e, mesmo na condição de livres, com a abolição da escravidão em 1888, não tinham 

poder, muito menos chance de ascenderem social e economicamente. Desse modo, por meio 

do racismo e do preconceito, os negros foram assinalados como “ruins”. Fonseca (2009) 

assevera que: 

 

[...] o Estado brasileiro e suas instituições sociais, políticas, econômicas, bem como 

a própria sociedade civil, ainda não saíram do período escravista brasileiro. Isso não 

só porque vivemos apenas um quarto de nossa história sem a mancha escravista, mas 

também porque muitos não querem renunciar a uma prática que impossibilitou à 

maioria populacional a competição por empregos, a participação das políticas do 

Estado e da sociedade e a influência no destino dos recursos públicos distribuídos 

como benefícios sociais. (FONSECA, 2009, p. 46) 

 

                                                           
8 “Os negros da costa da Guiné já dominavam as técnicas de plantio, as quais eram conhecidas por diversas 

etnias africanas antes de Portugal aportar nas costas litorâneas do Atlântico, seja na costa da Guiné, seja nos 

reinos do Congo e de Angola (CHIAVENATO, 1986, p. 49). Esses grupos étnicos que detinham um 

conhecimento sobre a agricultura – e mesmo aqueles que eram profundos conhecedores do pastoreio e da 

mineração – estavam mais avançados tecnologicamente do que os portugueses. Os reinos iorubanos, inclusive, já 

conheciam a metalurgia e lidavam com o cobre e o estanho, de modo que os portugueses foram ter contato com a 

enxada e outras ferramentas agrícolas na costa ocidental africana (Diamond apud Chiavenato, 1986, p. 49)” 

(FONSECA, 2009, p. 35). 
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Portanto, os negros africanos não participavam da vida em sociedade, uma vez que 

eram vistos e tratados como simples mercadoria, fato refletido nos dias atuais. 

 

2.2.1 A educação dos negros 

 

No período da colonização do território brasileiro, a questão educacional era muito 

focalizada na questão da catequização dos indígenas, conforme relatam os fatos. Para Silva e 

Araújo, “desde o início da colonização a educação brasileira apresenta uma gestão 

problemática e discriminatória” (SILVA; ARAÚJO 2005, p. 67). No que se refere aos negros, 

Cruz (2005) explica que há uma carência quanto à referência que abordam o histórico das 

trajetórias educacionais para o negro, não por não terem história, mas por terem sido 

destruídas nos processos de dominação. É sabido que a escravidão promoveu diversas 

violações de direitos sociais e humanos aos negros e aos povos indígenas, a exemplo do 

direito à educação, onde “os índios eram considerados ‘bárbaros’ e os africanos, trazidos à 

força, tornaram-se escravos” (CURY, 2014, p. 22). 

 

A cruel escravidão a que foram submetidos os negros arrancados de suas regiões de 

origem no continente africano, como também muitos de seus descendentes, além de 

representar um conjunto de violações de direito, gerou para essa população um triste 

legado: a interdição à educação formal. (SILVA; ARAÚJO, 2005, p. 65) 

 

Portanto, verificou-se que os negros, assim como os indígenas, durante longo tempo 

foram interditados de ter acesso a uma educação formal. Cruz (2005), em seu levantamento de 

referências sobre a educação de negros, identificou algumas possíveis escolas que existiram 

nos períodos Colonial e Imperial, sendo: Colégio Perseverança ou Cesarino, primeiro colégio 

feminino fundado em Campinas em 1860; Colégio São Benedito, também em Campinas, no 

ano de 1902, para alfabetizar os filhos dos homens negros da cidade, ou aulas públicas 

oferecidas pela irmandade de São Benedito até 1821, em São Luís do Maranhão.  

Cita, ainda, que os próprios negros se organizaram, surgindo a escola criada pelo 

negro Cosme, no Quilombo da Fazenda Lagoa Amarela, em Chapadinha, no Estado do 

Maranhão, para o ensino da leitura e escrita para os escravos aquilombados, no século XIX. A 

autora infere que “mesmo durante o Império já era comum a preocupação dos negros em 

apropriarem-se dos saberes na forma escolar” (CRUZ, 2005, p. 28).  

Apesar da passagem do período Colonial para o Monárquico, o território brasileiro 

manteve-se com uma economia mercantilista, latifundiária, baseada na monocultura e no 
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trabalho escravo, contudo, não mais dependente de Portugal, sendo regida por uma elite 

nacional. 

No século XIX, a frequência à escola formal era muito limitada, restrita apenas aos 

cidadãos brasileiros, ou seja, à população negra, que, em larga escala, era africana de 

nascimento, ficava à margem desse processo. Portanto, a educação para os negros no período 

da colonização do Brasil quase não existiu, e do que existiu, pouco se tem referendado. No 

entanto, observa-se que “a história da educação brasileira ter funcionado como um dos 

veículos do continuísmo da reprodução do tratamento desigual relegado aos negros na 

sociedade brasileira” (CRUZ, 2005, p. 29). Os estudos relacionados ao tema estão mais 

voltados para o período após as conquistas dos direitos adquiridos com a Constituição Federal 

do Brasil de 1988. 

A partir dos autores anteriormente citados, pode-se verificar que os negros, assim 

como os indígenas, e seus descendentes, estiveram excluídos do processo de desenvolvimento 

legal do país, visto que “os negros não eram considerados seres humanos pela Igreja e nem 

cidadãos pelo Estado – ficavam à margem de qualquer direito, ainda mais do direito à 

educação” (IOSIF-GUIMARÃES, 2009, p. 41). Essa realidade sofreu alguns avanços séculos 

depois dos períodos Colonial e Imperial, ao ser materializada com a Constituição Federal do 

Brasil de 1988, que será discutida mais à frente. 

O processo de escolarização no Brasil caracterizou-se pela negação do acesso e pela 

inclusão marginalizada dos grupos sociais como os negros e os povos indígenas, muitas vezes 

influenciados pelos fatores de classe, raça e etnia e, consequentemente, marginalizados dos 

processos econômicos, políticos, educacionais e sociais. Para compreender melhor este 

processo excludente da história brasileira, abordaremos como se considerou o direito à 

educação nas constituições federais do Brasil e seus mais relevantes desdobramentos. 

 

2.3 A Educação nas Constituições Federais do Brasil e seus desdobramentos em 

normativas infraconstitucionais 

 

Na história do Brasil contabilizam-se oito Cartas Magnas que demonstram os diversos 

e relevantes momentos históricos vividos no país e podem “expressar tanto avanços 

democráticos em relação a direitos quanto a consolidação do status quo vigente” (CURY, 

2014, p. 11). Essa dicotomia na representação entre as Cartas Magnas brasileiras pode ser 

constatada ao se estudar o processo de implantação destas, uma vez que houve constituições 

outorgadas (1824, 1937, 1967 e 1969) e constituições promulgadas (1891, 1934, 1946 e 
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1988). As constituições promulgadas são caracterizadas como democráticas, ou seja, quando 

sua elaboração se dá “de modo democrático, e ela expressa a vontade soberana de um povo 

por meio de representantes escolhidos para este fim” (CURY, 2014, p. 10-11). Entretanto, as 

outorgadas são aquelas frutos de regimes autoritários ou mesmo ditatoriais (CURY, 2014). As 

características de cada uma delas podem ser verificadas na figura 1. 

 

Figura 1 - Classificação (tipologia) das Constituições brasileiras 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAftr8AL/resumao-dir-constitucional-parcial>. 

Acesso em: 9 jul. 2016. 

 

Em se tratando do direito à educação, historicamente, o Brasil começou sua oferta 

sistemática de forma tardia e marcada por desigualdade e discriminação. A começar pelo 

período de colonização, quando escravos eram considerados propriedades e vistos apenas 

como força de trabalho, e os índios arredios ou hostis, em que se sentia a necessidade de 

“domesticá-los”. Ao se tratar especificamente do direito à educação escolar diferenciada aos 

povos indígenas, as conquistas legais por eles obtidas são muito recentes, notadamente a partir 

da Constituição de 1988, quando passa a ser reconhecido como direito a manutenção das 

identidades étnicas de cada povo. No entanto, nesta seção será abordada a condução da 

educação nas Constituições que regeram o país, citando as normatizações infraconstitucionais 

que influenciaram na educação até a chegada de 1988. 

Antes da Independência do Brasil, em 1822, a Corte portuguesa, por meio dos seus 

representantes legais, que formavam o “Soberano Congresso”, elaborou as Bases da 
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Constituição Portuguesa, com a participação de representantes brasileiros. Tais bases deram 

origem à Constituição Política da Monarquia, em outubro de 1822, governando Portugal e, 

consequentemente, suas colônias, como o Brasil. Em setembro do mesmo ano, o Brasil 

rompeu legalmente com Portugal. A partir da Independência, segundo Cury (2014, p. 23), 

trouxe “expectativas de mudança” de uma forma geral, como “a feitura de uma Constituição 

que expressasse, por sua vez, a autonomia do país, sua soberania e os dispositivos de sua 

cidadania e da organização do novo Estado”. 

Ansiava-se por uma legislação que representasse o país livre – não mais colônia – em 

defesa da sua soberania como Estado independente. É possível inferir que o rompimento 

jurídico dos laços com Portugal só se efetivou quando o Brasil instituiu sua primeira 

Constituição, em 25 de março de 1824, elaborada por uma comissão especial nomeada pelo 

imperador dom Pedro I em 1823. 

 

Trata-se de uma Constituição híbrida, na qual convivem elementos liberais e suas 

garantias individuais dos cidadãos com o centralismo do Imperador e seu poder 

moderador [...] há uma contradição visível entre os princípios liberais e o estatuto da 

escravidão. (CURY, 2014, p. 24) 

 

Mesmo com a aspiração de se tornar um Estado livre, de fato, continuava 

apresentando características do regime colonial, ainda se dizendo ser liberal, mas mantendo, 

para o bem da economia, o tráfico de pessoas escravas. A Independência (1822), assim como 

a Constituição (1824),9 que conduziu o território brasileiro por quase 67 anos, 

 

[...] não trouxe os avanços necessários para a educação. [...] apesar de contar com 

um artigo referente à educação, também deixa muito a desejar em termos de 

políticas educacionais: determina a instrução primária gratuita para todos os 

cidadãos, porém, não considera assim os negros e os pobres. (IOSIF-GUIMARÃES, 

2009, p. 45) 

 

Observa-se que, nesse período, apenas homens livres (do gênero masculino, brancos e 

ricos) e donos de propriedades privadas eram considerados cidadãos e tinham direito à 

educação. Já os escravos, mulheres, crianças e qualquer um com deficiência física eram 

excluídos do rol de cidadãos da época. Para Silva e Araújo (2005, p. 68), essa Constituição, 

especificamente o art. 6, item 1, “coibia o ingresso da população negra escrava, que era em 

                                                           
9 Na Constituição de 1824, a educação era descrita como instrução, tendo havido menção a esta apenas duas 

vezes. Contudo, no mesmo artigo em que tratava sobre a “inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos 

cidadãos”, estabeleceu-se “a instrução primária e gratuita a todos os cidadãos” e tratou ainda, sobre os 

“colégios e universidades onde serão ensinados ciência, belas letras e artes”. (BRASIL, 1824, ART. 179, XXXII 

E XXXIII, grifo nosso). 



34 

 

larga escala africana de nascimento”, restringindo a educação apenas às crianças brasileiras, 

brancas, do sexo masculino e ricas. Cury (2014, p. 25) afirma que: 

 

[...] à época da Independência, por exclusão socioétnica, 40% dos habitantes não 

tinham acesso à educação, como também não eram considerados cidadãos. Se a isso 

ajuntarmos as mulheres, que, pela concepção organicista da época, se limitavam a 

uma cidadania passiva, então o universo dos não cidadãos ou cidadãos imperfeitos 

sobe consideravelmente. 

 

O referido autor demonstra que grande parcela da população que vivia no território 

brasileiro não tinha acesso à educação por não ser considerada cidadão e dentre essa parcela 

estavam os pobres, as mulheres e os deficientes. Destaca-se ainda que nesse contexto dom 

Pedro I instituiu o voto censitário, no qual apenas homens de posses e brancos poderiam votar 

e ser votados. No longo período em que a Constituição de 1824 vigorou, a educação teve 

como instrumento legal, que perdurou por mais de um século, a Lei de 15 de outubro de 1827, 

a qual “determinava que todas as cidades, vilas e lugarejos mais populosos tivessem escolas 

primárias, fixando até mesmo normas para as metodologias de ensino e formação de 

professores” (IOSIF-GUIMARÃES, 2009, p. 45). 

Segundo a mesma autora, essa lei “ficou mais no campo da promessa de boas 

intenções, não sendo capaz de organizar a educação popular no país” (IOSIF-GUIMARÃES, 

2009, p. 45), pois, demonstrava haver um discurso de governo preocupado com a educação 

para o povo. No entanto, sem proporcionar condições necessárias para os trabalhos dos 

professores e a própria existência das escolas. Em 1834, o Ato Adicional nº 16, ou Lei nº 16, 

de 12 de agosto, descentralizou o sistema educacional do Governo Central para as Províncias, 

que, então, passaram a legislar sobre a educação pública, a  criação de escolas próprias, além 

da regulamentação e promoção da educação primária e a secundária. 

Nesse mesmo Ato, inaugurou-se a questão indígena na história jurídica da educação 

voltada aos povos indígenas ao corrigir uma lacuna que a Constituição de 1824 havia deixado, 

ao atribuir às províncias juntamente com os Governos-Gerais “[...] a catechese e a civilização 

do indígena e o estabelecimento de colônia” (SILVA; AZEVEDO, 2008, apud COHN; 

SANTANA, 2016). 

Na década de 40 de 1800, outras ações quanto à educação indígena foram instituídas, 

mas sem sucesso. O Decreto 426, de 24 de julho de 1845, regulamentava as missões de 

catequese e civilização dos índios, criando o posto de Diretor-Geral dos Índios, que deveria, 

entre outras funções, recomendar a criação de Escolas de Primeiras Letras para os lugares 

onde somente a presença de missionários não era suficiente, zelando pela instrução dos 
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indígenas. Contudo, essa ação praticamente inexistiu, “dado que os governadores provinciais 

não tinham grandes interesses ou expectativas positivas com relação à escolarização dos 

indígenas. Além disso, a pobreza de grande parte das províncias inviabilizava recursos para 

serem direcionados à educação escolar” (COHN; SANTANA, 2016, p. 63-62). 

Embora a descentralização tenha possibilitado o avanço e a ampliação das escolas em 

algumas regiões, como, por exemplo, onde está localizado o Rio de Janeiro, o acesso à 

educação era precário, não só devido à falta de recursos para construção de novas escolas, 

bem como a falta de professores. 

 

Para muitos, aí se agrava a crise da educação nacional, pois a distribuição de escolas 

e recursos entre as províncias já era bastante desigual, o que vai acentuar ainda mais 

as disparidades regionais, privilegiando mais uma vez a elite e os grandes centros do 

País. As regiões Norte e Nordeste e a população da zona rural são mais uma vez 

esquecidas nesse processo. (IOSIF-GUIMARÃES, 2009, p. 46) 

 

Destaca-se ainda o Decreto 1.331A, de 17 de fevereiro de 1854, conhecido como 

Reforma Couto Ferraz, que instituiu a instrução primária obrigatória para as crianças maiores 

de 7 anos e escolas primárias e secundárias gratuitas da Corte, excluindo-se, ainda, crianças 

escravas e com enfermidades contagiosas. “De maneira geral, essa reforma educacional previa 

a exclusão dos negros escravos, adultos e crianças, além de associá-los às doenças contagiosas 

da época, provavelmente a varíola e a tuberculose” (SILVA; ARAÚJO, 2005, p. 68). 

Ainda em 1854, conforme apresentado por Petruccelli, por encomenda da Coroa 

portuguesa publicou-se uma obra de Varnhagen, intitulada Historia Geral do Brazil, onde 

descrevia os povos nativos “como ‘gentes vagabundas, bestas falsas e infiéis, inconstantes, 

ingratas, desconfiadas, impiedosas, despudoradas, imorais, insensíveis, indecorosas e 

entrecortadas por guerras, festas e pajelanças’” (PETRUCCELLI 2013, p. 14), e quanto aos 

africanos escravizados, julgavam-nos como aqueles que faziam mal ao país, por causa de seus 

“costumes pervertidos, seus hábitos indecorosos e despudorados, seus abusos, vestuários, 

comidas e bebidas inadequados” (PETRUCCELLI 2013, p. 14). 

Sendo assim, tanto a primeira Constituição quanto os demais instrumentos reguladores 

previram uma educação excludente ao negar o acesso de escravos, negros, pobres e indígenas, 

além de deixar à margem da sociedade todos que fossem acometidos por doenças contagiosas. 

Nesse contexto, pouco se avançou, já que a educação permanecia elitista e as províncias 

desprovidas de recursos suficientes para a infraestrutura e remuneração de professores, sem 

terem como investir na educação primária e secundária da época, tanto para os homens livres 
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quanto para os grupos de escravos. O Império finda com poucas instituições escolares, 

localizadas principalmente nas capitais e atendendo a uma pequena parcela da população. 

Destacam-se dois atos importantes que indicaram o encerramento do período Imperial, 

sendo: a promulgação da Lei Áurea, abolindo a escravatura, em 1888, e a Proclamação da 

República, em 1889, momento de destituição do poder do imperador pelos militares devido à 

insatisfação quanto à forma de governar o país. Para Iosif-Guimarães (2009, p. 46), “mesmo 

com o fim da escravatura em 1888, os negros vão continuar sem acesso aos serviços públicos 

e aos direitos de cidadania”, expostos à exclusão. Contudo, com a chegada dos imigrantes 

europeus, que viveram a Revolução Industrial europeia, estes influenciaram na organização 

dos movimentos sociais que questionavam as condições de vida impostas aos sujeitos. 

Segundo a autora, com a Proclamação da República, “o traço de exclusão e elitismo na 

história da educação não é alterado” (IOSIF-GUIMARÃES, 2009, p. 47). 

No mesmo ano da Proclamação da República foram instituídos alguns instrumentos 

legais sobre a matéria da educação, como o Decreto nº 6, impondo a alfabetização para todos 

os cidadãos brasileiros que quisessem participar do processo eleitoral, ou seja, para o 

exercício pleno da cidadania os indivíduos (ricos e pobres teriam direito ao voto e a serem 

votados, exceto os menores de 21 anos, as mulheres, os analfabetos, militares e clérigos). Esse 

mesmo decreto extinguiu o voto censitário, e o Decreto nº 7 contemplou os Estados a 

competência da instrução pública em todos os graus.  

Em quase dois anos de república proclamada, em fevereiro de 1891 houve a 

promulgação da primeira Constituição Republicana e a segunda da história do Brasil, imbuída 

de princípios que procuravam aumentar a autonomia das antigas províncias, quanto à 

educação, contribuindo “para a consolidação da política de descentralização do ensino 

iniciado no império” (IOSIF-GUIMARÃES, 2009, p. 47). 

Para Silva e Araújo (2005, p. 72), “as primeiras oportunidades concretas de educação 

escolar e ascensão da população negra surgem ainda no Estado Republicano, quando o 

desenvolvimento industrial dos anos finais do século XIX impulsiona o ensino popular e o 

ensino profissionalizante”. No que se refere à educação para os índios, pouco se avançou 

nesse quesito, uma vez que as ações ainda tinham o caráter missionário. No entanto, segundo 

Cohn (2016, p. 64),  

 

[...] a educação escolar indígena começa a ser pensada/promovida ‘como política 

pública [...] com o objetivo de nacionalizar esse contingente da população, através 

do ensino da língua portuguesa e de permitir sua assimilação à sociedade brasileira. 

[...] Com essa perspectiva, foi criado em 1910 o Serviço de Proteção aos Índios e 

Localização de Trabalhadores Nacionais’ (SPILTN).  
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Comparando com a Constituição anterior, a de 1891 traz mais artigos relacionados à 

educação, como, por exemplo, o artigo 34, item 30, em que atribuiu ao Congresso Nacional o 

poder de legislar sobre “[...] o Ensino Superior e os demais serviços que na capital forem 

reservados para o Governo da União” (BRASIL, 1891). No artigo 35, dos 4 incisos, três (2º, 

3º e 4º) tratavam sobre a educação, embora não privativamente o Congresso fosse incumbido 

de “animar no País o desenvolvimento das letras, artes e ciências [...] sem privilégios que 

tolham a ação dos governos locais; criar instituições de Ensino Superior e Secundário nos 

estados; prover a instrução secundária no Distrito Federal” (BRASIL, 1891). 

O artigo 72, parágrafo 6º, demonstra o rompimento entre Estado e Igreja, quando 

estabeleceu que “será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos”; e o artigo 70, 

parágrafo 1º, coloca a exclusão do direito à cidadania, ao proibir o voto aos analfabetos, 

perdurando até a Constituição de 1988 (BRASIL, 1891). Para Cury, a Constituição de 1891 

declarou “só muito indiretamente [...] a educação escolar como direito, além de não assinalar 

(como fazia a de 1824) a gratuidade” (CURY, 2014, p. 28), deixando essas atribuições aos 

Estados membros. Nessa Constituição não se definiu claramente quem são os sujeitos que 

teriam direito à educação. 

A Constituição de 1891 regeu o país por 43 anos, período em que houve cinco 

Reformas pertinentes à educação, a saber: Reforma de Benjamin Constant (Decreto nº 

981/1890), estabelecendo a introdução da disciplina Moral e Cívica. Para Silva e Araújo 

caracterizou uma “nítida tentativa de ‘normalizar’ a conduta social e moral da sociedade após 

a libertação dos escravos” (SILVA; ARAÚJO, 2005, p. 70); Reforma de Epitácio Pessoa 

(Decreto nº 3.890/1901), que iniciou a descentralização quanto à educação pública, referente 

ao poder do Estado; Reforma de Rivadávia Corrêa (Decreto nº 8.659/1911), que concedeu 

autonomia aos diretores e estabeleceu taxas e exames para admissão nos Ensinos 

Fundamental e Superior; Reforma de Carlos Maximiliano (Decreto nº 11.530/1915), que 

restabeleceu o controle do governo federal por meio do Conselho Superior; e, finalmente, a 

Reforma de João Luís Alves ou Lei Rocha Vaz (Decreto nº 16.780-A/1925), que estabeleceu 

restrições quanto ao número de vagas a serem ofertadas nas escolas oficiais secundárias e 

superior (SILVA; ARAÚJO, 2005). Para estes autores, as reformas educacionais que 

ocorreram nos séculos XIX e XX contribuíram para: 

 

[...] que a população negra (tivesse) presença sistematicamente negada na escola: a 

universalização ao acesso e a gratuidade escolar legitimaram uma “aparente” 

democratização, porém, na realidade, negaram as condições objetivas e materiais 

que facultassem aos negros recém-egressos do cativeiro e seus descendentes um 
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projeto educacional, seja este universal ou específico. (SILVA; ARAÚJO, 2005, p. 

71) 

 

Não era interessante para a classe dominante a instauração de um sistema de escolas 

públicas democráticas, e a preocupação em se instituir uma educação escolar com princípio de 

igualdade de oportunidades (CURY, 2014) não era pauta das discussões políticas e 

econômicas. Historicamente, a classe dominante é caracterizada por homens brancos, com 

pele e olhos claros, cabelos lisos, lábios e nariz finos, definindo-se, assim, um padrão de 

beleza para o ser humano, que contribuiu para a origem a superioridade branca 

(PETRUCCELLI, 2013). 

As ações desenvolvidas pelo governo federal durante o período conhecido como 

Primeira República (1889-1930) no âmbito educacional foram dispersas, de caráter pontual 

(GHIRALDELLI JUNIOR, 2009). Demonstrava “a existência de um discurso liberal que 

pregava a educação como uma força capaz de engajar a sociedade no caminho da 

liberdade/modernidade” (SILVA; ARAÚJO, 2005, p. 71). 

Em termos de organização dos movimentos sociais, houve um amplo avanço no Brasil 

nesse período, graças à industrialização e urbanização dos grandes centros, chegando à década 

de 30 com marcas de diversos conflitos na busca de uma redemocratização. Nessa década, as 

ações voltadas para a educação indígena perdem seu caráter missionário, catequético, 

passando a uma política integracionista, laica e militarizada (COHN; SANTANA, 2016). 

Consistiu, portanto, em uma: 

 

Época de grandes contradições na realidade brasileira [...] marcada pela era Vargas, 

na qual os direitos sociais despertam pela primeira vez no contexto nacional como 

meio utilizado pelo governo para diminuir as pressões populares por melhores 

condições de vida e justiça social. (IOSIF-GUIMARÃES, 2009, p. 48) 

 

A Constituição de 1934, aprovada em 15 de julho, “trouxe inovações importantes até 

então nunca contempladas nas Constituições anteriores, tais como: as dimensões da ordem 

econômica e social; da família, educação e cultura e da segurança nacional” (IOSIF-

GUIMARÃES, 2009, p. 50). Instituiu, ainda, o voto secreto e obrigatório para maiores de 18 

anos e para as mulheres, proibiu o trabalho infantil e garantiu vários direitos trabalhistas. 

No âmbito educacional, foram criados o Ministério de Educação e Saúde (1930), além 

das universidades em São Paulo (1934) e no Rio de Janeiro (1935), “consideradas as 
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primeiras universidades oficiais do País10” (IOSIF-GUIMARÃES, 2009, p. 49). Vários 

estados vinham realizando reformas educacionais, por isso, ocorreram diversos movimentos 

quanto à reestruturação da educação brasileira. Como mais destacado, cita-se o Manifesto dos 

Pioneiros da Escola Nova, divulgado em 1932. Para Saviani (2008), o Manifesto significou: 

 

[...] um documento de política educacional em que [...] está em causa a defesa da 

escola pública. [Ele] emerge como uma proposta de construção de um amplo e 

abrangente sistema nacional de educação pública, abarcando desde a escola infantil 

até a formação dos grandes intelectuais pelo ensino universitário. (SAVIANI, 2008, 

p. 77) 

 

Esse sistema nacional de educação pública seria contrário ao modelo de ensino 

conservador, que não fizesse distinção entre homens e mulheres, financiada pelo Estado, e 

obrigatória até os 18 anos, além de gratuita em todos os níveis (IOSIF-GUIMARÃES, 2009). 

Expressava os ideais dos educadores que já discutiam esse sistema nacional de educação 

pública desde a década de 1920 e conjecturavam a oportunidade de controlar a educação no 

país com a Revolução de 1930 (SAVIANI, 2008). 

Esse grupo de educadores articulado com o Governo Provisório contribuiu para a 

elaboração da Carta Magna de 1934, por meio de um anteprojeto que reproduzia parte das 

reivindicações dispostas no Manifesto. No entanto, o Governo optou por “um documento 

menos detalhado” (GHIRALDELLI JUNIOR, 2009). Em tal documento a Educação teve 

destaque ao ganhar um capítulo específico (cap. II, art. 148 a 158). Com ênfase para o art. 

149, que caracterizava a educação como direito subjetivo público “[...] de todos e deve ser 

ministrada pela família e os poderes públicos” (BRASIL, 1934). 

Quanto às competências da União, mantiveram-nas idênticas as da Constituição 

anterior (1891), cujas ideias eram: traçar as diretrizes da educação nacional, fixar o Plano 

Nacional de Educação em todos os níveis de ensino, organizar e manter os sistemas de ensino 

dos Territórios, além de manter os Ensinos Secundário e Superior do Distrito Federal, e 

desempenhar a ação supletiva na obra educativa em todo o país. 

Em relação ao Plano Nacional de Educação, ficou estabelecido como norma o “ensino 

primário integral gratuito e de frequência obrigatória extensivo aos adultos; tendência à 

gratuidade do ensino educativo ulterior ao primário, a fim de o tornar mais acessível” 

(BRASIL, 1934), caracterizando uma possível ampliação da educação a todos. Como norma, 

foi reconhecida a educação em instituições particulares, desde que os professores tivessem 

                                                           
10 As primeiras universidades surgiram como instituições livres, sendo: em 1909, a Universidade de Manaus; em 

1911 a de São Paulo e, em 1912, a do Paraná. 
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estabilidade e boa remuneração, e instituiu-se o processo de seleção às vagas, por meio de 

provas de inteligência e aproveitamento. 

A questão da laicidade também permeou as Constituições brasileiras. A de 1934 

demonstrava o caráter, ao mesmo tempo, conservador e liberal do governo, uma vez que 

estabelecia que o ensino religioso deveria ser ministrado conforme orientação religiosa 

manifestada por cada aluno, pais ou responsáveis, em todas as escolas, sendo facultada a 

presença. 

Como característica conservadora e estatizante, pode ser observado no art. 154, onde 

estabeleceu que instituições particulares de educação, que ofereciam gratuitamente o Ensino 

Primário ou Profissional, e, se considerados idôneos, seriam isentas de impostos. No art. 139, 

ficou estabelecido à empresa industrial ou agrícola, com mais de cinquenta trabalhadores e 

com, pelo menos, dez analfabetos a responsabilidade pela educação, quanto ao Ensino 

Primário, de forma gratuita, a estes trabalhares e seus filhos, desde que estivessem localizados 

em lugares distantes dos centros escolares (BRASIL, 1934). 

Vale ressaltar que essa Constituição isentou os professores de impostos, passou a 

exigir concurso público como forma de ingresso no magistério e propiciou a estabilidade na 

carreira de professor. Para Cury (2014, p. 34): 

 

[...] a Constituição de 1934 trouxe grandes avanços como a gratuidade e a 

obrigatoriedade do ensino primário, o plano nacional de educação e a 

institucionalização dos conselhos de educação. E, para que essas medidas se 

tornassem efetivas, adotou-se a obrigatoriedade de destinar um percentual dos 

impostos para a educação, percentuais diferentes para a União, estados e municípios. 

Tal determinação sempre vigorou quando o país usufruiu de regimes democráticos e 

a perdeu toda vez que esteve sob os regimes autoritários. 

 

Sob um regime democrático promulgou-se a Constituição de 1934. Paradoxalmente, o 

mesmo presidente que, em princípio, instituiria uma democracia no país inaugurou o primeiro 

período ditatorial, em 1937, conhecido como Estado Novo (1937-1945), que perdurou até 

1945. 

 

Ao contrário da Carta de 1934, produzida pela Assembleia Nacional Constituinte 

eleita pelo povo, a Lei Maior de 1937 foi imposta ao País como ordenamento legal 

[...] com interesses que não privilegiaram a educação pública popular. A Carta de 

1937 inverteu as tendências democráticas da Carta de 1934. (GHIRALDELLI 

JUNIOR, 2009, p. 77) 

 

A Constituição de 1937, outorgada em 10 de novembro, como fruto de um golpe 

militar, foi inspirada nas constituições dos regimes fascistas europeus, com caráter autoritário 

(IOSIF-GUIMARÃES, 2009). Para esta autora, “a Constituição de 1937 representou um 
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grande retrocesso na área educacional, revogando a vinculação de recursos para a educação e 

reforçando a dualidade entre a escola de ricos e pobres, apesar de manter alguns princípios da 

Carta anterior” (IOSIF-GUIMARÃES, 2009, p. 51). 

A dualidade ficou explícita ao instituir a educação profissionalizante às classes menos 

favorecidas, voltadas para a formação de mão de obra, que atendeu às necessidades da nação 

que começava a investir fortemente na sua industrialização. No decorrer dos anos, 

evidenciou-se a preocupação com o país em ofertar educação profissionalizante, percebido 

nas reformas encabeçadas por Gustavo Capanema. Essa Reforma, por meio das Leis 

Orgânicas do Ensino, organizou os Ensinos Primário, Secundário, Industrial, Comercial, 

Normal e Agrícola. Nesse mesmo período, foram criados o Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (Inep), o Instituto Nacional do Livro, o Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), e o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). 

No texto desta Constituição, marcou também o quanto o Estado estava diminuindo sua 

responsabilidade quanto à oferta gratuita do Ensino Primário, dado que, embora obrigatória, 

impôs uma solidariedade mútua entre os menos para com os mais necessitados, em que 

aqueles com mais recursos deveriam contribuir mensalmente para o caixa da escola (art. 130). 

Evidenciando que a educação, apesar de gratuita, não atingiria a parcela da população pobre 

(BRASIL, 1937). 

 

A intenção da Carta de 1937 era manter, e talvez aprofundar, um explícito [...] 

dualismo educacional: os ricos proveriam seus estudos através do sistema público ou 

particular e os pobres, sem usufruir desse sistema, deveriam ter como destino as 

escolas profissionais ou, se quisessem, teriam de contar com a boa vontade dos ricos 

para com as “caixas escolares”. (GHIRALDELLI JUNIOR, 2009, p. 79) 

 

Evidencia-se, assim, que o país, no período que perdurou de 1930 a 1945, a era 

Vargas, esteve a serviço das elites distantes do povo, inclusive nas decisões políticas. Ao sair 

desse regime autoritário devido a insatisfação social, materializada por meio de manifestos de 

categorias profissionais, intensas e várias greves que, paulatinamente, levou a nação a um 

processo de redemocratização. Nesse período, economicamente, o Brasil também sofreu 

alterações, tendo em vista a ampla internacionalização por meio de multinacionais que se 

instalaram por aqui. 

Até chegar a Constituição de 1946, questões como o ensino religioso e a 

responsabilidade do dever de educar, o financiamento da educação, entre outras, foram 

amplamente discutidas. Muitos direitos que já haviam sido garantidos na Constituição de 
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1934 foram retomados, como a questão da educação, que seria um direito subjetivo público, e 

a União, em vez de traçar diretrizes (CF/1934) ou fixar as bases (CF/1937), legislaria sobre as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (CF/1946). 

Quanto ao financiamento da educação, retomou-se o texto da Constituição Federal de 

1934, estabelecendo que a União aplicasse para a manutenção e o desenvolvimento do ensino 

nunca menos do que 10%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios nunca menos de 

20% da renda que resultasse dos impostos (BRASIL, 1946). No período de 1946 a 1961, o 

projeto da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei nº 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961, citada pela primeira vez na Constituição de 1934, passou pela aprovação. 

 

A Lei, que tramitou 13 anos no Congresso, e que inicialmente se destinava a um país 

pouco urbanizado, acabou sendo aprovada para um Brasil industrializado e com 

necessidades educacionais que o Parlamento não soube perceber. (GHIRALDELLI 

JUNIOR, 2009, p. 99) 

 

Observa-se, assim, que os embates políticos da época contribuíram na percepção de 

que a educação não era pauta principal quando se discutia o desenvolvimento do país, que 

mantinha como foco principal em um desenvolvimento unicamente econômico do território 

brasileiro desvinculado do processo educativo. Dessa forma, na década de 60, o país, 

extremamente endividado devido à sua ânsia pela industrialização do meio rural e à 

“insatisfação de grande parte da classe média e dos ruralistas [...] [deu] forças para que os 

militares, apoiados financeiramente e ideologicamente pelo império [norte-]americano” 

(IOSIF-GUIMARÃES, 2009, p. 54) tomassem as “rédeas” do Brasil, instaurando o segundo 

período ditatorial. 

Nesse período, conhecido também como Estado de Exceção, todos os direitos 

adquiridos até então foram ignorados e os militares passaram a governar o país, quando, 

então, redigiram uma nova Constituinte, aprovada em 24 de janeiro 1967, e reformada em 17 

de outubro de 1969. Gestada de forma autoritária por questões ideológicas, políticas e 

econômicas, resultado do Golpe Militar ocorrido em 1964, em que militares tomaram o poder 

para governar o país com o alegado objetivo de livrar a nação de ameaças comunistas e 

alinhá-lo internacionalmente aos interesses dos Estados Unidos, acreditando trazer de volta a 

paz e a ordem social ao Brasil. 

Durante o regime militar houve grandes avanços quanto aos processos de urbanização, 

de infraestrutura e de industrialização, já iniciados na década de 1930, bem como, a expansão 

dos serviços sociais. No entanto, os direitos civis e políticos foram duramente violados 

(IOSIF-GUIMARÃES, 2009). Assim, a Constituição Federal do Brasil de 1967, no âmbito da 
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educação, revogou, mais uma vez, a vinculação de recursos destinados à manutenção do 

ensino no país; impulsionou a criação de escolas profissionalizantes, devido à necessidade que 

se tinha por mão de obra. Ao mesmo tempo, a Constituição estendeu a escolaridade 

obrigatória de quatro para oito anos, devendo a educação ser gratuita (IOSIF-GUIMARÃES, 

2009). Abre-se um adendo, para citar que a educação direcionada aos indígenas sofre 

alterações consideráveis, pois, em 1967 criou-se a Fundação Nacional do Índio (Funai), que 

tinha como discurso o respeito aos valores tribais, implantando projetos de ensino bilíngues 

(COHN; SANTANA, 2016). 

Quanto ao financiamento da educação, retirou-se a obrigatoriedade de se reservar certa 

porcentagem dos impostos à educação, e como consequência, segundo Cury, essa ação 

“determinou uma expressiva queda dos recursos para a educação, um arrocho nos salários dos 

professores, uma censura nos currículos, e assim o índice de evasão e repetência subiu, 

atingindo especialmente as populações urbanas das periferias” (CURY, 2014, p. 42). 

Em 1969, retomou-se a vinculação dos impostos somente para os municípios, e apenas 

em 1983, por meio da Emenda Complementar nº 24, em que se estabeleceu a aplicação, pela 

União, “nunca menos de treze por cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultado de impostos na manutenção e 

desenvolvimento do ensino” (BRASIL/EMC, 1983). 

Dois outros momentos importantes de discussão ampla, entre os que ocupavam o 

poder, e que trouxeram consequências negativas para o desenvolvimento do Brasil ocorreram 

nesse período: a reforma do Ensino Superior, por meio da Lei nº 5.540/68, e a do Ensino de 1º 

e 2º grau11, por meio da Lei nº 5.692/71. A reforma universitária deu-se por motivos de 

crescimento econômico do país, expandindo a ideologia de que somente por meio do ensino, 

da qualificação, a classe média poderia ascender social e economicamente e conquistar uma 

vaga nas grandes empresas instaladas no Brasil. Assim, o Ensino Superior expandiu-se, mas 

com defasagem devido à demanda por vagas ser muito maior do que as vagas existentes, o 

que excluiu muitos do acesso àquele nível de ensino. 

Ghiraldelli Júnior (2009, p. 118) apresenta algumas mudanças ocorridas com a 

implantação da Lei nº 5.540/68, que “criou a departamentalização e a matrícula por disciplina, 

instituindo o curso parcelado através do regime de créditos”, além de adotar “o vestibular 

unificado e classificatório, o que eliminou com um passe de mágica os excedentes, aqueles 

                                                           
11 Entende-se por ensino primário a educação correspondente ao ensino de 1º grau, e, por Ensino Médio, o de 2º 

grau. (BRASIL, 1971) 
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que, apesar de aprovados no vestibular, conforme a média exigida não podiam efetivar a 

matrícula por falta de vagas”. 

A falta de vagas, remediada pela ditadura militar, incentivou a privatização do Ensino 

Superior, expandindo, assim, o número de instituições particulares, ofertando cursos de 

graduação. Porém, para aqueles desprovidos de recursos para pagar uma faculdade, havia a 

opção do curso profissionalizante. 

A Lei nº 5.692/71 realizou alterações no primeiro e segundo graus, implantando o 

Ensino Profissionalizante no Segundo Grau de forma única e universal. Cury (2014, p. 42) 

avalia que: 

 

[...] a lei que estabelecia um regime do ensino secundário (agora denominado de 

ensino de segundo grau) profissionalizante, compulsório e universal para a faixa de 

15 a 17 anos, foi um fracasso. Na verdade, a lei visava a uma formação tecnicista 

para o mercado de trabalho, abandonando a ideia de que seus jovens se imbuíssem 

de uma consciência crítica. 

 

A intenção do governo ao implantar essa lei exprimiu na redução da procura dos 

jovens às universidades, principalmente os da classe popular, destinando a eles o mercado de 

trabalho. Nas tentativas de contribuir para uma melhor educação no país, evidencia-se a 

dualidade existente nesta matéria perceptível ao verificar que de um lado há elitização de 

alguns cursos, e de outro lado, como citado, inferiorização de outros. A quem, afinal de 

contas, as reformas atendiam? 

No período entre junho de 1964 e janeiro de 1968, doze acordos com os Estados 

Unidos, conhecidos como MEC-Usaid12, foram realizados com o objetivo de adaptar o 

sistema educacional ao modelo de desenvolvimento econômico, “comprometeu-se a política 

educacional do nosso país às determinações de um grupo específico de técnicos norte-

americanos, um grupo nada representativo da democracia [norte-]americana e do American 

Way of Life” (GHIRALDELLI JUNIOR, 2009, p. 112). 

Iosif-Guimarães (2009, p. 57) esclarece que “o Brasil realizava grandes empréstimos 

financeiros com a finalidade de manter seu poder autoritário e silenciar o povo por meio de 

grandes promessas para uma nação mais desenvolvida economicamente”, alardeando um 

milagre econômico fictício. Esses acordos, com base nos princípios do taylorismo,13 

                                                           
12 Ministério da Educação e Cultura e a Agency for Internacional Development. 
13 Frederick Taylor nasceu em 1856 nos Estados Unidos. Publicou, entre outros, o clássico Princípios de 

Administração Científica (1911), que visavam obter maior rendimento empresarial. Eram basicamente os 

seguintes. Princípio do Planejamento: deve-se separar quem pensa de quem faz. Princípio do Preparo: deve-se 

selecionar os melhores e treiná-los na execução de tarefas. Princípio do Controle: verificar a adesão do 

trabalhador às diretrizes através de métodos rigorosos de supervisão. Princípio da Exceção: os gerentes e 
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trouxeram para a organização da escola, assim como das universidades, critérios 

mercadológicos, como a racionalidade, a eficiência e a produtividade, aplicados 

principalmente dentro de empresas.  

Assim, a agitação do movimento estudantil, em 1971 e a reforma do Ensino do 

primeiro e segundo graus tinham como objetivo conter a crescente demanda sobre o Ensino 

Superior, ampliando-se os anos obrigatórios de estudos e promovendo a profissionalização de 

nível médio (GHIRALDELLI JUNIOR, 2009), sobretudo para as camadas populares. 

O povo brasileiro insatisfeito com a ditadura militar, que durou 21 anos, começou a 

respirar ares mais “democráticos” a partir de 1985. “A luta pela redemocratização do País 

encontrou no corpo docente um ator vigoroso e que se uniu com muitos outros sujeitos 

coletivos, como os movimentos sociais” (CURY, 2014, p. 42) que ansiavam, principalmente, 

pela garantia dos direitos sociais. 

Sob essa premissa, Iosif-Guimarães (2009, p. 58) assevera que “ao final da década de 

70, a crise econômica e mundial do petróleo – aliada às pressões de caráter social, político e 

humanitário – [forçou] o país a abrir as portas lentamente para o processo de 

redemocratização”. Em face disso, gradualmente, a sociedade civil encontrou meios de se 

organizar na tentativa de juntar os pedaços resultantes de um longo e difícil período e 

fragmentação política, econômica, educacional e social. 

É nessa década, ainda, que surgiram as organizações não governamentais centradas na 

defesa da questão indígena e o aumento da mobilização social, demandando políticas 

específicas para esse público, ganhando respaldo jurídico com a Constituição de 1988, que 

passou a regular os direitos diferenciados destes. 

 

A partir da Constituição Federal de 1988, resultou um detalhamento de leis que 

anunciam e encaminham possibilidades para uma escola indígena específica, 

diferenciada, intercultural e bilíngue, reconhecendo o direito de os povos indígenas 

manterem suas identidades étnicas, fazendo uso de suas línguas maternas e 

processos próprios de aprendizagem. [Contudo] Nos anos 1990, vários documentos 

e ações surgiram para dar efetividade ao que a Constituição Federal estabelecia. 

(CONH, 2016, p. 66) 

 

Como resposta às demandas sociais, instituiu-se em 1987 a Assembleia Constituinte, 

formada pelo próprio Congresso, para a redação de uma nova Carta Magna, a Constituição de 

1988. Comparando-a com as demais Constituições, esta é a mais extensa e à educação são 

destinados nove artigos, compreendendo o intervalo dos art. 205 a 214. É considerada a 

 

administradores precisam focalizar sua atenção nos desvios de todo o processo de trabalho ou processo 

produtivo. (GHIRALDELLI JUNIOR, 2009, p. 119) 
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“Constituição Cidadã”, por expressar em seu princípio a incorporação de sujeitos que foram 

historicamente excluídos da sociedade, como, por exemplo, a garantia do voto aos 

analfabetos. Quanto à educação, pode-se inferir que o princípio que melhor a descreve como 

“Constituição Cidadã” é o art. 206 I, a “igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola” (BRASIL, 1988). 

Para Cury, “[...] a Constituição impôs novos contornos organizacionais em vista de 

uma educação democrática própria da cidadania” (CURY, 2014, p. 43), ou seja, a partir de 

1988 o direito a educação passou a ter características mais populares e democráticas. No art. 

205 fica nítido o dever do Estado, quando estabelece que “a educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

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

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). 

Conforme já defendia o Manifesto dos Pioneiros, Ghiraldelli Júnior (2009) acrescenta 

que alguns analistas consideraram a Constituição de 1988, quanto à Educação, arrojada em 

termos jurídicos, no que se refere ao artigo 208, inciso VII e parágrafos primeiro e segundo, 

ao estabelecer que o acesso ao ensino é obrigatório e gratuito nos termos do direito público 

subjetivo, e aqueles (estados e municípios) que não oferecerem serão responsabilizados, por 

meio do instrumento mandado de injunção. De acordo com Cury (2014, p. 51):  

 

[...] o direito público subjetivo explicita claramente a vinculação substantiva e 

jurídica entre seu titular e o sujeito do dever. Na prática, isto significa que o titular 

de um direito público subjetivo tem asseguradas a defesa, a proteção e a efetivação 

imediata desse direito quando negado. 

 

Dessa forma, a educação começa a ser vista de forma diferente, como um direito civil 

amplo, e, por ser uma política social com muitos detalhes, a própria CF/88 determinou a 

elaboração de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN). Para Iosif-

Guimarães (2009, p. 61): 

 

Os anos noventa submetem-se ao crivo das políticas públicas mundiais de cunho 

liberal e por pactos internacionais que passam a exigir do Brasil políticas 

educacionais mais efetivas para sua população, principalmente em virtude de 

interesses econômicos, reduzindo-se paulatinamente o investimento de recursos 

destinados às políticas sociais, principalmente nas áreas de educação e saúde. 

 

A autora considera, ainda, que os primeiros dez anos do período democrático foram 

“marcados pela indefinição e pela falta de clareza e não apresentam grandes avanços em 

termos de políticas educacionais” (IOSIF-GUIMARÃES, 2009, p. 61). No entanto, diversos 

outros instrumentos reguladores foram elaborados no chamado regime democrático, período 
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marcado por intensa luta por interesses, que influenciou, inclusive, a LDBN, pois, enquanto o 

Congresso Nacional elaborava uma nova minuta, a pedido do então presidente da República, 

Fernando Henrique Cardoso, o senador Darcy Ribeiro, às pressas, apresentou um novo 

projeto, sendo aprovado em 1996 como LDB nº 9.394. 

 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional muda muita coisa na 

estrutura e funcionamento do ensino no Brasil em quase todos os seus níveis. Isso se 

deve ao fato de que o corpo da lei inverte uma tradição longínqua brasileira que 

remonta aos impactos havidos na estrutura escolar pelo menos desde a Revolução 

Francesa. (CURY, 2002b, p. 34) 

 

Do mesmo modo, a educação no Brasil, com todos os seus avanços e retrocessos, 

evoluiu muito, diminuindo a dívida social com a população a ser escolarizada. O fato de 

declarar a educação como um direito pode ser considerado um progresso, tendo em vista que 

o reconhecimento do saber sistemático como uma herança cultural, possibilitou aos cidadãos a 

prerrogativa de se apossarem de sua parte nesta construção de saberes. Dessa forma, pode-se 

concluir que, assim como Iosif-Guimarães resume: 

 

Mesmo independentes, optamos por manter como imperador o filho do rei da 

metrópole que nos colonizava; os escravos foram abolidos, mas não receberam 

terras nem educação; a República foi proclamada, mas o país não se tornou uma 

república uma vez que as elites continuaram distantes das massas, agindo como 

aristocratas; o desenvolvimento industrial não foi acompanhado da reforma agrária 

que lhe fundamentasse; além disso, uma democracia incompleta, fruto de uma 

redemocratização corporativista. (IOSIF-GUIMARÃES, 2009, p. 65) 

 

Os fatores elencados pela autora reforçaram a divisão existente na sociedade, ampliada 

pela desigualdade social e a pobreza que adquiriram significativas dimensões, definindo os 

grupos dos excluídos, marginalizados, dos incluídos e privilegiados, demonstrando a 

contradição social existente no cerne da sociedade brasileira. Quanto ao direito à educação, 

estabelecido como direito de todos, este se torna um direito de justiça social, exatamente por 

não estabelecer critérios, expandindo a todos da sociedade brasileira, como pessoas de direito, 

e não como vítimas demandantes de indenização, estabelecendo ainda, ser um direito 

essencial possibilitando a todos terem uma vida digna. 

Salienta-se ainda que, apesar dos avanços empreendidos na Constituição de 1988, a 

dualidade no ensino demonstrada na história da educação evidenciadas nas Constituições 

Federais não foi superada, caracterizando, assim, desafios quanto ao estabelecimento de um 

ensino igualitário a todos. Por isso tudo compreendemos que a proclamação do direito a 

educação na história do Brasil embora muito tenha avançado, os desafios são postos no dia a 

dia por aqueles, principalmente, que não tem acesso aos direitos. Desta forma, a seguir, 
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faremos alguns apontamentos dos direitos relacionados à educação dos negros e dos indígenas 

no Brasil, grupos, como visto anteriormente, que mais sofrem com a falta de acesso à 

educação de qualidade. 

 

2.3.1 Breves apontamentos dos direitos para os negros e os indígenas no Brasil 

 

Conforme descrito nas seções anteriores, percebeu-se que os direitos específicos dos 

negros e especialmente dos povos indígenas não é mencionado até a Constituição Federal de 

1988, instrumento legalizador que deixa claro os direitos desses grupos sociais. Assim como 

no movimento dos negros, os indígenas possuem apoio de organizações internacionais, que 

contribuem pressionando o Estado brasileiro na implementação de políticas públicas 

específicas, como a: 

 

Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificado pelo 

Brasil em 2004, a Declaração das Nações Unidas (ONU) sobre os direitos dos Povos 

Indígenas, adotada em setembro de 2007 pela Assembleia-Geral da ONU, e a 

Constituição Federal de 1988, que asseguram os direitos coletivos dos povos 

indígenas. (BANIWA, 2013, s/p) 

 

Instituições e eventos colaboram para a afirmação e o desenvolvimento dos direitos 

fundamentais dos povos indígenas, além de negros e quilombolas, de forma a serem 

efetivamente garantidos, potencializando o “comprometimento manifesto do Estado 

brasileiro, que é signatário, desde 1968, de vários tratados e convenções internacionais que 

objetivam a eliminação da discriminação racial” (HENRIQUES; CAVALLEIRO, 2005, p. 

209). 

O fato ocorrido em 1991, em que a educação indígena passa a ser responsabilidade do 

MEC e não mais da Funai, consistiu em um inegável avanço, uma vez que se passou a 

considerar as contribuições dos indígenas e indigenistas no processo de elaboração dos 

documentos oficiais voltados à educação escolar indígena no país, efetivando-se, assim, como 

política pública. Não só o movimento indígena, assim como de negros, está em constante luta 

por defesa e reconhecimento de direitos. No campo da educação, “os povos indígenas 

possuem seus processos educativos próprios, em alguns casos, muitos distintos das escolas 

não indígenas (pretos, brancos e pardos)” (BANIWA, 2013, s/p), sendo a reivindicação por 

uma educação específica e diferenciada o objeto central de suas lutas. O fato de os povos 

indígenas terem seus processos educativos muito específicos, bem como seu modo de viver 
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(àqueles que vivem nos territórios indígenas), inclusive, o indígena que opta por morar nos 

centros urbanos, devido aos seus costumes, sofrem discriminações social e racial. 

Quanto à discriminação, a discussão mais aberta no Brasil ainda é muito recente: 

somente em 1995, conforme Santos (2005), por pressão dos movimentos negros, o então 

presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, declarou oficialmente haver 

discriminação contra negros, ratificando seu reconhecimento no seminário internacional 

Multiculturalismo e racismo: o papel da ação afirmativa nos Estados democráticos 

contemporâneos, promovido em 1996, em Brasília. 

Em 1999, o Senado Nacional aprovou o Projeto de Lei nº 298, destinando 50% das 

vagas das universidades públicas aos estudantes que tivessem concluído o Ensino 

Fundamental e Médio em escola pública, contribuindo para o reinício do debate a respeito das 

cotas, que não mais se concentrava na questão racial, mas, em especial, na origem escolar, ou 

seja, cota social. Para Brandão, esse projeto de lei apresentava alguns problemas, 

fundamentalmente quando se estabelecia o critério da reserva de vagas única e exclusiva “aos 

alunos que tivessem cursado integralmente os níveis de Ensino Fundamental e Médio em 

escolas públicas, excluindo [...] aqueles que porventura tivessem cursado [...] um ou dois anos 

em uma escola privada, ainda que fosse de má qualidade” (BRANDÃO, 2005, p. 56). 

A intenção desse projeto de lei era de “criar maiores possibilidades de acesso às 

universidades públicas para os alunos dessas classes socais menos favorecidas” (BRANDÃO, 

2005, p. 56), embasado no conhecimento na época de que os estudantes que cursavam o 

Ensino Fundamental e Médio exclusivamente na escola pública eram de classes sociais pobres 

e negros, e com pouca probabilidade de ingressarem numa universidade pública. 

A questão étnica e racial passou a compor efetivamente a agenda política do Estado 

brasileiro, a partir do século XXI, motivada pela Comissão de Direitos Humanos das Nações 

Unidas, no ano 2000, que criou o Comitê Nacional para a Preparação da Participação 

Brasileira na III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Intolerância Correlata, ocorrida em 2001, na cidade sul-africana de Durban (SANTOS, 2005). 

Para este autor, “[...] foi a partir dessa demanda externa da Comissão de Direitos Humanos 

das Nações Unidas, associada às históricas pressões internas dos movimentos sociais negros, 

que a questão racial entrou novamente na agenda pública brasileira” (SANTOS, 2005, p. 18). 

A questão racial teve como grande aliada a imprensa brasileira que, além de publicar 

notícias de Durban, passou a noticiar dados referentes à desigualdade racial, estabelecendo, 

assim, “uma discussão intensa sobre a questão racial brasileira, que contribuiu para que essa 

entrasse definitivamente na agenda nacional do País” (SANTOS, 2005, p. 19). No período de 
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2001 a 2002, outras iniciativas voltadas à educação da população indígena podem ser 

identificadas no Brasil, a partir da política de formação de professores indígenas, 

impulsionando as universidades estaduais, como a de Mato Grosso, que criou a Universidade 

Indígena, e a de Mato Grosso do Sul, a instituírem cotas ou processos seletivos específicos 

para essa população. 

Em 2004, o governo federal passou a elaborar políticas públicas que tratassem da 

questão racial. Destaca-se a aprovação e publicação da Lei nº 10.639 de 2003, do Parecer 

03/2004 e da Resolução 01/2004, todos do Conselho Nacional de Educação, que regulamenta 

e institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. A importância dessa lei é 

tamanha, pois altera a Lei de Diretrizes e Bases (nº 9.394/96), garantindo que seja 

implementada em todo o território brasileiro14. 

Segundo Gomes, esses documentos estão inseridos “no complexo campo das relações 

raciais brasileiras sobre o qual incidem. Isso significa ir além da adoção de programas e 

projetos específicos voltados para a diversidade étnico-racial realizados de forma aleatória e 

descontínua” (GOMES 2011, p. 117). Por sua vez, Henriques e Cavalleiro consideram que os 

documentos elaborados e aprovados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) constituem 

“uma linha divisória na política educacional brasileira, visto que, pela primeira vez, há o 

tratamento explícito da dinâmica das relações raciais” (HENRIQUES; CAVALLEIRO, 2005, 

p. 215). Enquanto que para Moura (2015, p. 27): 

 

As lutas não têm sido ganhas de maneira fácil, os movimentos sociais negros e 

indígenas ainda enfrentam grandes desafios, mas construíram fortes estratégias de 

resistências ao processo de negação das consequências da história de escravização e 

do processo colonialista vivenciado.  

 

                                                           
14 Para Gomes, “no caso específico do MEC, destaca-se a atuação da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (Secad) no desenvolvimento de vários programas e ações voltados para a 

implementação da Lei nº 10.639/03, os quais se configuram como processos de gestão, cursos de formação 

continuada, distribuição de material paradidático e pesquisas, tais como: o Programa Diversidade na 

Universidade (2002 a 2007), a criação da Coordenação-Geral de Diversidade e Inclusão Educacional (2004), os 

Fóruns Estaduais e Fóruns Permanentes de Educação e Diversidade Étnico-Racial, a Comissão Técnica Nacional 

de Diversidade para Assuntos Relacionados à Educação dos Afro-Brasileiros – Cadara (a partir de 2005), a 

distribuição do kit didático-pedagógico “A Cor da Cultura” para secretarias de Educação e Núcleos de Estudos 

Afro-Brasileiros (2005), o Programa de Ações Afirmativas para a População Negra nas Instituições Públicas de 

Educação Superior – Uniafro (2005 a 2008), o Curso Educação e Africanidades (2006), a Oficina Cartográfica 

sobre Geografia Afro-Brasileira e Africana (2005), o Projeto Educadores pela Diversidade (2004-2005), o Curso 

Educação e Relações Étnico-Raciais (2005), a Pesquisa Nacional Diversidade nas Escolas (2006 a 2009), a 

Pesquisa Nacional Práticas Pedagógicas de Trabalho com Relações Étnico-Raciais na Escola na Perspectiva da 

Lei nº 10.639/03 (2009), e a participação na elaboração do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana – Lei nº 10.639/2003 (BRASIL, 2009), entre outros.” (GOMES, 2011, p. 117): 
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Nessa esteira, Baniwa reitera os povos indígenas, nos últimos trinta anos “vêm se 

constituindo em sujeitos de seu próprio destino, fazendo valer seus direitos e cobrando dos 

governos a constituição de um estado diferente que possibilite a igualdade de condições de 

vida para todos” (BANIWA, 2013, s/p), perpassando pelo acesso e permanência a educação. 

O direito a uma educação escolar de fato específica e diferenciada ainda é pauta de 

luta e continua forte no Movimento Indígena. Conforme esclarecido por Baniwa (2013), “os 

direitos indígenas no Brasil são coletivos” e a sua individualização “é um risco e uma ameaça 

aos princípios e modos próprios de vida” deles. Essa preocupação é maior quando se trata do 

acesso à educação, que “consideram o direito de ingresso ao Ensino Superior de forma 

individualizada”. 

 

Esses povos desejam formação superior em seus termos, ou seja, para atender às 

suas demandas, realidades, projetos e filosofias de vidas. Aqui reside o maior 

desafio na formação superior de indígenas nos contextos das atuais IES, 

fundamentadas na organização, produção e reprodução de saber único, exclusivo, 

individualista e a serviço do mercado. (BANIWA, 2013, s/p) 

 

Constituindo assim o desafio de como as instituições de ensino possibilitariam a 

circulação e a validação de outros saberes. Portanto, o direito à educação aos negros e 

indígenas, como visto, não se encerra apenas no acesso, há que se considerar suas 

particularidades, a fim de garantir o direito de forma justa. A política de cotas a esses 

segmentos ainda tem muito que avançar. No entanto, encontra-se garantida na Lei nº 

12.711/2012, possibilitando o acesso às Instituições Federais de Ensino Superior e de Cursos 

Técnicos de nível médio. Nessas últimas instituições, a política de cota teve sua origem ainda 

na década de 60, como será visto no capítulo seguinte. 

Destaca-se que o termo educação está sendo utilizado em seu sentido legal, visto que, 

na Constituição Federal de 1988, esta é tratada de forma mais abrangente. Conforme definido 

por Abbagnano, “designam-se com esse termo a transmissão e o aprendizado das técnicas 

culturais, que são as técnicas de uso, produção e comportamento [...]. Como o conjunto 

dessas técnicas se chama cultura” (ABBAGNANO 2007, p. 305), transmitida de geração em 

geração. Contudo, nessa pesquisa, entende-se que a educação é diferente do ensino, como será 

abordado na próxima seção, que é entendida como repasse de conhecimento específico, das 

matérias básicas, das técnicas específicas para o desenvolvimento de algo objetivo, inclusive 

no mercado de trabalho. 
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2.4 O Ensino Técnico no Brasil em perspectiva histórica 

 

Historicamente, conforme constatado em algumas passagens da seção anterior a 

educação no Brasil teve e tem algumas características que sobressaem, como a falta de 

interesse pelos governantes em institucionalizá-la, e que trouxe e traz como consequência uma 

pseudocidadania, como denominado por Iosif-Guimarães (IOSIF-GUIMARÃES, 2009, p. 

19): 

 

Um país que não investe na educação básica, pública e de qualidade para todos os 

grupos sociais, independentemente de sua raça, etnia, sexo, religião, espaço 

geográfico ou classe social, compromete profundamente a qualidade da sua 

cidadania e do seu desenvolvimento social, democrático, econômico, ético e 

humano.  

 

A outra característica muito marcante encontrada na história da educação refere-se à 

dualidade em seu processo de implantação, quando características relacionadas à raça, ao 

sexo, à religião e à classe social determinavam o tipo de ensino que seria implantado e para 

quem se destinava. Percebe-se essa dualidade de forma evidente na Reforma Pombalina, 

quando se instituíram escolas diferentes, e, mais do que isso, quando em documentos legais, 

como leis e decretos, definiam para quais sujeitos eram determinadas a educação geral e a 

educação profissional. 

Aos escravos ou servos – entre eles, índios, negros e brancos, porém, pobres, tinham 

uma finalidade específica, ou seja, “desde o período colonial a educação profissional esteve 

dirigida aos índios e escravos, com vistas a formar os primeiros aprendizes de ofícios” 

(AZEVEDO; SHIROMA; COAN, 2012, p. 27), para eles a educação era voltada para o 

trabalho, especificamente o braçal, enquanto para os senhores e sua descendência, era ofertada 

uma educação geral que possibilitava o alcance de uma profissão elitizada (médico, advogado 

etc.) ou de um cargo público. 

 

Esse dualismo é fruto de nossa herança colonial e escravista, que influenciou 

negativamente, de forma preconceituosa, as relações sociais entre as chamadas 

“elites condutoras” e os operários, especialmente aqueles que executavam trabalhos 

manuais. Essa visão da sociedade influenciou decisivamente a visão de educação 

técnica e profissional. (CORDÃO, 2005, p. 43) 

 

Desse modo, ao regressar à história da ocupação do território brasileiro com o fito de 

discorrer acerca do processo histórico das instituições de Ensino Técnico no Brasil, retornou-

se a 1549, quando a Companhia de Jesus chegou ao território brasileiro, implantando uma 

versão de educação religiosa pública. Essa forma de educação correspondia a uma educação 
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formal para a época e já apontava indícios de Ensino Técnico/Tecnológico como conhecido 

atualmente. Os jesuítas, além de catequizar os índios, aproveitavam para ensinar, de forma 

informal e exploratória, alguns ofícios, algumas técnicas. Manfredi destaca as atividades 

então desenvolvidas: 

 

Nas oficinas existentes nos colégios espalhados pelos diferentes pontos do Brasil, os 

irmãos-oficiais exerciam e ensinavam ofícios ligados à atividade de carpintaria, de 

ferraria, de construção de edifícios, embarcações, de pintura, de produção de tijolos, 

telhas, louças etc., de fabricação de medicamentos, de fiação e de tecelagem. 

(MANFREDI, 2002, p. 69) 

 

Convém frisar que a intenção maior dos jesuítas de educar os povos indígenas 

ocupantes do território brasileiro era, primeiramente, conquistá-los e, a partir de então, 

avançar na exploração das terras e, consequentemente, para o trabalho escravo. No entanto, o 

interesse voltou-se para a educação dos filhos dos grandes proprietários de terras, justificado 

pelo fato de que a arrecadação de recursos seria maior, o que resultou no amplo investimento 

na expansão da Igreja. Contudo, essa atitude dos jesuítas desagradou à Coroa portuguesa, 

culminando na expulsão dessa ordem do território (IOSIF-GUIMARÃES, 2009). 

Além dos jesuítas, antes da chegada da família real ao território brasileiro, a história 

do Ensino Técnico caracteriza-se pelo advento do ouro em Minas Gerais, proporcionando a 

criação de Casas de Fundição e Moeda, destinadas aos filhos de homens brancos que já 

trabalhavam nas casas; e os Centros de Aprendizagem de Ofícios nos Arsenais da Marinha no 

Brasil, para estes eram recrutados os que se encontravam social e politicamente sem condição 

de opor resistência (CUNHA, 2009), além de pessoas encarceradas, indicadas pelos chefes de 

polícia, desde que em condições de produção (BRASIL/MEC, 2008b). 

Houve um período de estagnação no processo de desenvolvimento tecnológico, por 

causa da proibição de instalação de fábricas no território, devido à ideia de que o Brasil era 

considerado um país fértil (BRASIL/MEC, 2008b) e deveria ser um eterno dependente da 

Coroa portuguesa. Todavia, com a chegada da família real e os nobres que a acompanhavam, 

essa realidade passou a ser modificada, vislumbrando o atendimento de suas necessidades. 

Por isso, uma vez instalados na capital, Rio de Janeiro, diversas transformações aconteceram 

em 1808 na economia, na política e, consequentemente, no meio social, como a abertura de 

portos para o comércio, a imprensa, o Jardim Botânico e cursos de cirurgia e anatomia, além 

do curso de Medicina no Rio de Janeiro e a Academia Militar (IOSIF-GUIMARÃES, 2009; 

GUIRALDELLI JR, 2009). 
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No entanto, quanto ao Ensino Profissionalizante, os primeiros indícios surgiram com a 

criação do Colégio das Fábricas em 1809, no Rio de Janeiro, considerado o primeiro 

estabelecimento instalado pelo poder público (BRASIL/MEC, 2008b), que abrigavam “os 

órfãos da Casa Pia de Lisboa, trazidos na frota que transportou a família real e sua comitiva 

para o Brasil” (CUNHA, 2009, p. 91; AZEVEDO; SHIROMA; COAN, 2012, p. 28). 

De acordo com Cunha, “se o Colégio das Fábricas não [foi] primeiro estabelecimento 

de Ensino Profissional no Brasil, nem mesmo o que primeiro abrigou órfãos com esse 

propósito, ele [foi] a referência para os outros que vieram a ser instalados” (CUNHA, 2000, p. 

91), ocasionados nas décadas de 1940 e 1950. Naquele período foram instituídas as Casas de 

Educandos e Artífices, nas quais o modelo de aprendizagem de ofícios adotado consistiu no 

mesmo modelo vigente no âmbito militar, inclusive os padrões de hierarquia e disciplina 

(CUNHA, 2000). Para Cordão, “essas casas tinham como principal objetivo ‘a diminuição da 

criminalidade e da vagabundagem’” (CORDÃO, 2005, p. 44). 

Em 1875, no Rio de Janeiro, criou-se o Asilo dos Meninos Desvalidos, com idade 

entre 6 e 12 anos e em estado de mendicância identificados e encaminhados pela autoridade 

policial. Lá, recebiam instrução primária, além de disciplinas especiais, como: álgebra 

elementar, geometria plana, desenho, música vocal e instrumental, e aprendiam, ainda, algum 

ofício como tipografia, encadernação, alfaiataria, carpintaria, sapataria e ferraria, entre outros 

(CUNHA, 2000). Segundo Azevedo, Shiroma e Coan, esse asilo significou, naquela época, “o 

mais importante estabelecimento dessa natureza com o objetivo de resolver problemas sociais, 

como o estado de pobreza, mendicância e proporcionar a esses jovens uma formação para o 

trabalho” (AZEVEDO; SHIROMA; COAN 2012, p. 28). Nesses estabelecimentos, após o 

processo de aprendizagem, o menino desvalido permanecia mais três anos trabalhando nas 

oficinas, como forma de pagamento, e ainda, poupava algum pecúlio, que era entregue ao 

final do referido período. 

Destarte, desde o período colonial observa-se a dualidade na educação, como 

esclarecido por Cunha, “enquanto as instituições criadas, mantidas e administradas pelo 

Estado voltavam-se, predominantemente, para a formação compulsória da força de trabalho 

manufatureira a partir dos miseráveis” (CUNHA, 2000, p. 91), as iniciativas privadas eram 

destinadas aos trabalhadores livres, no entanto, entenda-se, aos que tivessem “disposição 

favorável” para tal. 

Ambas as iniciativas, referentes ao Ensino Técnico, para Cunha “eram legitimadas por 

ideologias” pretensiosas, que “constituíram o legado do Império à República” (CUNHA, 

2000, p. 92), a saber: incentivar a motivação pelo trabalho, controlar as ideias ao ponto de não 
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fugir da ordem política estabelecida e, desta forma, possibilitar a instalação de fábricas, e 

ainda, beneficiar os trabalhadores que passaram a receber melhores salários graças à sua 

qualificação. 

No final do século XVIII, período marcado pelo aumento da produção manufatureira, 

advento da industrialização (CUNHA, 2000; AZEVEDO; SHIROMA; COAN, 2012), 

tentaram outras possibilidades de ensino público. Mas, somente com a Proclamação da 

República, “o poder público assume a tarefa de organizar e manter integralmente escolas, 

tendo como objetivo a difusão do ensino a toda a população” (SAVIANI, 2004, p. 18). 

Albuquerque e Filho defendem que “o fim da escravidão em 1888, e da monarquia em 

1889, gerou instabilidade social e incertezas acerca do futuro do País” (ALBUQUERQUE; 

FILHO 2006, p. 203), devido à mudança em curso do modo de produção, agrário para o 

industrial, motivada pela já avançada Revolução Industrial na Inglaterra, começou a dar os 

primeiros sinais no Brasil por meio dos cafeicultores em São Paulo, que começaram a investir 

no setor industrial. 

Nessa troca do modo de produção e sistema de governo no Estado Brasileiro, “[...] 

emergia a tendência a considerar a escola como a chave para a solução dos demais problemas 

enfrentados pela sociedade, dando a origem à ideia da ‘escola redentora da humanidade’” 

(AZEVEDO; SHIROMA; COAN 2012, p. 28), ou como Azevedo, Shiroma e Coan 

caracterizam como corretora “de mazelas sociais”. Não obstante, o “certo é que o novo 

regime não assumiu a instrução pública como uma questão de responsabilidade do governo 

central” (SAVIANI, 2004 p. 22), ou seja, a educação não era pauta principal nas discussões 

referentes ao desenvolvimento do país. Cunha (2000, p. 94) ressalta que: 

 

[...] o ensino profissional era entendido pelos industrialistas como um poderoso 

instrumento para a solução da “questão social”. Mesmo com a intensificação dos 

conflitos sociais, os industrialistas brasileiros diziam que o Estado deveria cogitar do 

ensino obrigatório antes mesmo de instituir leis sociais. 

 

A partir dessa ideia, no Estado do Rio de Janeiro, o governador Nilo Peçanha, em 

1906, instituiu as cinco primeiras Escolas de Aprendizes e Artífices, com características 

específicas: em três seriam ofertado ensino manufatureiro e nas outras duas, ensino agrícola. 

Em 1909, houve a expansão dessas escolas por todo o território brasileiro, quando Nilo 

Peçanha, enquanto presidente, a partir de 1909, por meio do decreto nº 7.566, instituiu 19 

escolas, uma em cada estado. Conforme Cordão, essa expansão caracterizou-se como sendo 

“o primeiro passo efetivo para a implantação de uma Rede Federal de Educação Profissional 

no Brasil” (CORDÃO, 2005, p. 45), assim como para Cunha (2000, p. 94): 
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Essas escolas formavam, desde sua criação, todo um sistema escolar, pois estavam 

submetidas a uma legislação específica que as distinguia das demais instituições de 

ensino profissional mantidas por particulares (fossem congregações religiosas ou 

sociedades laicas), por governos estaduais, e diferenciava-se até mesmo de 

instituições mantidas pelo próprio governo federal. 

 

Isso significava um avanço para a época, apesar de caráter assistencialista, assim como 

no período da Corte portuguesa, mencionado anteriormente. Os autores Azevedo, Shiroma e 

Coan (2012, p. 28) inferem que: 

 

[...] essa ação do presidente Nilo Peçanha deu origem à construção de uma dualidade 

educacional no Brasil, devidamente oficializada por norma legal, em 1909, com 

vistas a disponibilizar uma estrutura escolar que possibilitasse aos pertences das 

classes proletárias, entendidos como “desfavorecidos da fortuna”, meios para vencer 

as dificuldades da vida, mediante o preparo técnico para o trabalho, afastando-os da 

ociosidade, da ignorância, do vício e do crime, ou seja, tornando-os, na compreensão 

do legislador, cidadãos úteis à Nação. 

 

O decreto, em suas considerações iniciais, demonstrou de modo cabal a quem eram 

destinadas essas escolas e sua finalidade. 

 

Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909 – Créa nas capitaes dos Estados da 

Escolas de Aprendizes Artífices, para o ensino profissional primario e gratuito. [...] 

Considerando: que o augmento constante da população das cidades exige que se 

facilitem às classes proletarias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes 

da lueta pela existencia: que para isso se torna necessario, não só habilitar os filhos 

dos desfavorecidos da fortuna com o indispensavel preparo technico e intelectual, 

como faze-los adquirir habitos de trabalho proficuo, que os afastara da ociosidade 

ignorante, escola do vicio e do crime; que é um dos primeiros deveres do Governo 

da Republica formar codadões uteis à Nação [...]. (BRASIL, 1909) 

 

Indicando ainda que as escolas eram vistas como instrumentos de capacitação ou 

adestramento para atender ao amplo desenvolvimento industrial e aos ciclos de urbanização 

ocorridos em virtude das fábricas instaladas no Brasil, voltadas para aqueles indivíduos sem 

condições de estudo ou trabalho e que careciam da formação profissional como qualificação 

para o mercado de trabalho. Segundo Cunha (2000, p. 95): 

 

Por baixo da capa legitimadora da ideologia industrialista (entre outras, a exemplo 

do assistencialismo), havia interesses mais palpáveis, em termos políticos, como o 

reforço do mecanismo de cooptação de setores locais das oligarquias pelo governo 

federal, controlado pelas frações latifundiárias das classes dominantes, ligados à 

agricultura cafeeira. Dito de outro modo: as escolas de aprendizes artífices 

constituíram uma presença do governo federal nos estados, oferecendo cargos aos 

indicados pelos políticos locais e vagas para alunos a serem preenchidas com os 

encaminhados por eles. A contrapartida não seria difícil de imaginar: o apoio 

político ao bloco dominante no plano federal. 
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Portanto, a intenção da implantação dessas escolas era maior, ia além de uma política 

pública meramente assistencialista, e havia, sem dúvida, a intenção de manter o poder dos 

governantes da época e a manutenção do status quo social. 

No século XX, entre as décadas de 10 e 30, poucas foram as ações específicas voltadas 

à Educação Profissional. No entanto, lutas por reformas na educação15 aconteciam, trazendo 

marcas positivas para o tema, como o seu reconhecimento em nível nacional, materializada na 

criação do Ministério da Educação e Saúde Pública. Período em que houve a expansão de 

escolas técnicas no Estado de São Paulo, isto propiciou “a escolarização profissional e 

superior de uma pequena parcela da população negra”. Aqueles pretos e pardos, segundo 

Silva e Araújo, “que obtiveram sucesso nessa direção formaram uma nova classe social 

independente e intelectualizada”, configurando, assim, “um mecanismo de autoproteção e 

resistência, servindo de base para a (re)organização das primeiras reivindicações sociais 

negras no pós-abolição e o surgimento dos movimentos negros” (SILVA; ARAÚJO 2005, p. 

73). 

No ministério instituiu-se, em 1930, a Inspetoria do Ensino Profissional Técnico, que 

supervisionava as Escolas de Aprendizes Artífices, e, em 1934, de Inspetoria passou à 

Superintendência do Ensino Profissional. Esse período foi caracterizado ainda pela grande 

expansão do ensino industrial impulsionado por uma política de criação de novas escolas 

industriais e introdução de novas especializações nas escolas existentes (BRASIL/MEC, 

2008b). Visto que o ensino ofertado pelas Escolas de Aprendizes Artífices estava longe de 

atender às demandas provenientes da Revolução Industrial, em janeiro de 1937, foram criados 

os Liceus Profissionais16, cuja finalidade era propagar o ensino profissional em todos os 

ramos e graus de ensino no país. 

Na Constituição de 1937, o Ensino Técnico, Profissional e Industrial entra, 

legalmente, pela primeira vez na história do Brasil (BRASIL/MEC, 2008b). Todavia, o 

público-alvo a quem era destinado esse ensino parecia não evoluir ao ser comparado com o 

período colonial, já que atendiam, ainda, “às classes menos favorecidas da sociedade” 

(AZEVEDO; SHIROMA; COHAN, 2012, p. 28). Previu-se também a criação de escolas 

vocacionais e pré-vocacionais como um dever do Estado, desta forma, o Estado, juntamente 

com os empresários da época, respondeu à demanda de formação por trabalhador, criando as 

                                                           
15 Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. 
16 Os Liceus Profissionais foram criados pela Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, a partir das Escolas de 

Aprendizes e Artífices e da Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz. 
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instituições componentes do “Sistema S”17, sendo as primeiras instituições, o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em 1942, e em 1946 o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (Senac). 

A formação profissional, até o início da década de 40, restringia-se, praticamente, ao 

treinamento operacional para uma produção em série. As atividades desenvolvidas dentro das 

fábricas eram simples, rotineiras, específicas e delimitadas). 

 

Em virtude da rígida separação entre planejamento, supervisão e controle de 

qualidade, de um lado, e execução de tarefas previamente definidas e bem 

delimitadas, de outro, quase não havia margem de autonomia ao trabalhador 

engajado na linha de produção. Assim, o monopólio do conhecimento técnico e 

organizacional quase sempre cabia apenas aos trabalhadores de nível gerencial. 

Nesse contexto, a baixa escolaridade da massa trabalhadora sequer era 

considerada grave obstáculo para o desenvolvimento econômico da nação. 
(CORDÃO, 2005, p. 46, grifo nosso) 

 

Observa-se que a preocupação maior era com a produção para o crescimento 

econômico do país, não importando quem de fato contribuiria para isso. Essa situação ocorreu 

em pleno Regime Ditatorial, passando a ser regido pela Constituição de 1937, a qual previu a 

criação de escolas vocacionais e pré-vocacionais, como um dever do Estado, e, de caráter 

assistencialista, destinado às classes menos favorecidas. Na década de 40, Gustavo Capanema, 

ministro da Educação e Saúde Pública, estabeleceu um conjunto de decretos-leis para a 

reforma do ensino em todo o território brasileiro, como explicitado na seção anterior, e tinha 

como principais pontos: o ensino profissional passou a ser considerado ensino de nível médio; 

para o ingresso, instituiu-se o exame de admissão18; e os cursos foram divididos em dois 

níveis, ou seja, o Ensino Médio passou a ter dois ciclos, em que o primeiro ciclo era composto 

por cursos básicos, enquanto o segundo ciclo compreendia um curso técnico com três anos de 

duração e um ano de estágio. Esse conjunto de leis ficou conhecido como Reforma 

Capanema, que, para Cordão (2005, p. 47): 

 

                                                           
17 Termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o treinamento 

profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que, além de terem seu nome iniciado 

com a letra S, possuem raízes comuns e características organizacionais similares. Fazem parte do sistema S: 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/1942); Serviço Social do Comércio (Sesc/1946); Serviço 

Social da Indústria (Sesi/1942); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac/1946). Existem ainda 

os seguintes: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/1991); Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo (Sescoop/1998); e Serviço Social de Transporte (Sest/1993). Disponível em: 

<http://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/sistema-s>. Acesso em: 18 jun. 2015. 
18 Para Cunha, os exames de admissão por meio de exames psicotécnicos permitiam colocar “o homem certo no 

lugar certo”, selecionando os mais capazes, e ainda, para “evitar a contratação de ‘agitadores’, medida 

convergente com a adoção de fichas de identificação datiloscópica destinadas a evitar a reentrada nos quadros 

das empresas de trabalhadores despedidos por razões político-ideológicas ou outras”. (CUNHA, 2009, p. 97) 
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[...] explicitou a [...] herança dualista em matéria de educação. De um lado, [...] a 

educação secundária, normal e superior, destinada a “formar as elites condutoras do 

País”, e de outro, o ensino profissional, cujo objetivo primordial era o de oferecer 

“formação adequada aos filhos dos operários, aos desvalidos da sorte e aos menos 

afortunados, aqueles que necessitavam ingressar precocemente na força de trabalho. 

Essa separação rígida entre ensino profissional e ensino secundário, normal e 

superior, no conjunto das Leis Orgânicas da Educação Nacional, na década de 1940, 

além de acentuar o preconceito contra o ensino profissional, ainda significou que a 

junção desses dois ramos de ensino na órbita de um único Ministério [...], foi apenas 

um ato formal, ainda não ensejando a necessária e desejável “circulação dos 

estudantes” entre o ensino acadêmico regular e o ensino profissional. 

 

Nessa mesma época, especificamente em 25 de fevereiro de 1942, por meio do 

Decreto nº 4.127 as Escolas de Aprendizes e Artífices foram transformadas em Escolas 

Industriais e Técnicas, passando a ofertar formação profissional com equivalência ao 

secundário (BRASIL/MEC, 2008b). Na década seguinte, com um novo governo,19 de curta 

duração, mas intenso, em 1959, as Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em 

autarquias, recebendo o nome de Escolas Técnicas Federais, adquirindo, a partir de então, 

autonomia didática e de gestão, que possibilitou a intensificação na formação de técnicos, 

como forma de atender à acelerada industrialização pelo qual o Brasil passava 

(BRASIL/MEC, 2008b). 

Ainda na década de 1950, a fim de garantir que todos tivessem acesso ao Ensino 

Superior, iniciou-se a articulação entre os cursos propedêuticos (científico) e os cursos 

profissionalizantes (profissional), como possibilidade de preparação dos alunos destes 

ingressarem no Ensino Superior, estabelecendo-se o vestibular. Entretanto, não se alcançou o 

objetivo proposto, tendo em vista que os conteúdos trabalhados nos cursos profissionalizantes 

não serem suficientes para passar nos exames. Segundo Kuenzer (2000b, p. 14): 

 

[...] o acesso ao nível superior se dá pelo domínio dos conteúdos gerais, das ciências, 

das letras e das humanidades, considerados como únicos saberes socialmente 

reconhecidos como válidos para formação daqueles que desenvolveriam as funções 

dirigentes. 

 

Nesse período, iniciou-se a discussão da primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 

aprovada em 1961, e a partir da qual houve a equiparação entre o Ensino Profissional e o 

Ensino Propedêutico, “sepultando de vez [...], ao menos do ponto de vista legal, a velha e 

tradicional dualidade” (CORDÃO, 2005, p. 48), entre essas modalidades de ensino. Contudo, 

em menos de dez anos, esta passou por reformas, as já mencionadas Reformas do Ensino 

Superior (Lei Federal nº 5.540/68) e do Ensino do primeiro e graus (Lei Federal nº 5.692/71), 

                                                           
19 Juscelino Kubitschek (1956-1961). 
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tornando obrigatória a formação profissional para o segundo grau, voltada para a formação 

tecnicista, com vistas ao mercado de trabalho. 

 

Com essa reforma do 1º e 2º grau, o MEC estabeleceu a obrigatoriedade da 

profissionalização no 2º grau mediante a organização de um currículo que 

justapunha um núcleo comum e uma parte diversificada para as habilitações 

profissionais em consonância com as demandas do mercado de trabalho local ou 

regional. (AZEVEDO; SHIROMA; COHAN, 2012, p. 29) 

 

Com a estrutura do Ensino Médio organizado em ginasial e colegial, o estudante, 

conforme suas aptidões, poderia cursar o técnico-profissional em indústria, comércio, 

agrícola, ou normal, mantendo sempre a relação com o ensino secundário. Nesse período, 

comandado por militares ansiosos por mais desenvolvimento e acreditados na 

internacionalização do capital para esse fim, abriu-se o comércio à industrialização 

multinacional e, consequentemente, a aproximação dos Estados Unidos com o Brasil, a partir 

de acordos entre os governos, permitindo a reformulação do ensino brasileiro. Para Saviani,  

 

[...] o golpe (militar) visava garantir a continuidade da ordem socioeconômica que 

havia sido considerada ameaçada no quadro político presidido por João Goulart, as 

diretrizes gerais da educação, em vigor, não precisavam ser alteradas. Bastava 

ajustar a organização do ensino à nova situação. (SAVIANI, 2004, p. 41, grifo 

nosso) 

 

A pretensão dos Estados Unidos com os países em desenvolvimento, entre os quais o 

Brasil, era firmar acordos que ajustaram inclusive a educação, com o propósito de ampliar a 

sua capacidade produtiva a partir da formação de mão de obra barata, com baixo custo. Dessa 

forma, a partir da exploração dos trabalhadores dos países pobres, o nível socioeconômico dos 

países ricos mantinha-se elevado. No Brasil, especificamente, conforme Sousa e Pereira 

(2012, p. 107), “a ação governamental [foi] se direcionando para responder aos problemas 

estruturais da pobreza e de suas consequências, um dilema histórico do País, mas também 

para atender aos afetados pelo processo de reestruturação produtiva”, demandando, assim, 

uma nova formação do trabalho para atender ao novo momento do capitalismo interno. 

Diante das novas demandas do mercado, alterou-se a extensão da escolaridade 

obrigatória, unindo o primário com o ginásio, e a generalização do Ensino Profissionalizante, 

com caráter compulsório e terminal, forçando os jovens, em sua maioria, a ingressarem 

rapidamente no mercado de trabalho, e enfraquecendo a busca e o interesse pelo Ensino 

Superior, pois se pretendia formar técnicos sob o regime de urgência (BRASIL/MEC, 2008b). 

Cordão (2005, p. 50) disserta sobre alguns resultados da oferta de cursos técnicos vinculados 

ao ensino de segundo grau, detectando como consequência a: 
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[...] oferta indiscriminada de cursos técnicos diluídos em um ensino de 2º grau 

supostamente único provocou, de um lado, a descaracterização das redes de ensino 

secundário e normal, mantidos especialmente pelos governos estaduais e, de outro, o 

desmantelamento de parte das redes públicas de ensino técnico, especialmente as 

estaduais e municipais. (CORDÃO, 2005, p. 50) 

 

Sobre a obrigatoriedade, em 1982, o ensino de segundo grau passou a ser livre e a 

oferecer uma educação geral, mais acadêmica, enquanto o Ensino Profissionalizante ficou a 

cargo das instituições especializadas resistentes às crises das reformas. A década de 80 foi 

marcadas por manifestações como forma de demonstrar a insatisfação da sociedade diante do 

governo. Nesse período, o capitalismo em crise e a ampliação da internacionalização, 

conhecida como globalização, a “nova fase econômica, social, cultural, etc., marcada por 

relações globais em todos os âmbitos da vida social” (LOMBARDI, 2012, p. 80), 

interfeririam no Ensino Profissionalizante, no sentido de formar um novo trabalhador, com 

características mais pensantes, desenvolvendo mais o intelectual do que o físico, levando a 

uma formação crítico-reflexiva. 

Na linha do tempo das escolas técnicas, em 1978, as Escolas Técnicas Federais de 

Minais Gerais, Paraná e Rio de Janeiro foram transformadas em Centros Federais de 

Educação Tecnológica (Cefets), com o objetivo de formar engenheiros de operação e 

tecnólogos, além de professores e especialistas para trabalhar nos cursos de nível médio e 

tecnológico. Essa ação se estende para as demais escolas técnicas anos mais tarde, com vistas 

a atender e ampliar a formação de mão de obra para o mercado de trabalho (BRASIL/MEC, 

2008b; AZEVEDO; SHIROMA; COAN, 2012). 

Período em que havia pressão por parte das organizações educacionais e movimentos 

sociais que se reuniram para a construção de uma escola pública de qualidade. A oportunidade 

dessa mudança veio com a alteração da forma de governo, a Nova República, trazendo a 

reboque a elaboração da nova Constituição Federal. Como conquistas advindas na 

Constituição de 1988, Saviani menciona:  

 

[...] o direito à educação desde o zero ano de idade, a gratuidade do ensino público 

em todos os níveis, a gestão democrática da educação pública, a autonomia 

universitária, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito como direito público 

subjetivo, o regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os 

municípios na organização dos sistemas educativos e a vinculação de Percentuais 

mínimos no orçamento da União, estados, Distrito Federal e municípios a seres 

destinados à educação. (SAVIANI, 2004, p. 46) 

 

O MEC elaborou um relatório intitulado Realizações do Ministério da Educação, no 

período de 1985 a 1990, em que especificou sua visão sobre o ensino técnico de nível médio, 
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externando que a formação de técnicos é para que fossem incorporados aos processos 

produtivos e para prestação de serviços à sociedade, e ainda, como força auxiliar em equipes 

de pesquisa de desenvolvimento tecnológico (AZEVEDO; SHIROMA; COAN, 2012). 

Em dezembro de 1994, instituiu-se o Sistema Nacional de Educação pela Lei nº 8.948, 

a partir de então houve a expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica, composta pelas 

Escolas Técnicas Federais e as Escolas Agrotécnicas Federais, gradativamente, transformadas 

em Cefets. O objetivo precípuo de tais instituições era formar um “profissional intermediário 

entre o técnico de nível médio e o de nível superior que tivesse condições de utilizar as 

tecnologias daquela época” (AZEVEDO; SHIROMA; COAN, 2012, p. 29), além de resolver 

dois problemas sociais, a pressão por vagas no Ensino Superior e a oferta de mão de obra para 

o mercado de trabalho. 

Em 1996, sancionada a Lei nº 9.394, segunda Lei de Diretrizes e Bases, a Educação 

Profissional é garantida em capítulo diferente dos demais níveis de educação, sendo 

regulamentada pelo Decreto-Lei nº 2.208, de 17 de abril de 1997, a qual estabelecia a 

organização curricular, objetivos, níveis e modalidade, independente do Ensino Médio. Esse 

decreto estabeleceu uma reforma no Ensino Técnico e Médio, constituindo, conforme aponta 

Kuenzer “em um ajuste conservador, que retrocede aos anos 40, quando a dualidade estrutural 

agora revigorada estabeleceu uma trajetória para os intelectuais e outra para os trabalhadores” 

(KUENZER, 2000a, p. 24). 

Segundo Azevedo, Shiroma e Coan, a Educação Profissional e Tecnológica, a partir 

do Decreto-Lei nº 2.208/1997, ficou configurada “por uma perspectiva fragmentada e dirigida 

ao segmento produtivo, apartada da educação regular, a qual poderia estar articulada” 

(AZEVEDO; SHIROMA; COAN, 2012, p. 31). Dessa maneira, não houve a aprovação dessa 

proposta pelas organizações educacionais, por acreditarem que a formação se daria de forma 

fragmentada, rápida e afastada dos conteúdos gerais, levando à revogação do decreto. Um 

novo decreto (nº 5.154/2004) consistiu em estabelecer a articulação entre o nível técnico e o 

nível médio, podendo ser ofertada de forma integrada, concomitante ou subsequente, 

mantendo, segundo Azevedo, Shiroma e Coan, “a Educação Profissional Tecnológica 

alinhada aos segmentos econômicos e produtivos, negando uma educação tecnológica 

emancipadora” (AZEVEDO; SHIROMA; COAN 2012, p. 32). 

Nos anos de 2006 a 2008, vários instrumentos legais foram criados para embasar a 

Educação Profissional Tecnológica, a saber: a instituição do Programa Nacional de Integração 

da Educação Profissional com a Educação de Jovens e Adultos (Proeja) com o Ensino 

Fundamental e Médio e educação indígena; Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de 
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Tecnologia; segunda fase do plano de Expansão da Rede Feral de Educação Profissional e 

Tecnológica; e, Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos.  

A Educação Profissional e Tecnológica assumiu valor estratégico para o 

desenvolvimento nacional, que sofreu transformações ao longo dos anos, cuja visibilidade 

aumentou em 2008 com a criação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, por meio da Lei nº 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, instituindo a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica no âmbito do Sistema Federal de Ensino, vinculada ao Ministério da Educação. 

No gráfico 1 é possível observar a expansão dos Institutos Federais. 

 

Gráfico 1 - Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - em unidades 

 
Fonte: Portal do Instituto Federal – MEC. Publicado: 2 mar. 2016, 11h41. Última atualização 27 maio 2016, 

17h07. Acessos: 1.060. Disponível em: <http://institutofederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal>. Acesso 

em: 14 jun. 2016. 

 

Desde a sua criação, em 1909, até os dias atuais, foram construídas 644 unidades. O 

salto maior se deu num intervalo de treze anos, período em que houve o aumento de mais de 

360% na construção de novas unidades. Por meio dos Institutos Federais, a diversificação de 

atividades de ensino ampliou-se, possibilitando o atendimento de diversificados públicos em 

diversas modalidades de ensino como o presencial, semipresencial e a distância. 

Há opiniões diversas em relação à política de Expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica por meio dos Institutos Federais (Ifets), para Vidor, Rezende, 
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Pacheco e Caldas os Ifets visam à “promoção da justiça social, da equidade, do 

desenvolvimento sustentável com vistas à inclusão social, bem como à busca de soluções 

técnicas e a geração de novas tecnologias” (VIDOR; REZENDE; PACHECO; CALDAS, 

2011, p. 49). No entanto, para Azevedo, Shiroma e Coan argumentam que o discurso 

proferido por representantes do governo banaliza os conceitos de exclusão e inclusão social, 

além de impossibilitar a verificação do objetivo real dos Ifets, visto que, “na nova 

institucionalidade, de forma gradativa, são induzidos a fazer de tudo um pouco, reduzindo, 

por conseguinte, a oferta da formação para a qual já tinham uma competência instalada, o 

reconhecido Ensino Técnico de nível médio” (AZEVEDO; SHIROMA; COAN, 2012, p. 33). 

Diante das evidências expostas, constatou-se que a Educação é uma seara frágil e 

complexa para ser discutida, devido às diversas opiniões e interesses a respeito, assim como 

outras políticas sociais, que marcaram em sua história lutas de avanço. Não obstante, são 

essas divergências no embate de ideias que os direitos sociais são efetivados, logo, se 

dependesse apenas dos governantes, a Educação não seria discutida. Os debates a respeito 

começaram a surgir a partir de reivindicações populares, apesar de atreladas ao 

desenvolvimento econômico do país, como colocam Azevedo, Shiroma e Coan, que “o 

desenvolvimento humano não se efetiva somente a partir da busca do desenvolvimento 

socioeconômico” (AZEVEDO; SHIROMA; COAN, 2012, p. 34). Verificou-se, então, que ao 

longo de sua história, “o País nunca soube cuidar com propriedade da educação do seu povo” 

(IOSIF-GUIMARÃES, 2009, p. 84), o que inevitavelmente trouxe consequências graves, 

como a formação precária de cidadãos acríticos. 

 

O resultado é que nosso sistema educacional colabora para o desenvolvimento de 

sociedade extremamente desigual, em vez de democrática, onde um pequeno grupo 

de cidadãos possa gozar de mais direitos que a grande maioria. (IOSIF-

GUIMARÃES, 2009, p. 85) 

 

Diante disso, os rumos da educação, assim como da Educação Técnica e Profissional, 

precisam estar voltados para a formação de uma sociedade igualitária, a partir do 

desenvolvimento humano. Contudo, para que este se efetive, outros direitos, materializados 

em políticas públicas precisam ser garantidos, por lhe estarem atrelados como a saúde, o 

trabalho e a renda, a assistência social e, desse modo, chegar a uma Educação emancipadora, 

formando uma população mais educada, que terá “mais oportunidades de confrontar a pobreza 

material e política, para se organizar coletivamente [e] provocar a mudança necessária” 

(IOSIF-GUIMARÃES, 2009, p. 95). 
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Em face do aqui exposto, percebemos que o Ensino Técnico Profissional desde a sua 

origem atendeu prioritariamente as demandas advindas dos modos de produção, ou seja, o 

mercado de trabalho. No entanto, esse ensino deve ser elaborado e executado de forma mais 

ampla, envolvendo a formação integral do sujeito a fim de desenvolver uma visão crítico-

reflexiva. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES AFIRMATIVAS NO BRASIL 

 

Uma parcela considerável dos cidadãos brasileiros sofre com a pobreza e a miséria 

material e intelectual devido à desigualdade de distribuição de renda e às condições de 

construção de conhecimento e cultura existentes no país. Com referência à desigualdade de 

construção de conhecimentos, os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

(2014) demonstraram que o índice de analfabetos no ano de 2001 era de 12,4% e que houve 

uma redução para 8,7% em 2012. No entanto, o índice de jovens entre 15 e 29 anos que se 

encontravam fora da escola e que não completaram o Ensino Médio aumentou de 3% em 

2001 para 4,1% no ano de 2012, sugerindo que, possivelmente, esses jovens, por causa da 

necessidade de renda, tenham optado pelo trabalho para suprir as necessidades materiais 

pessoais e familiares. 

Conforme Velasco (2012) aponta, efetivamente, os jovens foram ser reconhecidos 

como sujeitos demandantes de políticas públicas quando, no ano 2000, o Censo demonstrou o 

número de jovens que se encontravam vulneráveis pelo difícil acesso aos direitos básicos. 

Para muitos, “as necessidades materiais [...] são mais prementes do que as necessidades 

intelectuais” (FLACH, 2011, p. 289), contribuindo para que o trabalho ocupe o primeiro lugar 

de prioridades da população, inclusive dos jovens. 

Como visto no capítulo anterior, a educação, em seu processo histórico, pouco foi 

discutida como pauta principal para o desenvolvimento tanto do homem quanto do país, e seu 

processo de formulação e implementação marcada pela dualidade: formação geral 

(intelectual) x formação técnica (profissional), dissociando as atividades intelectuais das 

atividades físicas. Contudo, “[...] o homem não nasce homem. Ele forma-se homem. Ele não 

nasce sabendo produzir-se como homem. Ele necessita aprender a ser homem, precisa 

aprender a produzir sua própria existência” (SAVIANI, 2007, p. 154) e, assim sendo, o 

intelectual e o físico são indissociáveis quando se discute a formação humana. 

Neste sentido, na formação do homem, em seu processo histórico, inclui-se a 

educação, marcada por diversidades que podem ser vistas ainda hoje, como, por exemplo, a 

questão das diferenças sociais, étnicas e raciais. Estas passaram a ser discutidas amplamente 

no século XXI, em razão de, volta e meia, o noticiário divulgar casos a esse respeito, tornando 

a “discussão sobre os preconceitos de cor, de raça, de etnia bastante disseminada”. (CURY, 

2002b, p. 71) 

Segundo Batista, “a sociedade brasileira tem demonstrado maturidade ao abrir-se para 

discutir questões históricas” (BATISTA, 2015, p. 95) que marcaram a sua formação e essa 
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discussão possibilita a compreensão dos fatos que levam àquelas desigualdades e, assim, 

propor formas de superação. Esta superação representa um dos objetivos fundamentais 

proclamados na Constituição Federal de 1988, que expõe uma preocupação, baseada no 

princípio dos Direitos Humanos, quanto à dignidade humana, garantindo assim os direitos 

sociais e individuais (BRASIL, 1988). 

Convém relevar que as Constituições Federais anteriores à de 1988 não trataram de 

modo nítido os direitos sociais tão amplamente como a Constituição atual, e, a partir desta, 

destaca-se que os direitos são extensivos a todos, sem distinção de cor, raça, sexo, religião, 

incluindo, portanto, negros e índios, que por muito tempo estiveram à margem da sociedade. 

Abre-se um parêntese neste momento, apenas para explicitar que o termo “raça” 

utilizado nesta pesquisa é compreendido como uma  

 

[...] categoria socialmente construída ao longo da história, a partir de um ou mais 

signos ou traços culturalmente destacados entre as características dos indivíduos 

[...]. Na utilização desta categoria de análise, não se trata do grupo social cujo 

fundamento seria biológico, mas de grupo social reconhecido por marcas inscritas 

no corpo dos indivíduos. (PETRUCCELLI, 2013, p. 17) 

 

O autor, mostra dessa forma, que ao se falar de raça, remete-se às características 

específicas do indivíduo, como a cor da pele, a cor e o tipo de cabelo, a estatura etc. Sendo 

assim, o estabelecido na Constituição Federal Brasileira é que essas características não devem 

servir de empecilhos para que os direitos não sejam efetivados a todos os cidadãos. 

Caracteriza-se ou classifica-se apenas para identificar àqueles que, devido às suas 

características físicas e culturais, sofrem preconceito ou são discriminados, como forma de 

garantir a efetivação dos direitos de forma equitativa. 

Para Osório, a classificação em raças é relevante, e continuará sendo, principalmente 

para a Sociologia, pois contribui para a construção sócio-histórica da humanidade, 

organizando a percepção e a hierarquização da diversidade de seres humanos, “pois, enquanto 

as pessoas continuarem a usá-las para embasar suas ações com consequências efetivas 

materializadas em desigualdade racial” (OSÓRIO, 2013, p. 87). Portanto, entre os direitos 

sociais encontra-se o direito à educação, que, para Cury (2002b, p. 20), é “um direito social 

fundante da cidadania e o primeiro na ordem de citações”20, ou seja, eleva a educação a tal 

                                                           
20 Constituição Federal de 1988 - CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS: Art. 6º São direitos sociais a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a Previdência Social, 

a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (BRASIL, 

1988) 
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ponto, sendo peça fundamental para efetivação da cidadania e, por conseguinte, da 

democracia. 

Demo define cidadania como “[...] a qualidade social de uma sociedade organizada 

sob a forma de direitos e deveres majoritariamente reconhecidos” (DEMO, 2009, p. 70) aos 

cidadãos, atores principais da democracia. O autor, ainda, assevera que “cidadão é o homem 

participante”. No entanto, para Vieira e Almeida, “não é apenas porque a Constituição 

enuncia o direito à Educação, como o faz, que este direito será cumprido. Ou seja, a 

enunciação do direito é apenas um ponto de partida” (VIEIRA; ALMEIDA, 2013, p. 12). Sua 

efetivação se dará por meio da participação da “[...] sociedade civil, das associações de pais, 

das grandes organizações, que irão pressionar para que as políticas públicas se aproximem das 

aspirações constitucionais” (VIEIRA; ALMEIDA, 2013, p. 13). Quanto à participação, Demo 

relaciona-a com conquista: 

 

[...] para significar que é um processo, no sentido legítimo do termo: infindável, em 

constante vir-a-ser, sempre se fazendo. [...] Não existe participação suficiente, nem 

acabada. Participação que se imagina completa, nisto mesmo começa a regredir. 

(DEMO, 2009, p. 18, grifos do autor) 

 

A sociedade organizada “pode provocar processos políticos que por si desencadearão 

mudanças” (VIEIRA; ALMEIDA, 2013, p. 15), efetivando o direito à educação como forma 

de justiça, possibilitando que aqueles historicamente excluídos tenham acesso efetivo aos 

direitos. Como exemplo do direito à justiça aplicada na educação, citam-se as seguintes 

legislações: a Lei nº 10.639 de 2003, a Resolução CNE/CP 01/2004 e o Parecer CNE/CP 

03/2004, incluindo o Direito à Diferença, “no complexo campo das relações raciais brasileiras 

sobre o qual incidem. Isso significa ir além da adoção de programas e projetos específicos 

voltados para a diversidade étnico-racial realizados de forma aleatória e descontínua” 

(GOMES, 2011, p. 117). 

Outro exemplo reside nas políticas públicas desenvolvidas em meados da década de 

70, com a perspectiva de garantir a democratização do acesso ao ensino público, gratuito e de 

qualidade, com a implantação de políticas de reserva de vagas a grupos minoritários, sendo 

ampliada no início do século XXI até a publicação de uma Lei, em nível federal, 

regulamentando o ingresso de estudantes nas instituições públicas federais de ensino, em 

2012. A Lei nº 12.711/2012 dispõe sobre o ingresso nas Universidades Federais e nas 

Instituições Federais de ensino técnico de nível médio, comungando critérios de procedência 

escolar pública, renda e fator étnico-racial, que será aprofundado no decorrer do capítulo. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) e o Plano Nacional de 

Educação (PNE) (Lei nº 13.005, de 25/6/2014) são documentos pertencentes às políticas 

públicas educacionais e orientam os pensadores, elaboradores e executores da educação. 

Diante desses documentos, a inserção da inclusão, referente à questão étnico-racial, passou a 

compor as metas educacionais do país e que devem constar nos Planos de Educação e nas 

práticas pedagógicas de forma mais contundentes (BRASIL, 2014). 

O PNE (2014) tem como diretriz a “superação das desigualdades educacionais, com 

ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação”. E 

como meta, destaca-se a Meta 11, referente à Educação Profissional, especificamente a 

estratégia (11.13), de “reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e 

permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de 

políticas afirmativas, na forma da lei” (BRASIL, 2014). 

Neste capítulo serão discutidas as políticas públicas e as ações afirmativas, 

especialmente na modalidade de cotas, apresentando seus processos históricos e conceito. 

Serão discutidos, ainda, sucintamente, as políticas públicas na área de educação e os 

instrumentos legais referentes ao direito à educação, como forma de possibilitar aos cidadãos 

expressarem sua cidadania, remetendo-se as políticas públicas aos grupos ditos minoritários e 

algumas ações voltadas ao Ensino Técnico Profissional.  

Acerca das políticas públicas de ações afirmativas, a abordagem será direcionada para 

as cotas destinadas aos negros e aos indígenas, identificando que as ações afirmativas vão 

além da política de cotas, reserva de vagas, e que englobam diversos segmentos sociais, 

ressaltando que a questão racial ainda é determinante na sociedade. Devido ao fato de a 

expressão “ação afirmativa” não ter sido considerada apenas como uma política de acesso, 

mas que engloba diversas ações, as quais, além de contribuir com o acesso daqueles 

socialmente marginalizados, servem como programas voltados para a permanência desses 

estudantes, a política de assistência estudantil, uma das possibilidades de contribuir para a 

permanência dos estudantes comporá esta seção. 

 

3.1 conceitos de políticas públicas e as ações programáticas para a inclusão social 

 

As Políticas Públicas, como área de conhecimento, tiveram sua origem nos Estados, 

Unidos como disciplina acadêmica, em meados da década de 30, com ênfase nos estudos 

relacionados às ações dos governos, rompendo com o tradicionalismo da Europa, que 

realizavam pesquisas concentradas em análises explicativas sobre o papel do Estado 



70 

 

(SOUZA, 2006; SOUZA; BRANDALISE, 2015). Nesse contexto, nasce como subárea da 

Ciência Política, cujo foco de estudo consistia no entendimento do como e do porquê de os 

governos optarem por determinadas ações. Este foco baseia-se no pressuposto, segundo Souza 

(2006), de que políticas públicas, em democracias estáveis, são propostas que o governo faz 

ou deixa de fazer, sendo passível de serem formuladas cientificamente e analisadas por 

pesquisadores independentes. 

A inserção da Política Pública na área governamental se deu em decorrência da 

“Guerra Fria e da valorização da tecnocracia como forma de enfrentar suas consequências” 

(SOUZA, 2006, p. 22). Era desenvolvida de forma racional, com base na teoria dos jogos de 

Neuman, por matemáticos, cientistas políticos, analistas de sistemas, engenheiros, sociólogos 

etc. Essa racionalidade no enfrentamento pelo governo sobre as questões públicas se expandiu 

para outras áreas do governo, inclusive para o enfrentamento de questões de cunho social, 

tornando-se, assim, políticas sociais. 

Caldas (2008) assevera que “[...] com o aprofundamento e expansão da democracia, as 

responsabilidades do Estado se diversificaram. Atualmente, é comum se afirmar que a função 

do Estado é promover o bem-estar da sociedade” (CALDAS, 2008, p. 5). Para isso, é 

necessário desenvolver ações em diferentes áreas da sociedade, como saúde, educação, meio 

ambiente e segurança, entre outras. O contexto das inter-relações entre a produção econômica, 

cultural e interesses dos grupos dominantes, em cada momento histórico, produz ideologias, e, 

a partir delas, surgem verdades relativas e, posteriormente, verdades absolutas, que servirão 

referência às ações institucionais, englobando a elaboração e a operacionalização das políticas 

públicas (BONETI, 2011). 

No sistema econômico vigente, as políticas públicas apresentam importância 

estratégica, visto que “[...] revelam as características próprias da intervenção de um Estado 

submetido aos interesses gerais do capital”, além de assegurar a cooperação e o controle 

social (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2004, p. 8). Boneti afirma que uma “[...] 

nova configuração do contexto social, econômico e político, originada com o processo de 

globalização da esfera econômica impôs elementos novos na relação entre Estado e sociedade 

civil” (BONETI, 2011, p. 12), trazendo novas demandas para a formulação e implementação 

de políticas públicas. Mas, afinal, qual é o conceito de Políticas Públicas? Não há um 

consenso na definição do conceito de políticas públicas em virtude destas sofrerem 

influências de diversos setores e acompanharem o momento histórico em que são formuladas. 

Na perspectiva de Caldas (2008), como forma de atingir resultados positivos em 

diversas áreas promovendo o bem-estar da sociedade, “os governos se utilizam das Políticas 
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Públicas que podem ser definidas [como] um conjunto de ações e decisões do governo, 

voltadas para a solução (ou não) de problemas da sociedade”. 

Sob essa ótica, “as políticas públicas configuram um conjunto de ações coletivas, 

interdependentes, associadas às decisões governamentais e de seus representantes, e são 

formuladas em diversas áreas”, e têm como objetivo o desenvolvimento do modelo 

econômico vigente e social em todos os seus aspectos (SOUZA; BRADALISE, 2015, p. 183). 

Contudo, definições que colocam as políticas públicas como solucionadoras de problemas, de 

forma racional, desconhecem a essência da política pública em si, dado que sua formulação se 

dá em torno de embates de ideias, cercada de pontos conflituosos e limites que cingem as 

decisões dos governos. Ignoram, ainda, a contribuição de outras instituições e segmentos 

sociais no processo de formulação das políticas públicas. 

Neste sentido, Caldas assevera que “os conflitos e as disputas servem como estímulos 

às mudanças e melhorias na sociedade, se ocorrerem dentro dos limites da lei e desde que não 

coloquem em risco as instituições” (CALDAS, 2008, p. 6). Ao se debater o que sejam 

políticas públicas, o pensamento volta-se para onde os embates de interesses estão 

localizados, que é o governo.  

 

Ao se falar em políticas públicas, contudo, não está se fazendo apenas uma distinção 

entre aquilo que é público e aquilo que é privado do ponto de vista orçamentário, 

isto porque se entende que uma política pública não se resume na ação do Estado em 

termos de investimento social, mas, antes de tudo, em conjunto de ações que buscam 

construir um real futuro. (BONETI, 2011, p. 9) 

 

Dessa forma, esse autor compreende que políticas públicas compreendem: 

 

[...] ações que nascem do contexto social, mas que passam pela esfera estatal como 

uma decisão de intervenção pública numa realidade social [...]. O resultado da 

dinâmica do jogo de forças que se estabelece no âmbito das relações de poder [entre] 

grupos econômicos e políticos, classes sociais e demais organizações da sociedade 

civil [que] determinam um conjunto de ações atribuídas à instituição estatal, que 

provocam o direcionamento (e/ou redirecionamento) dos grupos de ações de 

intervenção administrativas do Estado na realidade social e/ou de investimentos. 

(BONETI, 2011, p. 17-18) 

 

As políticas públicas, sejam gerais ou específicas, são multidisciplinares e, devido à 

necessidade de explicar as relações existentes entre Estado e demais segmentos da sociedade 

civil, faz-se necessário buscar em outras disciplinas, outras teorias para contribuir com sua 

definição. Souza (2006) resume que a política pública contribui para que o governo entre em 

ação ou analise-a, propondo, quando necessário, mudanças na direção ou fluxo dessas ações. 

Seu processo de formulação corresponde à etapa em que os governos democráticos 



72 

 

materializam seus objetivos e discursos das plataformas eleitorais em programas e ações, que 

poderão produzir resultados ou mudanças no mundo real. 

O Estado não reflete somente as pressões dos grupos de interesses, como também não 

desenvolve apenas políticas públicas definidas por aqueles que estão no poder nem serve 

apenas aos interesses de algumas classes sociais. O Estado possui uma autonomia relativa, 

uma vez que detém de um espaço próprio de atuação, é “permeável a influências externas e 

internas” (SOUZA, 2006, p. 27), isto colabora para definir objetivos de políticas públicas, que 

corresponderá aos diferentes momentos históricos de cada região, de cada país. Para Souza e 

Brandalise (2015, p. 185): 

 

As políticas públicas estão em constante movimento dialético, devido à negociação 

de seus implementadores e executores. “As ações empreendidas pelo Estado não se 

implementam automaticamente, mas têm movimento, têm contradições e podem 

gerar resultados diferentes dos esperados” (HÖFLING, 2001, p. 35). Isso acontece 

pelo fato de as políticas públicas estarem voltadas, especialmente, a grupos 

diferentes, sofrendo o seu impacto, interesse expresso nas diferentes classes e nas 

relações de poder. 

 

Todo o processo de formulação de políticas públicas é conflituoso e não há consenso 

em virtude das influências sofridas de diversos segmentos existentes na sociedade, que 

também serão influenciados após as decisões sobre estas. Conforme Souza, “[...] o desenho 

das políticas públicas e as regras que regem suas decisões, elaboração e implementação, 

também influenciam os resultados dos conflitos inerentes às decisões sobre política pública” 

(SOUZA, 2006, p. 21). 

Dessa forma, as políticas públicas se materializam em planos, programas, projetos, 

bases de dados ou sistemas de informação e pesquisa. Ao serem executadas, outras etapas são 

destacadas, sendo submetidas ao acompanhamento e à avaliação (SOUZA, 2006). O processo 

de implementação acontece por meio dos sujeitos, no dia a dia, nas práticas cotidianas, e por 

questões diversas, objetivas e subjetivas, podem desviar do caminho traçado inicialmente 

(SOUZA; BRANDALISE, 2015). 

Boneti afiança que para “a preservação da coletividade [...] se faz [necessária] a 

garantia dos serviços essenciais básicos” (BONETI, 2011, p. 32), e estes, por sua vez, se 

materializam por meio das políticas públicas. Nesse viés, as políticas públicas, de forma 

conservadora, são formuladas para atender ou evitar os desajustes encontrados na sociedade, 

principalmente a população pobre, sendo uma forma de compensá-la por ser pobre, 

aproveitando-se do “contexto social como instrumento de produção de riquezas, investindo-se 

nas pessoas com vistas ao retorno imediato, seja pelo mercado consumidor, pela mão de obra 
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etc.” (BONETI, 2011, p. 32). Na modernidade, especificamente após o fordismo, o mercado 

consumidor passou a ser visto como essencial para a formação capitalista, segundo Boneti, 

“[...] a questão social se apresenta nas sociedades capitalistas, sobretudo com a função da 

promoção da estabilidade e da garantia do mercado de trabalho” (BONETI, 2011, p. 33). 

Contudo, para Iamamoto e Carvalho (1983, p. 77): 

 

A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 

desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 

sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do 

Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o 

proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais 

além da caridade e da repressão. 

 

É nas expressões da questão social que a dinâmica determinada pelas mudanças 

ocorridas na organização da produção e nas relações de poder contribui para o surgimento das 

políticas públicas. “Esta dinâmica levada a efeito na produção e nas relações de poder 

impulsiona a redefinição das estratégias econômicas e políticas sociais do Estado nas 

sociedades capitalistas nos tempos atuais” (BONETI, 2011, p. 35). 

Uma das expressões da questão social muito destacada é o desemprego que assola o 

mundo e o Brasil que fechou o ano de 2015 com a estimativa de 8,6 milhões de 

desempregados, e que, comparada ao ano anterior, houve um aumento de 27,4%. Com 

referência aos dados apresentados, Azeredo21 esclarece que está relacionado ao cenário 

econômico mundial22, já que, em um momento de recessão, “numa crise econômica, você vai 

ter redução no contingente de pessoas ocupadas, e consequentemente você tem aumento da 

informalidade, redução do poder de compra da população, grupamentos mais organizados, 

apresentando redução” (AZEREDO, 2016). 

No entanto, o desemprego também pode estar relacionado à não distribuição equitativa 

do conhecimento socialmente produzido, o qual, para Boneti (2011, p. 35): 

 

                                                           
21 Taxa média de desemprego ficou em 8,5% em 2015, diz IBGE. 15/03/2016. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/03/taxa-media-de-desemprego-ficou-em-85-em-2015-diz-

ibge.html>. Acesso em: 15 mar. 2016. 
22 “De acordo com o relatório "Tendências Globais de Emprego para a Juventude 2015" hoje divulgado pela 

Organização Mundial do Trabalho (OIT), no período em análise Portugal registrou uma taxa de desemprego 

jovem de 34,8%, em face dos 16,6% da média da União Europeia. Os restantes dos países assinalados no 

relatório são a Croácia, com um desemprego jovem de 45,5%, o Chipre, com 35,9%, a Grécia, com 52,4%, a 

Itália, com 42,7%, e Espanha, com 53,2%. Em nível mundial, a taxa de desemprego jovem estabilizou nos 13%, 

depois de ter subido entre 2007 e 2010, mas continua acima dos 11,7% anteriores à crise, devendo chegar este 

ano aos 13,1%, segundo as previsões da OIT”. 8 out. 2015. Disponível em: 

<http://www.jn.pt/economia/interior/portugal-entre-os-paises-com-maior-taxa-de-desemprego-jovem-

4824532.html>. Acesso em: 26 mar. 2016. 
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[...] se constitui em fator determinante na elaboração e efetivação das políticas 

públicas. Ou, ficaria melhor dizer, a não distribuição equitativa do conhecimento se 

constitui em fator determinante de elaboração de políticas públicas de favorecimento 

restrito na sociedade. Ou seja, especialmente nas últimas décadas aflorou uma 

relação competitiva e seletiva entre os sujeitos no que se refere à ocupação dos 

espaços sociais. 

 

O conhecimento socialmente produzido refere-se àquele conhecimento utilizado na 

dinâmica da produção, na garantia dos direitos sociais básicos. Embora para Boneti (2011) o 

que se observe hoje nas instituições de ensino, é um processo diferente entre a qualificação e 

desqualificação, onde se beneficiam segmentos sociais em detrimento de outros. 

 

[...] o aparecimento da seletividade está associado à concepção teórica dominante de 

ciência, de desenvolvimento social e econômico, a partir da qual se institui um 

procedimento metodológico de repasse de conhecimento tecnológico de forma a 

beneficiar alguns segmentos, deixando outros em segundo plano. [...] [desta forma], 

pode ajudar a compreender os motivos que levam as políticas educacionais a 

obterem mais sucesso, no repasse do conhecimento socialmente produzido, para 

alguns segmentos sociais (classes média e alta, por exemplo), em prejuízo de outros. 

(BONETI, 2011, p. 37) 

 

No âmbito das políticas educacionais, Batista considera que na atual configuração 

social persiste “[...] um padrão de educação excludente e seletivo, que, ante o século XXI, não 

atende ao direito à Educação Básica pública de qualidade para grande parte da população” 

(BATISTA, 2015, p. 112), mantendo-se a dualidade no ensino já mencionada. A forma 

dualista de repasse do conhecimento socialmente produzido aos sujeitos contribui para a 

formação de novos agentes sociais: os aptos e os não aptos a acompanhar e construir os novos 

conhecimentos, surgindo, então, a desqualificação, consequência da competitividade e 

seletividade entre os agentes sociais, que resulta, ainda, “na eliminação dos agentes sociais, 

que entraram nessa dinâmica em condições diferenciais” (BONETI, 2011, p. 38). 

Nessa perspectiva, Batista assevera que a formulação de políticas públicas 

educacionais focalizadas “[...] faz sentido em contextos de comprovada desigualdade 

educacional, mesmo que, para tal, haja uma diferenciação social, ou uma ‘discriminação’ 

positiva, na distribuição do recurso público” (BATISTA, 2015, p. 97). 

Em se tratando de diferença, o Brasil é um país que se destaca, nos aspectos cultural, 

racial, educacional, social e econômica. Assim como afirma Caldas, “as sociedades 

contemporâneas se caracterizam por sua diversidade, tanto em termos de idade, religião, etnia, 

língua, renda, profissão, quanto de ideias, valores, interesses e aspirações” (CALDAS, 2008, 

p. 6). 
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Muitas dessas diferenças postas no dia a dia são consequências da colonização do 

território brasileiro, destacando-se o preconceito e a discriminação, inerente a ela, sejam por 

questões de raça ou de classe social, que contribuem para a exclusão dos direitos básicos, 

como a educação (MORAES, 2010). Exigindo-se, desta maneira, políticas públicas 

focalizadas, específicas, como a política de cotas. Conforme reforçado por Moraes “a não 

consolidação plena da ideia de igualdade no Brasil ocorre porque a formação social do País 

teve como base princípios como exploração, desigualdade, discriminação e imposição e, não, 

princípios como liberdade e cidadania” (MORAES, 2010, p. 83). 

Desta forma, levando-se em conta a caracterização, o conceito de Políticas Públicas 

que norteou a pesquisa está em consonância ao que Bucci (2006) define como“[...] um 

programa ou quadro de ação governamental, porque consiste num conjunto de medidas 

articuladas (coordenadas), cujo escopo é dar impulso, isto é, movimentar a máquina do 

governo”. Estas políticas públicas provêm do próprio Estado, podendo ser instituídas desde no 

formato de leis como em outros documentos legais, a saber: “[...] disposições constitucionais, 

ou em leis, ou ainda em normas infralegais, como decretos e portarias, e até mesmo em 

instrumentos jurídicos de outra natureza, como contratos de concessão de serviço público, por 

exemplo” (BUCCI, 2006, p. 11). 

Em consonância, ainda, com as autoras Souza e Brandalise (2015) que consideram 

importante o entendimento do que seja políticas públicas:  

 

[...] a política de cotas é uma política de Estado, pois tem objetivos de médio e longo 

prazo. [...] uma política pública para diminuição das desigualdades, como uma 

possibilidade para evitar que estudantes de classes desfavorecidas continuem a se 

render ao sistema de (auto) exclusão social e educacional. (SOUZA; 

BRANDALISE, 2015, p. 186) 

 

Portanto, as políticas públicas são programas desenvolvidos pelo governo, a fim de 

diminuírem as desigualdades sociais e educacionais, como as cotas, permitindo para que 

grupos sociais marginalizados tenham acesso aos direitos básicos, e que podem ser 

materializadas por meio de normas infralegais. Na próxima seção, dar-se-á início a discussão 

das políticas públicas de ações afirmativas com ênfase àquelas destinadas à educação, como 

forma de contribuir e compensar segmentos sociais excluídos historicamente e que ainda 

sofrem no século XXI as consequências e ranços de um passado abusivo e explorador. 
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3.2 As políticas públicas de ações afirmativas na educação 

 

O Estado, entendido como “um tipo de regime duradouro político, que ordena a 

nação” (DEMO, 2009, p. 29), assim como a sociedade brasileira em geral, no seu trajeto 

histórico, parece conter características conservadoras e patrimonialistas, refletindo 

diretamente no processo histórico das políticas educacionais no Brasil (SANTOS, 2011). 

 

As precárias condições de existência social, os preconceitos, a discriminação racial e 

a opção por outras prioridades fazem com que tenhamos uma herança pesada de 

séculos a ser superada. A declaração e a efetivação do direito à Educação têm sido e 

são imprescindíveis para essa superação. E isso se torna mais significativo em países 

como o Brasil, cuja forte tradição elitista reservou apenas às camadas privilegiadas o 

acesso a este bem social. (CURY, 2013, p. 115) 

 

A Constituição Federal de 1988, de acordo com Cunha, “promoveu um salto sem 

precedente em matéria de direito à Educação” (CUNHA, 2013, p. 43), um pouco tardio ao se 

comparar aos países da Europa e das Américas23, exceto o Brasil, que, em meados do século 

XIX, já haviam compreendido a importância de uma Política de Educação “obrigatória e 

democrática”. No entanto, em 1948, a Organização das Nações Unidas (ONU), já havia 

declarado a universalidade dos Direitos Humanos, da qual o Brasil foi signatário24, 

contribuindo com o reconhecimento da necessidade de criar mecanismos legais para fazer 

valer os direitos destes, legitimando “a dignidade inerente a todos os membros da família 

humana e de seus direitos iguais e inalienáveis” (ONU, 1948). Esses fatos colaboraram para o 

reconhecimento do papel da educação, que passou a assumir “importância fundamental na 

vida das pessoas no mundo atual de rápidas mudanças” (SINGH, 2013, p. 23), ou seja, 

gerando transformações nos sujeitos e na sociedade. 

Outros acontecimentos atribuíram maior impulso ao direito à Educação, a saber: em 

1990, aprovação da Declaração Mundial de Educação para Todos, na Conferência Mundial 

em Jomtien; em 1990, a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente; em 1994, o 

Pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade da Educação; em 1996, a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional; e, em 1996, a aprovação do Fundo de Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef) (CUNHA, 2013). 

Destaca-se que o Fundef, Lei nº 9.424/1996, extinto em 2006, quando, segundo 

Callegari (2013, p. 229), houve “o aumento da conscientização da necessidade de se cuidar da 

Educação Básica como um todo”, demandando um fundo de manutenção e desenvolvimento 
                                                           
23 Estados Unidos, México e Argentina. (CUNHA, 2013) 
24 Resolução ONU nº 217-A de 10/12/1948. 
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da educação que compreendesse todos os níveis, etapas e modalidades de ensino que integram 

a Educação Básica, criando, assim, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), Lei nº 11.494/2007, com 

vigência até 2020. 

Sabe-se que os desafios pelo caminho não são poucos graças às divergências histórico-

políticas no Brasil que relatam os fatos. As mudanças têm ocorrido em vários âmbitos sociais, 

dentre eles, os grupos minoritários. Nesses grupos se encaixam negros, indígenas, 

homossexuais etc., que, por meio das lutas, buscaram suas identidades e o reconhecimento. 

Para entender esses mecanismos legais, a educação vem passando por um processo 

intencional de formar meros profissionais para o mercado de trabalho, mas sem ofertar uma 

educação que conscientize para o exercício da cidadania. 

Segundo Abbagnano (2007), a educação tem dois conceitos, um que seria a 

transmissão e o aprendizado de técnicas de uso e comportamento de um grupo específico de 

forma a se manter imutável, e o outro, que seria a transmissão e o aprendizado das técnicas, 

mas com a possibilidade de ser melhorada. É possível observar que ao demonstrar esses dois 

conceitos, esta estabelece o primeiro para as comunidades primitivas e o segundo, para as 

civilizadas, e no caso brasileiro, a transmissão destinada aos membros da classe popular. 

Contudo, esclarece que:  

 

[...] não existem sociedades absolutamente primitivas, que não permitam [...] 

correções ou modificações lentas em suas técnicas, assim como não existem 

sociedades absolutamente civilizadas que permitam a rápida e incessante correção 

das técnicas mais delicadas, que não são as técnicas de uso e produção de objetos, 

mas as que controlam a conduta dos indivíduos e seus comportamentos recíprocos. 

(ABBAGNANO, 2007, p. 305) 

 

Conclui que a educação “é definida como formação do homem, amadurecimento do 

indivíduo, consecução da sua forma completa ou perfeita [...]” (ABBAGNANO, 2007, p. 

306), para este fim, encontra-se em constante transformação para atender as demandas que 

surgem na sociedade e contribuir na formação do sujeito que faz parte dessa sociedade. 

Conforme Demo, “a educação é precisamente condição necessária para desabrochar a 

cidadania, com vistas à formação do sujeito do desenvolvimento, num contexto de direitos e 

deveres” (DEMO, 2009, p. 52). O conceito de cidadania, muitas vezes, resume-se na 

qualidade de cidadão, contudo, observa-se que a sociedade é formada por cidadãos, composto 

por direitos, deveres e obrigações estabelecidos em lei. Portanto, a cidadania é o processo que 

se dá em torno desse cidadão por meio da convivência social, política e econômica, que baseia 

o funcionamento organizacional de uma sociedade. 
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[...] o conceito de cidadania possui laivos conservadores históricos, desde a postura 

grega, que preservava como cidadãos somente um pequeno grupo de elite, a postura 

liberal, que admite como cidadão os que possuem capital e poder, até a postura da 

cidadania consentida, tutelada pelo Estado e seus donos. (DEMO, 2009, p. 70) 

 

Ressalta-se que cidadania, além de ser um dos fundamentos da República Federativa 

do Brasil – Estado Democrático de Direito, conforme a Constituição Federal de 1988, é 

também objetivo da Educação, como direito no “[...] desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania [...]” (BRASIL, 1988). Flach destaca que “[...] sem educação 

não pode haver cidadania. Também o pleno exercício da democracia encontrar-se-á entravado 

se esse direito social não for amplamente assegurado à população”. (FLACH, 2011, p. 298) 

Para Benarrosh e Zuin, a educação “[...] deve possibilitar a apropriação dos múltiplos 

saberes culturais com finalidade também de formação de um sujeito ativo, aquele que 

participa, cria e decide. Aquele capaz de transformar e melhorar a sua realidade” 

(BENARROSH; ZUIN 2015, p. 105-106). Assim, a educação, como política pública e como 

um direito subjetivo assegurado, vista e, historicamente, considerada como o meio cujo 

objetivo é oferecer aos sujeitos acesso ao conhecimento, criando oportunidade para a 

conscientização, pois o sujeito “ao se conscientizar [...] se transforma e passa a viver a sua 

cidadania de maneira mais efetiva” (FLACH, 2011, p. 286). Para isso, Bucci e Vilarino 

(2013) afirmam que:  

 

A Educação no Brasil [...] deve ser priorizada como fator de melhoria da igualdade 

social e do desenvolvimento nacional. Não há liberdade sem Educação e não há 

desenvolvimento nacional se o povo não for educado. O investimento em Educação 

e o estabelecimento de políticas públicas efetivas, com a necessária reserva de 

meios, financeiros, materiais e humanos, são primordiais para o desenvolvimento de 

qualquer país(BUCCI; VILARINO, 2013, p. 132). 

 

No processo de desenvolvimento do país, o atendimento aos grupos ditos minoritários 

precisa ser considerado na formulação de políticas públicas educacionais a fim de 

proporcionar de fato a inclusão social, visto que a “inclusão é uma decorrência da 

democratização do ensino” (FERREIRA, 2013, p. 404). Diante da busca pela democratização 

do ensino, surgem as políticas públicas voltadas ao acesso à educação como um direito. Estas 

políticas públicas como contributo social são calcadas nas finalidades de amenizar o 

preconceito e de atenuar o distanciamento da educação daqueles excluídos socialmente, 

inclusive do acesso à escola. 

Dentre as políticas públicas de acesso à educação, observa-se que são diversas para 

cada nível de escolaridade. No entanto, será dado destaque neste trabalho à educação técnica e 
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profissional. No âmbito da Educação Técnica e Profissional pública, destaca-se o Programa 

de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, que tem como objetivo a construção 

de novas escolas técnicas em todo o país, além da federalização de escolas já existentes, para 

oferecer cursos de qualificação, Ensino Médio Integrado, Cursos Superiores de Tecnologia 

(CST) e Licenciaturas. A partir desse programa, foram criados os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. 

Incorporado à expansão da Rede Federal de Educação Profissional outros programas 

foram criados como: o Programa Mulheres Mil, instituído pela Portaria nº 1.015, de 21 de 

julho de 2011, que tem como objetivo oferecer as bases de uma política social de inclusão e 

gênero, oferecendo oportunidade para que mulheres em situação de vulnerabilidade social 

tenham acesso à Educação Profissional, ao emprego e à renda. O Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), instituído pela Lei nº 12.513, de 26 de 

outubro de 2011, tem por meta expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de 

Educação Profissional e Tecnológica no país para contribuir com a melhoria da qualidade do 

Ensino Médio público. 

O sistema Rede e-Tec Brasil, criado a partir do Decreto nº 7.589, de 26 de outubro de 

2011, visa à oferta de Educação Profissional e Tecnológica a distância, com o propósito de 

tonar mais vasto e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e 

gratuitos. Em relação aos jovens e adultos, o Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(Proeja), instituído em 13 de julho de 2006, pelo Decreto nº 5.840, almeja oferecer a 

oportunidade da conclusão da Educação Básica, juntamente com a formação profissional 

àqueles que não tiveram acesso ao Ensino Médio na idade regular. 

O programa mais recente, voltado para a seleção de estudantes, é o Sistema de Seleção 

Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec), organizado pela Portaria nº 671, 

em 31 de julho de 2013, compreende um sistema informatizado, gerenciado pelo MEC, no 

qual instituições públicas e privadas de Educação Profissional e Tecnológica oferecem vagas 

gratuitas em cursos técnicos subsequentes para candidatos participantes do Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem). 

Nesse âmbito, destaca-se a materialização do projeto de Lei nº 180/2008, que tramitou 

no Congresso Nacional por treze anos, na Lei nº 12.711/2012, passando a consolidar a política 

de ação afirmativa nas Instituições Federais de Ensino. A presidenta da República, em agosto 

de 2012, aprovou-a e sancionou-a, estabelecendo a obrigatoriedade da reserva de vagas, nas 
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Universidades e nos Institutos Federais de Ensino, utilizando como critério a frequência em 

escola pública, concomitante a questão de renda (socioeconômica) e cor/raça (étnico-racial). 

Como complemento para assegurar a efetividade das políticas públicas de acesso, 

destaca-se ainda, o Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), disposto pelo 

Decreto nº 7.234, em 19 de julho de 2010, que contribui para a permanência de estudantes 

com baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial das Instituições Federais de 

Ensino Superior e dos Institutos Federais, segundo suas especificidades, viabilizando a 

igualdade de oportunidades entre todos os estudantes. 

Salienta-se que essas duas últimas políticas dão início à implantação de uma política 

de cotas, assim como de assistência estudantil em nível federal nos Institutos Federais. 

Destarte, 

 

A preocupação atual deve ser com a proteção e promoção dos Direitos Humanos. 

Não basta a ação negativa do Estado, ou seja, a não violação dos direitos do homem. 

Cabe ao Estado uma ação positiva, um fazer, por meio da regulamentação, quando 

necessário, e a implementação com o desenvolvimento de políticas públicas. 

(BUCCI; VILARINO, 2013, p. 146) 

 

As políticas públicas educacionais que se voltam para a efetivação dos Direitos 

Humanos impõem, quando necessário, a definição de novas políticas públicas, a fim de 

garantir o acesso à educação, independentemente do nível.  

Cabe lembrar que o termo minoria utilizado nessa pesquisa relaciona-se ao sentido 

antropológico e não numérico, ou seja, consideram-se minorias os grupos sociais 

historicamente excluídos, desprovidos, portanto, de uma situação de igualdade com a do 

grupo dominante (LOBO, 2013). Os dados do Censo 2010, realizado pelo IBGE, demonstram 

a inconsistência em se considerar o termo minoria no sentido numérico, visto que, ao somar a 

parcela de pretos (7,52%) e pardos (43,42), estes passam a ser maioria, enquanto os brancos 

são minoria, conforme o gráfico 2. 

No decorrer de dez anos, a população de pretos, pardos e indígenas, assim como a 

amarela, sobressaíram-se em 2010, quando comparada com a população branca, ou seja, todas 

as cores/raças tiveram seus índices aumentados no referido intervalo, exceto a branca. 
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Gráfico 2 - População residente no Brasil por cor, raça, etnia nos anos de 2000 e 2010 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de IBGE Séries (2010). Disponível em: 

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/default.aspx>. Acesso em: 20 jan. 2016. 

 

Esse aumento ocorreu devido à valorização que os próprios pretos e pardos dão ao 

reconhecer a sua cor, afirmando assim sua história. Colaborando, ainda, no sentido de  

mobilização, manifestada por eles no interesse de políticas públicas específicas. Abre-se um 

parêntese para citar que as categorias cor e raça que fundamentam esse trabalho estão em 

consonância com o que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) define, a 

saber: 

 

Cor ou raça: Característica declarada pelas pessoas com base nas seguintes opções: 

branca, preta, amarela (pessoa de origem japonesa, chinesa, coreana etc.), parda 

(mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de preto com pessoa de outra cor ou 

raça) ou indígena (pessoa indígena ou índia). IBGE. Disponível em: 

<http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=10&op=0&vcodigo=PD336&t=

populacao-residente-cor-raca>. Acesso em: 20 jan. 2016. 

 

Assim, as políticas públicas focalizadas vêm como artifício para contribuírem na 

inclusão social daqueles que a sociedade marginalizou ao longo da história, devido, muitas 

vezes, a cor da pele ou raça, gerando a desigualdade social, inclusive a educacional. Para 

Batista: 

 

A naturalização da desigualdade educacional gera uma estratificação social que pode 

ser percebida pela ascensão de classes e/ou grupos sociais privilegiados que, por 

gerações, têm ocupado os postos de maior reconhecimento social e econômico na 

organização do trabalho na sociedade capitalista brasileira. (BATISTA, 2015, p. 

123) 

 

Como método para proporcionar a ascensão dos grupos sociais minoritário é que 

surgem as ações afirmativas, segundo Fonseca, “são políticas públicas destinadas a atender 

Branca Preta Parda Amarela Indígena

2000 53,74 6,21 38,45 0,45 0,4

2010 47,51 7,52 43,42 1,1 0,43
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grupos sociais que se encontram em condições de desvantagem ou vulnerabilidade social em 

decorrência de fatores históricos, culturais e econômicos” (FONSECA, 2009, p. 11). 

Por sal vez, Lobo caracteriza as ações afirmativas como: 

 

[...] providências públicas ou privadas, de caráter obrigatório ou voluntário, para 

promoção da cidadania e inclusão social, servindo, portanto, para efetivar o Estado 

Democrático de Direito e o princípio da igualdade, visto este como efetiva igualdade 

de oportunidades, chances, consideração, respeito e participação nos debates 

políticos. Visa à eliminação das desigualdades sociais que excluam ou inferiorizem 

determinados grupos sociais (consideradas minorias), como, por exemplo, 

desigualdade em razão da raça, gênero, orientação sexual, deficiência física ou 

mental, indígenas etc., considerando-se o pluralismo e a heterogeneidade das 

sociedades modernas. (LOBO, 2013, p. 83) 

 

Observa-se que as ações afirmativas buscam proporcionar de forma equitativa o 

acesso a bens sociais, culturais e econômicos, as quais, contudo, não se encerram em políticas 

de cotas, mas podem ser materializadas por meio de isenções de impostos aplicadas às 

empresas que, no processo de contratação dos funcionários, considere a importância da 

diversidade étnico-racial para o seu desenvolvimento e, consequentemente, da própria 

sociedade. 

As ações afirmativas materializadas em cotas significam reservar um percentual de 

vagas em que os candidatos concorrem entre si. Esta modalidade é considerada uma das ações 

mais importantes nesse âmbito, e sua elaboração remete ao cuidado para que se preserve o 

princípio da igualdade, adaptando-a na realidade que a demanda (LOBO, 2013). As cotas, 

segundo Lobo (2013), podem ser fixas ou flexíveis: a primeira corresponde à reserva de um 

determinado percentual de vagas específicas, para um específico grupo social, como exemplo, 

tem-se a reserva de vagas dos concursos públicos para os portadores de deficiência (Lei nº 

8.112/1990 – art. 5º, §2º); e a segunda corresponde à reserva de um número de vagas 

específicas para grupos sociais discriminados. No entanto, que compreendam características 

diversas, ou seja, além do critério racial, aglutinam-se outras características, como a classe 

social, a procedência escolar, e, como exemplo, cita-se a Lei nº 12.711/2012. 

Estas podem ser implementadas, ainda, ao serem utilizadas como critério de 

desempate, ou seja, em caso de empate opta-se por um ou outro em razão da sua pertença a 

determinado grupo social discriminado, viabilizando a pluralidade. (LOBO, 2013) Outra 

forma de elaboração pode se dar por meio de incentivos fiscais, em que o “Estado concederia 

benefícios fiscais às empresas que adotassem ações afirmativas, incentivando os particulares à 

concretização da pluralidade pretendida no Estado Democrático” (LOBO, 2013, p. 119). 
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O resgate da história e da valorização das populações minoritárias, instituída na Lei nº 

9.394/1996 e pela Lei nº 11.645/2008, que tornou obrigatória a temática História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena no currículo da Rede de Ensino, e a inclusão no calendário escolar 

do dia 20 de novembro, como Dia da Consciência Negra, também são formas de ações 

afirmativas que contribuem com o resgate da autoestima e da autoconfiança das populações 

negra e indígena. 

 

A história oficial brasileira sempre reservou aos negros o papel de escravos sofridos, 

subestimando, reduzindo e até ocultando a participação dos negros nos 

acontecimentos históricos do Brasil, o que se apresenta como prejuízo aos 

estudantes negros, que não reconheciam a importância do seu papel na construção 

do nosso País. Pode-se dizer que a história é mal contada: a Abolição da Escravatura 

é relatada como algo repentino, com isenção total da participação dos escravos, vista 

como atitude generosa única e exclusiva dos brancos, embora, hoje, se reconheça a 

importância da luta negra para o seu acontecimento. (LOBO, 2013, p. 121-122) 

 

Ações como o projeto A Cor da Cultura, que reconhece os “heróis” nacionais da raça 

negra ou outras raças que tiveram importância na história do Brasil; a criação de órgãos 

governamentais específicos como a Secretaria Especial de Políticas e Promoção de Igualdade 

Racial (Seppir) e dos Conselhos Estaduais voltados para a política de inclusão social de 

negros também são consideradas ação afirmativa. Para Lobo (2013), a justificativa que norteia 

essas ações está atrelada a dois argumentos: o compensatório e o distributivo. O primeiro, o 

compensatório, justificá-las-iam como forma de compensar as minorias que sofreram 

discriminação no passado, e que foram herdadas por gerações e gerações, fazendo-se sentir 

ainda hoje. Caracterizando-se assim como uma “espécie de indenização aos grupos/indivíduos 

discriminados pelos prejuízos decorrentes da discriminação pretérita” (LOBO, 2013 p. 86). 

Na visão de Souza e Brandalise: 

 

O princípio da justiça compensativa ou compensatória fundamenta a política de 

cotas, porque busca compensar aqueles sujeitos que foram historicamente excluídos 

(como os pobres, os negros, as mulheres, os homossexuais etc.) das oportunidades 

de educação e emprego, assegurando-lhes direitos antes negados. (SOUZA; 

BRANDALISE 2015, p. 192) 

 

No sentido distributivo, voltar-se-ia à distribuição dos bens e recursos da sociedade a 

todos que a integram de forma justa, ou seja, aos excluídos que foram rechaçados devido à 

discriminação (LOBO, 2013; GOMES, 2001). Dessa maneira, “[...] toda política pública de 

ações afirmativas incorpora, na sua base ético-política, uma noção de justiça social” 

(BATISTA, 2015, p. 98), que pode ser desenvolvida pelo Estado. Assim, chama-se atenção 

que o Estado, em suas decisões e ações, não emprega a neutralidade. Seus projetos políticos 
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são carregados de ideologias que “[...] penetram as crenças populares, produzindo e 

reproduzindo determinados modos de pensar e agir na sociedade” (BATISTA, 2015, p. 103). 

Essa mesma autora, na reflexão a respeito de Políticas Públicas de Ações Afirmativas 

para o Ensino Superior, estabelece duas possíveis situações:  

 

[...] por um lado, se pode opor à questão de que o Estado social é uma alternativa 

que não elimina os princípios da sociedade capitalista e, como tal, reproduz a cultura 

e a ideologia política deste sistema; portanto, sem uma mudança estrutural, não 

haverá justiça social. De outro lado, a renúncia ao Estado social na busca por uma 

mudança estrutural seria desconsiderar o fato de que existem, no âmbito dos Estados 

Nacionais, classes e/ou grupos sociais historicamente excluídos do acesso aos bens 

culturais, econômicos e políticos, com necessidades imediatas. Para esses, a justiça 

social não pode esperar uma mudança estrutural, é preciso que haja uma intervenção 

imediata em sua realidade. (BATISTA, 2015, p. 104) 

 

Posto isso, pode-se observar, corroborando com as palavras de Batista (2015), que na 

modernidade têm-se alguns dilemas postos à sociedade na perspectiva da igualdade entre os 

sujeitos. Nota-se, então, a necessidade de uma ruptura das estruturas sociais que reiteram a 

exclusão e a desigualdade social entre os seres humanos, que demandam ações urgentes. As 

políticas de ações afirmativas são instauradas em um contexto social marcado por relações 

sociais construídas historicamente, “por uma cidadania tutelada”, na qual a inversão na lógica 

relacional entre cidadão e Estado, “instituindo uma cidadania nacional subserviente ao Estado 

como se este último não fosse uma criação da própria sociedade” (BATISTA, 2015, p. 112). 

Dessa forma, considera-se a política de ação afirmativa uma política democrática, por 

contribuir para o acesso daqueles que não tiveram chances iguais de ter acesso aos bens e 

serviços, bem como à educação (SOUZA; BRANDALISE, 2015). Essas autoras enfatizam 

que mais do que democratização, é necessário considerar de forma ampla a igualdade, e a 

partir desta será possível, por meio da democracia uma socialização de todas as raças e etnias, 

gêneros e opções sexuais e religiosas (SOUZA; BRANDALISE, 2015). Ao se falar em 

política de ações afirmativas, especificamente as cotas, além do direito à igualdade, faz-se 

necessário garantir o direito à diferença. Cury (2002a) esclarece: 

 

A dialética entre o direito à igualdade e o direito à diferença na educação escolar 

como dever do Estado e o direito do cidadão não é uma relação simples. De um 

lado, é preciso fazer a defesa da igualdade como princípio da cidadania, da 

modernidade e do republicanismo. A igualdade é o princípio tanto da não 

discriminação quanto ela é o foco pelo qual homens lutaram para eliminar os 

privilégios de sangue, de etnia, de religião ou de crença. Ela é ainda o norte pelo 

qual as pessoas lutam para ir reduzindo as desigualdades e eliminando as diferenças 

discriminatórias. Mas isso não é fácil, já que a heterogeneidade é visível, é sensível 

e imediatamente perceptível, o que não ocorre com a igualdade. Logo, a relação 

entre a diferença e a heterogeneidade é mais direta e imediata do que a que se 

estabelece entre a igualdade e a diferença. (CURY, 2002a, p. 255) 
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Dessa forma, garantir o direito à diferença vai além do padrão de considerar todos 

iguais, é ter a consciência de que a heterogeneidade existe, e é rica na sociedade brasileira, e 

que, todos têm direito de forma equitativa de serem tratados diferentemente, conforme sua 

diferença. As políticas de ações afirmativas de reserva de vagas ou cotas flexíveis, segundo 

seus critérios estabelecidos, materializam o direito à diferença, considerando que 

historicamente os negros25 e indígenas foram tratados de forma excludente e que, ainda hoje, 

sofrem as consequências. Em face disto, deve-se reduzir a desigualdade educacional na 

educação brasileira, ao passo que as instituições de ensino público: 

 

[...] vão implantando ações afirmativas, inicia-se, em âmbito nacional, a construção 

de sua justiciabilidade. Produz-se uma legislação que resulta em normatização das 

novas regras para o acesso – e permanência – à Educação Superior pública em todo 

o País. (SOUZA; BRANDALISE, 2015, p. 122) 

 

Essas ações contribuem para o debate da questão na sociedade materializada 

juridicamente pelo decreto nº 7.824/2012, regulamentada pela Lei nº 12.711/2012 (Lei de 

Cotas), que destina 50% das vagas em Universidades e Institutos Federais para estudantes 

oriundos de Escolas Públicas, considerando critérios como origem escolar (escola pública), 

renda familiar e raça.  Dessa forma, novos instrumentos jurídicos, bem como políticas 

públicas sancionadas e implementadas de cunho afirmativo, podem contribuir para uma 

justiça social material e cultural daqueles marginalizados na e pela sociedade. Souza e 

Brandalise (2015) consideram uma tendência na construção da justiciabilidade26. 

 

A inclusão social de uma população cultural, social e historicamente marginalizada, 

como é a população negra, deve quebrar uma barreira, sobretudo, psicológica. Dessa 

forma, as ações afirmativas, por si só, não são capazes de alterar o segregacionismo 

vigente se a sociedade não estiver disposta a tanto. (LOBO, 2013, p. 126) 

 

As políticas públicas de ações afirmativas surgem em um contexto social tenso, cuja 

sociedade tende a segregar os grupos sociais historicamente marginalizados, por meio da 

discriminação e do racismo. Como método de superação e efetivação de uma igualdade entre 

as diversas raças e etnias, as ações afirmativas podem contribuir para a inclusão de modo 

justo para aqueles que não tiveram nem têm acesso aos direitos sociais fundamentais 

                                                           
25 Incluem-se pretos e pardos. 
26 Justiciabilidade compreende “a responsabilização e o controle social dos Estados em termos de suas 

obrigações legais constitucionais e internacionais. Procedimentos de denúncias independentes e sistemas 

judiciais com as adequadas assistências legais ou de outras áreas são necessários na busca de soluções efetivas 

que reparem as infrações ou violações do direito à Educação. (CUNHA, 2013, p. 28)  
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possibilitando a igualdade daqueles que não dispõem de idênticas condições que a classe 

dominante. 

As ações afirmativas tiveram sua gênese nos Estados Unidos, onde, historicamente, 

houve e há lutas intensas dos negros contra o racismo, iniciado na colonização norte-

americana (BRANDÃO, 2005; LOBO, 2013). Em 1865, aboliu-se definitivamente a 

escravidão naquele país por meio da 13ª Emenda, que proibia “a escravidão ou trabalhos 

forçados, o que, na prática, não trouxe a efetiva emancipação dos negros, que continuaram a 

ter diretos fundamentais tolhidos” (LOBO, 2013, p. 80). E, em 1968, com a 14ª Emenda, 

institui-se o princípio da igualdade no direito estadunidense. No entanto, a Corte norte-

americana reconheceu que a segregação entre negros e brancos nas escolas públicas negava a 

igualdade de oportunidades aos negros instituída na 14ª Emenda, em 1954. (LOBO, 2013) 

Iniciativas de ações afirmativas se deram primeiramente no âmbito trabalhista da 

esfera governamental. Por meio de decreto, em 1941, o presidente Franklin Delano Roosevelt 

proibiu “a discriminação racial contra negro quando da seleção e do recrutamento de pessoal 

para trabalhar no governo dos Estados Unidos” (BRANDÃO, 2005, p. 5). Na esfera privada, a 

abolição da discriminação contra o negro incidiu em 1964 com a Lei dos Direitos Civis 

(BRANDÃO, 2005). 

O termo “Ações Afirmativas” surgiu em 1961, quando o presidente estadunidense, 

Kennedy, instalou a Comissão por Oportunidades Iguais de Emprego. Conforme Lobo, “o 

conjunto normativo formado pelo Estatuto dos Diretos Civis, juntamente com a 13ª, 14ª e 15ª 

Emendas, mostrou-se uma poderosa arma de combate à discriminação racial, com previsões 

de punição contra os atos discriminatórios” (LOBO, 2013, p. 82). 

No Brasil, estudos vinculados a essa temática identificaram ações de cunho afirmativo 

desde 1943, na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na qual existem dois artigos nessa 

perspectiva: um determinando a cota de dois terços de brasileiros para empregados de 

empresas individuais ou coletivas (art. 354) e outro determinando a adoção de políticas 

destinadas a corrigir as distorções responsáveis pela desigualdade de direitos entre homens e 

mulheres, incluídas pela Lei nº 9.799 de 1999. 

Em 1968 houve a proposta da aprovação de uma lei que obrigasse as empresas 

privadas a manter uma porcentagem mínima de empregados que não fossem brancos, pelos 

técnicos do Ministério do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho (BRANDÃO, 2005). 

No entanto, é somente a partir da Constituição Federal de 1988 que as ações afirmativas são 

previstas de maneira mais abrangente, expressas direta e indiretamente (LOBO, 2013). 
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Cita-se a título de exemplo, onde se expressa diretamente, o artigo 37, VIII27, o qual 

estabelece a reserva de um percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas 

portadoras de deficiência, regulamentada pela Lei nº 8.112 de 1990. Para Lobo, trata-se de um 

relevante avanço na consolidação do princípio da igualdade ao demonstrar, pois, consideração 

às dificuldades que estas pessoas “enfrentam para poder estudar ou se enquadrarem no 

mercado de trabalho são (serem) maiores que as dos demais, sendo necessário, portanto, que 

seu acesso a tais vagas seja facilitado e garantido” (LOBO, 2013, p. 91). 

No artigo 208, III28, no capítulo reservado à Educação, encontra-se expresso 

claramente que o Estado deverá garantir o atendimento educacional especializado às pessoas 

com necessidades específicas, conforme sua deficiência, como, por exemplo: citam-se a 

Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a escrita e leitura em braile. Além disso, o artigo 21529 

assegura, por meio do Estado, o pleno exercício dos direitos culturais e sua valorização. A 

partir desse artigo, institui-se o Dia Nacional da Consciência Negra. 

De forma implícita, outros dispositivos preveem as ações afirmativas na Constituição 

Federal de 1988, como o artigo 1º,30 que estabelece como seus fundamentos a cidadania e a 

dignidade da pessoa, ou seja, “o Estado deve garantir todos os meios para que todas as 

pessoas exerçam sua cidadania, bem como seja tratada com o devido respeito e consideração”. 

(LOBO, 2013, p. 93) Dessa forma, entende-se que a discriminação racial retira a condição de 

cidadão, “na medida em que seu direito de se ver como igual não é respeitado, bem como 

implica redução da sua autopercepção de dignidade” (LOBO, 2013, p. 93), assim, como 

forma de asseverar os Direitos Fundamentais, pode-se utilizar das ações afirmativas 

contemplando a inclusão de grupos minoritários socialmente excluídos (LOBO, 2013). 

                                                           
27 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, e, também, ao seguinte: [...] 

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e 

definirá os critérios de sua admissão; 
28 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino; 
29 Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 

nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros 

grupos participantes do processo civilizatório nacional. 

§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos 

étnicos nacionais. 
30 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 
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O artigo 3º estabelece os objetivos da República Federativa do Brasil, como a 

erradicação da pobreza e marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, 

além da promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. Esses objetivos podem ser alcançados por meio das 

ações afirmativas, uma vez que os objetivos do Estado brasileiro buscam “a promoção do bem 

de todos, sem preconceito e quaisquer formas de discriminação, permitindo, assim (sua 

atuação), de forma positiva combater práticas discriminatórias no sentido de busca do 

desenvolvimento da sociedade” (LOBO, 2013, p. 95, grifo nosso). 

No caput do artigo 5º,31 de acordo com Lobo, é possível o entendimento de que a 

Constituição Federal “autoriza a instituição das ações afirmativas, na medida em que a atual 

interpretação da igualdade, ou seja, conforme o paradigma do Estado Democrático de Direito, 

implica a atuação do Estado de forma a promover a igualdade, não se limitando a proibir 

práticas discriminatórias” (LOBO, 2013, p. 96). 

No âmbito da Educação, as ações afirmativas, mais uma vez implícitas, são percebidas 

no artigo 206, inciso I,32 ao instituir como princípio do ensino a igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola, possibilitando que este ocorra por meio das ações afirmativas 

para atender os grupos excluídos. Consoante a Constituição Federal de 1988, um instrumento 

legal importante na execução das ações afirmativas é o Decreto nº 4.228/200233, que instituiu, 

no âmbito da Administração Pública Federal, o Programa Nacional de Ações Afirmativas, 

explicitando a organização de ações para o desenvolvimento do programa, metas percentuais 

de participação de afrodescendentes, mulheres e pessoas portadoras de deficiência para o 

preenchimento de cargos de comissão. 

Para Lobo, “a edição deste decreto é o reconhecimento estatal da constitucionalidade 

das ações afirmativas no âmbito da Administração Pública Federal, o que pode ser 

interpretado em prol da educação” (LOBO, 2013, p. 99). No que se refere às ações afirmativas 

                                                           
31 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] 
32 Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
33 Art. 2º O Programa Nacional de Ações Afirmativas contemplará, entre outras medidas administrativas e de 

gestão estratégica, as seguintes ações, respeitada a legislação em vigor: 

I - observância, pelos órgãos da Administração Pública Federal, de requisito que garanta a realização de metas 

percentuais de participação de afrodescendentes, mulheres e pessoas portadoras de deficiência no preenchimento 

de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS; [...] 

IV - inclusão, nas contratações de empresas prestadoras de serviços, bem como de técnicos e consultores no 

âmbito de projetos desenvolvidos em parceria com organismos internacionais, de dispositivo, estabelecendo 

metas percentuais de participação de afrodescendentes, mulheres e pessoas portadoras de deficiência. 
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na modalidade de cotas ou reserva de vagas, no período compreendido de 2000 a 2003, 

iniciativas de diversas universidades estaduais e federais voltadas às cotas (reserva de vagas) 

geraram muitas discussões e ações jurídicas quanto à sua constitucionalidade. Em junho de 

2003 o procurador-geral da República “considerou inconstitucional o sistema de cotas para 

negros e pardos, para portadores de deficiência física e para alunos de escolas públicas”, mas 

Brandão (2005) esclarece que “esse parecer não discute o mérito da política de ação 

afirmativa, apenas se manifesta contrário à sua implantação por meio de leis estaduais, não 

eliminando, porém, a criação do sistema de cotas” (BRANDÃO, 2005, p. 65). 

 

A Procuradoria-Geral de República entende que o estabelecimento de cotas de 

acesso ao Ensino Superior é competência privativa da União, não existindo lei 

complementar autorizando os estados brasileiros a legislar sobre esse assunto, e, 

para além dessa questão, tais leis também ferem o princípio da autonomia das 

universidades, que lhe garante o direito de dispor sobre as suas normas de acesso. 

(BRANDÃO, 2005, p. 65) 

 

Sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, o autor traz as palavras de 

Carlos Alberto Reis de Paula, que defende sua constitucionalidade, lembrando que o Brasil 

subscreveu, na Convenção Internacional de Eliminação de Todas as Formas de Racismos, em 

1968, o documento que reconhece a legalidade das ações afirmativas (LOBO, 2013), 

garantindo que: “Medidas com o objetivo de assegurar o progresso adequado de determinados 

grupos raciais, etnias ou indivíduos que necessitem de proteção não serão consideradas 

discriminação racial” (BRANDÃO, 2005, p. 66). 

Diante dos fundamentos legais das ações afirmativas, verifica-se que sua aplicação é 

muito abrangente, não se restringindo à questão racial, “[...] mas também ao combate e a 

outras formas de discriminação, como a discriminação contra mulheres, contra pessoas 

portadoras de necessidades especiais, contra índios etc.” (BRANDÃO, 2005, p. 26). Essa ação 

afirmativa é fundamentada sempre na igualdade, buscando a inclusão social. No entanto, 

apesar de negada, a discriminação racial ainda é muito intensa no Brasil, Brandão considera 

“a luta contra a discriminação racial [...] uma batalha mais difícil do que a batalha contra a 

discriminação às mulheres (BRANDÃO, 2005, p. 27)”.  

Cabe ressaltar que as políticas públicas são facilmente implantadas, alteradas, de 

maneira a fortalecer a luta contra a discriminação, seja ela racial, de gênero e sexual, entre 

outras, uma vez que leis podem ser criadas e alteradas imediatamente, enquanto a mudança de 

postura, de atitude, atrelada à cultura, muitas vezes, leva mais tempo para ser superada. Dessa 

forma, os movimentos sociais de combate ao racismo defendem como estratégia a 

implementação de políticas públicas de ação afirmativa, além de apoiar as diversas iniciativas, 
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sejam públicas, sejam privadas, a fim de galgar uma sociedade menos discriminatória e 

preconceituosa. 

Com relação a essas iniciativas, pode-se citar a obrigatoriedade estabelecida pelo 

Governo Federal, em 1996, de se representar em propagandas institucionais o branco, o pardo, 

o negro e os índios. Nesse mesmo ano, houve um seminário34, realizado pelo próprio Governo 

Federal, para discutir a viabilidade da implantação no Brasil de políticas de ação afirmativa. 

No ano seguinte, o outro encontro, dessa vez internacional, realizado no Rio de Janeiro, 

trouxe à baila a situação das populações negras nos Estados Unidos, na África do Sul e no 

Brasil. Esses países têm em comum os regimes escravocratas no passado que eram destinados 

aos negros e que hoje vivem em condições de pobreza quando comparados com a população 

branca. 

As cotas ou percentuais de reserva de vagas começaram a ser implantados na esfera 

pública em 2001, quando a Portaria nº 202 criou uma cota de 20%, que deveria aumentar para 

30% até 2003, para negros no Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Contudo, nessa portaria não foram estabelecidos 

os critérios para a ocupação dessas vagas. Em dezembro do aludido ano, o Ministério da 

Justiça baixou uma portaria criando cotas para negros (20%), mulheres (20%) e deficientes 

físicos ou mentais (5%) para preenchimento de cargos de confiança e funções desempenhadas 

por funcionários terceirizados sem vínculo empregatício com o Ministério. 

Conforme o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) (2014), há uma 

diferença de 3,5% entre os trabalhadores negros (6,6%) e brancos (8,5%) como funcionários 

públicos e militares,  

 

[...] [devido] aos padrões desiguais de acesso aos diferentes cargos. Negros, em 

geral, acessam mais os níveis auxiliar e intermediário, de menor remuneração, 

estando em menor proporção nos cargos e carreiras mais valorizados da 

administração pública. (IPEA, 2014, p. 25) 

 

Em 2002, o Ministério das Relações Exteriores, com o objetivo de dilatar não só a 

igualdade de oportunidades no acesso à carreira de diplomata, bem como a diversidade étnica 

na diplomacia brasileira, criou bolsas de estudo para a preparação de estudantes negros que 

pretendiam ingressar na carreira. Estudos realizados pelo Ipea convertidos no documento 

Situação social da população negra por estado: indicadores de situação social da população 

negra segundo as condições de vida e trabalho no Brasil, publicado em 2014, demonstram 

                                                           
34 Multiculturalismo e racismo: o papel da "ação afirmativa" nos Estados democráticos contemporâneos, em 

1996, em Brasília. 
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que a população negra, quando se reporta à renda, ocupação e escolaridade, além de moradia 

e composição familiar, ao ser comparada com a população branca encontra-se em franca 

desvantagem, apesar de certa elevação nos índices no decorrer dos anos de 2001 a 2012: “As 

diferenças persistem, evidenciando que os esforços de universalização das políticas públicas 

não se mostram suficientes quando se trata de combate às desigualdades raciais” (IPEA, 2014, 

p. 18), demandando por políticas específicas. Nesse prisma, conforme afirma Brandão, “[...] 

no Brasil a discriminação racial persiste, que a pobreza tem cor e que sua cor é negra” 

(BRANDÃO, 2005, p. 34). 

Com essas diversas ações e como reconhecimento das lutas históricas do Movimento 

Negro Brasileiro, o Governo Federal criou a Secretaria Especial de Políticas de Promoção de 

Igualdade Racial, com o objetivo de coordenar e elaborar políticas públicas de combate à 

discriminação racial no país, além de promover discussões a respeito de programas de ações 

afirmativas direcionadas para as minorias raciais e étnicas. 

Sendo assim, as políticas de ações afirmativas com fundamento jurídico e filosófico no 

princípio da igualdade, busca sua efetivação de fato na premissa de romper com a lógica de 

que todos são iguais, quando na verdade não o são. Ao adotar as políticas de ação afirmativa, 

o Estado muda sua postura, que antes era neutra perante as diversidades encontradas na 

sociedade, passando então a considerar fatores como sexo, raça, cor e origem nacional. Nessa 

perspectiva, Gomes elucida:  

 

Em vez de conceber políticas públicas das quais todos seriam beneficiários, 

independentemente de sua raça, cor ou sexo, o Estado passa a levar em conta esses 

fatores na implementação das suas decisões, não para prejudicar quem quer que seja, 

mas para evitar que a discriminação, de inegáveis fundos histórico e cultural, finde 

por perpetuar as iniquidades sociais. (GOMES, 2002, p. 132) 

 

Dessa forma, para o referido autor, as ações afirmativas são: 

 

[...] políticas públicas (e também privadas) voltadas à concretização do princípio 

constitucional da igualdade material e a neutralização dos efeitos da discriminação 

racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de compleição física. Impostas ou 

sugeridas pelo Estado, por seus entes vinculados e até mesmo por entidades 

puramente privadas, elas visam combater não somente as manifestações flagrantes 

de discriminação de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade. (GOMES, 

2001, p. 6) 

 

Moura, em sua dissertação de Mestrado, expõe que as ações afirmativas surgem para 

responder às demandas nascidas a partir das reivindicações postas pelos grupos organizados, 

com a missão de diminuir “as desigualdades e discriminações existentes historicamente e 

vivenciadas por determinados grupos sociais”. (MOURA, 2015, p. 21) 
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O Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (Gemaa) define as ações 

afirmativas como:  

 

[...] políticas focais que alocam recursos em benefício de pessoas pertencentes a 

grupos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica no passado ou no 

presente. Trata-se de medidas que têm como objetivo combater discriminações 

étnicas, raciais, religiosas, de gênero ou de casta, aumentando a participação de 

minorias no processo político, no acesso à educação, saúde, emprego, bens 

materiais, redes de proteção social e/ou no reconhecimento cultural. (GEMAA, 

2011, p. 1) 

 

Com base nos conceitos apresentados, destaca-se que, para o desenvolvimento da 

pesquisa utilizou-se como norte o conceito de que as ações afirmativas podem ser programas 

desenvolvidos pelo governo ou de cunho privado para atender os grupos minoritários, os 

grupos sociais que, como visto historicamente, encontram-se marginalizados devido suas 

condições étnicas-raciais ou socioeconômicas. Entre elas, e no processo de pesquisa, as ações 

afirmativas consideradas foram a política de acesso e a de permanência à educação. 

No entanto, pode-se observar que a política de ação afirmativa ainda não está 

totalmente consolidada no país, em virtude das opiniões divergentes a respeito do assunto, ou 

seja, o processo histórico de implementação desta política no Estado brasileiro é composto de 

contradições. Dentre os argumentos dos defensores das cotas para acesso à educação pública, 

sobreleva-se aquele em que desde antes do seu nascimento os negros vivem em desvantagem 

socioeconômica quando comparados aos brancos, sendo necessária uma política 

compensatória. Assim sendo, as cotas promoveriam “uma competição mais igualitária”, 

alterando “a lógica segundo a qual todos são iguais quando, na verdade, não são, dadas as 

gritantes diferenças socioeconômicas existentes entre negros e brancos no Brasil” 

(BRANDÃO, 2005, p. 86). 

Os defensores atrelam a reserva de vagas especificamente para negros à questão do 

período em que estes foram submetidos à escravidão por brancos. Portanto, trata-se de uma 

possibilidade de se corrigirem as injustiças perpetradas contra a população negra ao longo da 

história nacional. Entretanto, para contrapor esse argumento, Brandão (2005) defende que ao 

se compensar as injustiças do passado, criar-se-iam novas injustiças no presente, uma vez que 

um segmento social seria beneficiado em detrimento de outros, infringindo o princípio da 

igualdade. 

Não obstante, Lobo não considera esse argumento todo incorreto. Contudo, assevera 

que as ações afirmativas garantiriam uma discriminação lícita, uma vez que “leva em conta as 

peculiaridades dos indivíduos e sua situação de inferioridade na sociedade. Buscam assim 
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diferenciar tais indivíduos, de forma a igualá-los aos grupos dominantes” (LOBO, 2013, p. 

101). Outro argumento utilizado como defesa das cotas é de que estas diminuiriam a fenda 

existente entre classes sociais ou étnicas, mesmo que não fosse posto o fim no preconceito e 

na discriminação racial, proporcionaria a participação dos mais pobres, negros e pardos na 

comunidade acadêmica, elevando, assim, o grau de escolaridade desses grupos e, em médio 

prazo, diminuiria o “‘abismo’ socioeconômico entre as diferentes classes sociais que 

compõem a sociedade brasileira, contribuindo, também, para eliminar o estigma social da 

origem da população negra” (BRANDÃO, 2005, p. 88). 

Com o advento de estudantes de diversas etnias na comunidade acadêmica, a 

diversidade cultural, que é fundamental “para o sentido e a função social da universidade”, 

seria ampliada, além de contribuir na diminuição do preconceito e da xenofobia. Baniwa 

afirma, “um dos eixos e focos das políticas de ação afirmativas [...] é dar visibilidade e 

relevância à diversidade sociocultural do País”. (BANIWA, 2013, s/p) Nessa esteira, Lobo 

expressa que “a intenção das ações afirmativas não é fomentar o ódio contra o branco (ou 

contra o negro [...]), mas ressaltar a importância da diversidade racial, inserindo os indivíduos 

excluídos no grupo dominante” (LOBO, 2013, p. 103). 

Para Brandão, “a diversidade cultural é um ‘combustível’ essencial para a 

universidade” (BRANDÃO, 2005, p.88). No entanto, o sistema de cotas poderia aumentar a 

discriminação racial ou econômica em vez de diminuí-la, gerando um sentimento de 

incapacidade dos negros. 

 

Dessa forma, os afrodescendentes passariam a ser ainda mais discriminados, não só 

por terem tirado vagas de outros estudantes, mas, principalmente, por serem vistos 

como menos capazes, que já foram favorecidos por uma medida formal (a lei), e não 

por demonstrarem competência [...]. [...] haveria a possibilidade de marginalização e 

segregação, dentro da própria instituição, do grupo beneficiado pelas cotas, através 

da formação de grupos distintos de alunos: o grupo dos beneficiados pelas cotas e o 

grupo dos não beneficiados por esse sistema. (BRANDÃO, 2005, p. 89) 

 

Por conseguinte, haveria uma inversão na discriminação, os brancos passariam a ser 

vítimas no processo de acesso à educação. Com relação ao argumento contrário, há ainda a 

ideia de que a reserva de vagas contribuiria para que os negros de classe média tivessem 

acesso, excluindo, assim, os brancos, os negros e os pardos, todos pobres, constituindo, 

expandindo e fortalecendo uma classe média de afrodescendentes, impossibilitando que o 

direito à educação chegasse a todas as pessoas desfavorecidas socialmente. 

Lobo coloca que a discriminação racial está fundamentada na aparência física, nas 

suas características fenotípicas, desta forma: 
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Argumentar que o problema da desigualdade social brasileira reside pura e 

simplesmente no problema de classes significa mascarar uma mazela social 

evidente, o que significa dizer que tais críticos não enxergam o óbvio, continuando a 

disseminar o mito da democracia racial, simplificando o problema da sociedade 

brasileira. (LOBO, 2013, p. 106) 

 

Outro posicionamento contrário refere-se à queda do nível da qualidade do ensino e a 

evasão escolar. Para Brandão (2005), se houver esta queda, reproduzir-se-ão todos os 

problemas decorrentes da baixa qualidade de ensino que já existe nas escolas públicas de 

Ensino Fundamental e Médio. Contudo, Lobo sentencia acerca das ações afirmativas: 

 

[...] objetivam realizar o pluralismo, a diversidade, respeitando as diferenças em prol 

da igualdade, possibilitando-se assim que parcela excluída da população tenha 

acesso ao Ensino Superior de qualidade. Tal realização não implicará a desobrigação 

do Governo de melhorar o Ensino Fundamental e Médio a todos, mas se apresenta 

como mais uma alternativa para tentar se alcançar o avanço da população no que 

tange à educação como um todo. (LOBO, 2013, p. 113) 

 

Quanto à evasão escolar, caberia à instituição criar, não só as cotas, bem como 

condições de permanência desses estudantes, para que se mantenham financeiramente em 

todo o processo de formação, além de oferecerem condições pedagógicas quanto ao 

acompanhamento do curso. Baniwa é categórico ao dizer, “não basta disponibilizar sistema de 

cotas, mas complementá-la e reforçá-la com projetos e programas que possibilitem o apoio e 

acompanhamento dos acadêmicos indígenas, viabilizando o sucesso em todo processo de 

formação” (BANIWA, 2013, s/p). Assim posto, será transcrita parte da produção de Brandão 

(2005), que condensa os prós e os contras da implantação de reserva de vagas: 

 

[...] se por um lado o sistema de cotas pode promover a diversidade étnica e cultural 

no ambiente universitário, por outro ele se constitui num sistema de reserva de vagas 

para determinados grupos. Se, por um lado, quando se trata de cotas raciais, ele 

permite que grupos étnicos historicamente prejudicados tenham acesso ao Ensino 

Superior público, por outro lado, ele não resolve totalmente a questão dos excluídos 

da universidade pública por razões econômicas. Se, por um lado, esse sistema tem o 

objetivo de reparar injustiças históricas, por outro, ele promove novas injustiças. Se, 

por um lado, as cotas podem se constituir em meios capazes de propiciar mobilidade 

social aos afrodescendentes, por outro, essa mobilidade atinge, majoritariamente, os 

afrodescendentes de classe média e não os pobres, sejam eles negros, pardos ou 

brancos. Se, por um lado, ele pode ser considerado como um instrumento de 

combate à discriminação, por outro lado, promove uma discriminação contra os 

grupos não beneficiados. Se, por um lado, ele facilita o acesso ao Ensino Superior 

para indivíduos de grupos excluídos desse nível de ensino, por outro, esses mesmos 

indivíduos beneficiados, na maior parte das vezes, ingressam no Ensino Superior 

com nível de escolaridade consideravelmente menos do que os alunos que ingressam 

pelo sistema sem reserva de vagas. (BRANDÃO, 2005, p. 95) 
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Com tamanha contradição, é possível identificar algumas possíveis sugestões, como o 

autor identifica. Quanto à evasão, o autor sugere novas possibilidades quanto à distribuição 

dos recursos, mesmo que escassos, por meio da injeção de mais recursos, ou realocação dos 

recursos existentes. No entanto, antes disso, o ideal seria melhorar a Educação Básica, 

proporcionando formação sólida aos estudantes carentes, independentemente de raça/etnia, e 

ainda, possibilitar a ampliação de novas vagas aos cursos. 

Sugere ainda que as instituições de Ensino Públicas ou Privadas contribuíssem na 

preparação de seus possíveis alunos no momento do vestibular, uma vez que não há vagas 

para todos, por meio de cursinhos pré-vestibulares, contribuindo para que os candidatos 

estivessem em condições reais de igualdade. No caso dos indígenas, as vagas deveriam ser 

específicas. Logo, um indígena que tenha estudado em escola específica, bilíngue, 

intercultural e tem como primeira língua sua língua materna, este não estaria em par de 

igualdade com os demais candidatos (BANIWA, 2013). 

Dessa forma, Brandão (2005) considera ser socialmente mais correta e mais justa a 

situação socioeconômica como critério de seleção para ingresso nas universidades por meio 

de cotas, mas acredita ainda que, antes de qualquer decisão, o amplo debate com a sociedade 

poderá contribuir para sua efetivação. Esta opinião vai ao encontro do que a pesquisadora tem 

como ideal, antes da implementação de qualquer política pública o amplo debate com a 

sociedade é fundamental para seu desenvolvimento, e, ao se estabelecer critérios para seleção 

de beneficiários das políticas públicas que seja considerado primeiro a condição 

socioeconômica, e, enquanto houver preconceito e discriminação por questões étnicas-raciais, 

que este critério também seja levado em consideração, contudo, sempre em busca da 

superação de qualquer forma de discriminação. 

As ações afirmativas são impregnadas de valores e ideologias, e a ideologia que se 

defende é de que a política em questão vem para contribuir com o acesso dos sujeitos 

excluídos aos Direitos Humanos de forma justa, devido aos efeitos que o processo de 

formação da sociedade brasileira deixou na sociedade, contribuindo, ainda, para tomada de 

consciência quanto à igualdade e democracia plena que se pretende. 

 

De todo modo, não se pode negar a necessidade urgente de políticas de inclusão 

social no Brasil como forma de combate às desigualdades no nosso País. O que não 

pode haver é o descarte das ações afirmativas, tendo em vista o objetivo a que as 

mesmas se propõem, qual seja, promoção da diversidade racial, de um convívio 

mais harmonioso entre pessoas que, hoje, dificilmente interagem, e de realização da 

igualdade substancial. (LOBO, 2013, p. 116) 
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A política de ação afirmativa pode ser desenvolvida em formatos diferentes, 

promovendo a igualdade material e direitos básicos de cidadania, como ações que valorizam a 

etnicidade e a cultura, em diversos setores da sociedade, inclusive na educação. Logo, “a 

diversidade é educativa, e conviver com diferentes é parte integrante de uma educação 

inclusiva para o século XXI” (LÁZARO, CALMON, LIMA, OLIVEIRA, 2012, p. 5). Para 

CFESS (2013), a educação consiste no 

 

terreno de formação dos sujeitos e do posicionamento em favor da garantia dos 

direitos dos/as usuários/as, da socialização das informações com aqueles/as que 

compartilham do espaço da educação e do fortalecimento do espaço da escola como 

lugar de exercício da democracia, do respeito à diversidade e de ampliação da 

cidadania (CFESS, 2013, p. 58)  

 

Portanto, a educação é o lócus propício para o desenvolvimento de uma sociedade 

mais igualitária quanto ao respeito às diferenças. 

 

3.3 Políticas públicas de reserva de vagas e permanência no Ensino Profissionalizante e 

Tecnológico 

 

Conforme visto na seção anterior, o acesso à Educação, principalmente ao nível 

superior, é marcado por características de privilégios, reservando para poucos a possibilidade 

de frequentarem um curso superior. O Brasil tem sido assinalado historicamente por 

legislações que contribuíram para a solidificação das ações afirmativas, como, por exemplo, a 

Lei nº 5.465, sancionada em 1968, conhecida vulgarmente como a “Lei do Boi”, instituída 

para beneficiar pequenos agricultores ou seus filhos com a reserva de vagas em 

estabelecimentos de Ensino Médio agrícola e em Escolas Superiores de agricultura e 

veterinária mantidas pela União. 

A lei fixava a reserva e 50% das vagas da primeira série, a cada ano, para agricultores 

ou filhos de agricultores fossem ou não proprietários de terras, que residissem com suas 

famílias na zona rural. No caso dos estabelecimentos de Ensino Médio, expandia-se com a 

reserva de 30% das vagas restantes para este público, que residisse em cidades ou vilas que 

não possuíssem estabelecimentos de Ensino Médio. Para Almeida, “a ‘Lei do Boi’ inaugurou 

na educação superior brasileira a política de cotas” (ALMEIDA, 2010, p. 176), para alguns, 

como uma ação afirmativa bem brasileira (GOMES, 2003), para outros, um tratamento 

preferencial a um grupo privilegiado e não discriminado negativamente (ALMEIDA, 2010). 
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Criada para corrigir a desigualdade de oportunidades entre os membros de famílias de 

pequenos agricultores e os membros de famílias de grandes latifundiários, a Lei nº 5.465 

culminou com o favorecimento às famílias de fazendeiros em situação econômica 

privilegiada, enquanto os assentados, pequenos produtores rurais, vendiam ou abandonavam 

suas terras e buscavam nas cidades melhores condições de vida. 

A “Lei do Boi”, revogada em 1985, pela Lei nº 7.423, após intensos movimentos 

contrários, ocorridos no Sul do país, que questionaram a sua legalidade. Almeida acredita que 

“houve uma resistência em extinguir tal ato pelo próprio fato de o mesmo ter acabado 

privilegiando uma parcela da camada média que buscava no ‘Brasil rural’ a sua ascensão” 

(ALMEIDA, 2010, p. 177), quer dizer, um ato que, possivelmente, privilegiou muitos, menos 

aqueles que mais precisavam, que não contavam com uma casa no campo nem com poder 

aquisitivo. Para Brandão, ao não atingir os objetivos a que se propunha, a Lei nº 5.465 

“redundou em mais um enorme fracasso de política educacional proposta pela ditadura 

militar” (BRANDÃO, 2005, p. 58). 

Nos estudos realizados, não foram encontradas mais ações afirmativas de reserva de 

vagas (cotas) específicas para o Ensino Técnico. Contudo, os Institutos Federais, comparados 

às Universidades, têm autonomia para criar e reservar vagas específicas às demandas que 

sentirem necessidades. Oficialmente, em nível federal, a reserva de vagas aos cursos técnicos 

profissionalizantes iniciou-se de forma explícita com a Lei nº 12.711/2012, como mencionado 

anteriormente, e será tratada mais profundamente no capítulo posterior. 

Em suma, a Política Pública de ação afirmativa como vem sendo apresentada é 

demandada pelos movimentos dos segmentos sociais minoritários, os quais se encontram 

geralmente excluídos dos direitos básicos de um cidadão. Ela se desdobra em uma das ações 

mais debatidas no âmbito da educação, que é a política de cotas para estudantes, que, devido à 

sua condição socioeconômica ou étnico-racial encontram-se fora, ou com menos possibilidade 

de ingressar numa instituição pública de ensino. 

Dessa forma, Souza e Brandalise, ao mencionarem sobre a política de cotas, 

consideram que “é uma política que se baseia no argumento de que a sub-representação de 

minorias em instituições e posições de maior prestígio e poder na sociedade é um reflexo da 

discriminação” (SOUZA; BRANDALISE, 2015, p. 187) cujo objetivo, embora de maneira 

provisória, 

 

[...] à criação de incentivos a grupos desfavorecidos para beneficiar os alunos que 

provêm de camadas populares, com baixo poder econômico, geralmente oriundos de 

escolas públicas, ou minorias étnicas, destacando o fato de que, muitas vezes, esses 



98 

 

alunos têm necessidades específicas para as integração e permanência nos espaços 

universitários. (SOUZA; BRANDALISE, 2015, p. 187) 

 

Demonstram, assim, que não basta possibilitar somente o acesso, como também outras 

ações, outros programas que contribuam para que estes estudantes tenham condições mínimas 

para a conclusão do curso. No que se refere aos estudantes cotistas, Barroso de Castro (2006) 

alega que para eles 

 

[...] concluir os seus cursos, há que se ultrapassar o caráter pontual da política de 

reserva de vagas, tornando-a uma Política Pública de Estado que englobe apoio 

acadêmico, auxílio financeiro, apoio psicológico e infraestrutura institucional que 

disponibilize alojamento, restaurante universitário, laboratórios de informática e 

bibliotecas. (BARROSO DE CASTRO, 2006, p. 4) 

 

Sob essa perspectiva, pensar na permanência dos estudantes ingressantes por meio da 

reserva de vagas é tão importante quanto garantir o seu acesso, caso contrário, poderia haver 

um “desastre”, conforme alerta Brandão. 

 

O “desastre” aconteceria por diversos fatores no aspecto financeiro, o aluno 

ingressante carente necessitaria de recursos para transporte, alimentação, material 

escolar e didático. No aspecto pedagógico, grande parte desses alunos necessitaria 

de reforço em disciplinas específicas. [...][E] ainda o aspecto social, ou seja, a 

possibilidade de discriminação em razão da forma de ingresso, da necessidade 

financeira e da necessidade de reforço pedagógico. (BRANDÃO, 2005, p. 68) 

 

Destarte, uma das possibilidades para colaborar com a permanência dos estudantes 

seria o desenvolvimento da Política de Assistência Estudantil, que surge de forma mais 

efetiva após o regime militar e a Constituição Federal de 1988, fruto de movimentos sociais 

insatisfeitos com a opressão do sistema político da época, o Fórum Nacional de Pró-Reitores 

de Assuntos Comunitários e Estudantis (Fonaprace) e a Associação Nacional dos Dirigentes 

das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) foram instalados em 1987, tomando a 

frente das discussões sobre as questões educacionais. 

 

Esses dois segmentos educacionais defendiam a integração regional e nacional das 

instituições de Ensino Superior com objetivo de: garantir a igualdade de 

oportunidade aos estudantes das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) na 

perspectiva de proporcionar aos alunos as condições básicas para sua permanência e 

conclusão do curso, contribuindo e prevenindo a erradicação, a retenção e a evasão 

escolar decorrentes das dificuldades socioeconômicas dos alunos de baixa renda. 

(VASCONCELOS, 2010, p. 604) 

 

Quanto à Constituição Federal de 1988, considerado um marco histórico no que se 

refere à inclusão dos direitos políticos e sociais dos cidadãos, o artigo 106, inciso I, estabelece 

como princípio da educação a “igualdade de condições para o acesso e a permanência nas 
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escolas”. Contudo, após anos de debates e estudos desenvolvidos pelo Fonaprace, inseriu-se a 

Assistência Estudantil no texto do primeiro Plano Nacional de Educação (PNE), em 2001, 

determinando a adoção de programas de assistência estudantil para apoiar estudantes em 

condições socioeconômicas baixas, porém, com bom desempenho acadêmico. 

(CAVALHEIRO, 2013; VASCONCELOS, 2010) 

A Assistência Estudantil, com o passar dos anos e depois de várias discussões, sofreu 

alterações até chegar ao Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), instituído pela 

Portaria Normativa do MEC nº 39/2007, sendo regulamentado pelo Decreto nº 7.234 de 2010. 

O Pnaes é uma política pública de nível federal que tem como finalidade35 a democratização 

das condições de permanência dos jovens na educação, minimizando os efeitos das 

desigualdades sociais e regionais que possam vir a impedir sua permanência, além de 

contribuir na redução das taxas de retenção e de evasão, e na promoção da inclusão social. 

Vasconcelos explica:  

 

A implantação do Programa Nacional de Assistência Estudantil representou um 

marco histórico na área da assistência estudantil, pois foram anos de reivindicações 

dos diversos movimentos sociais para que essa temática tivesse uma atenção 

especial, uma vez que é sabido que os alunos de baixa condição socioeconômica 

acabam abandonando o curso em decorrência da insuficiência de recursos 

financeiros para sua manutenção, sendo então, obrigados a submeter-se a 

subempregos de baixa remuneração como recurso de sobrevivência, abandonando, 

em alguns casos, em definitivo, a chance de qualificação profissional. 

(VASCONCELOS, 2010, p. 614) 

 

As Instituições Federais de Ensino, conforme sua demanda, têm autonomia para 

implementar ações que devem estar articuladas com o ensino, a pesquisa e a extensão, 

oferecendo assim assistência à moradia estudantil, alimentação, transporte, à saúde, inclusão 

digital, esporte, creche e apoio pedagógico. O público-alvo prioritário são os estudantes que, 

devido à insuficiência financeira, possam ficar retidos ou evadir da instituição. Isso posto, 

limitou que as ações do Pnaes serão prioritárias a estudantes oriundos de escolas públicas ou 

com renda familiar per capita de até 1,5 salário-mínimo, sem prejuízo de demais requisitos 

fixados pelas Instituições Federais de Ensino Superior, incluindo as Universidades e os 

Institutos Federais e suas especificidades. 

                                                           
35 Art. 2o São objetivos do Pnaes: 

I - democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal; 

II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior; 

III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e 

IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. [...] 
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Os dois instrumentos jurídicos que garantem a assistência estudantil remetem com 

frequência que esse apoio será para os estudantes matriculados em Instituições Públicas de 

Ensino, nos cursos superiores, excluindo-se, de certa forma, os demais cursos ofertados por 

Instituições Públicas de Ensino como no caso dos Institutos Federais (IFs). 

Cavalheiro (2013) complementa que “o marco temporal e regulatório da Assistência 

Estudantil nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia data de 19 de julho de 

2010, quando os IFs foram incluídos no Programa Nacional de Assistência Estudantil” 

(CAVALHEIRO, 2013, p. 40), passando, então, a se organizar conforme sua realidade 

institucional e regional. Até então, não havia nenhum plano ou programa de assistência 

estudantil específico (como ainda não há) para os Institutos Federais. 

Os Institutos Federais oferecem, além dos cursos superiores, os de nível médio, 

formação inicial e continuada, entre outros. Sua lei de criação caracteriza-o como 

“instituições de Educação Superior, Básica e Profissional [...] especializados na oferta de 

Educação Profissional e Tecnológica nas diferentes modalidades de ensino” (BRASIL, 2008a, 

Art. 2º), atendendo um público diversificado quanto aos aspectos sociais e econômicos, 

ampliado com a inclusão da Lei nº 12.711/2012, que instituiu as cotas flexíveis para 

estudantes oriundos de escolas públicas, mescladas com os critérios de renda e étnico-raciais. 

Com isso, além dos Institutos desenvolverem a assistência estudantil com base no 

artigo 4º do Decreto nº 7.234/2010, demandam por mais recursos, já que o público das cotas 

possui o mesmo perfil enfocado pelo Pnaes (CAVALHEIRO, 2013). Cunha Gomes (2011), 

em um estudo realizado a respeito de os Institutos Federais estarem legitimados em ofertar 

assistência estudantil para além daqueles do Ensino Superior, ao analisar a Constituição 

Federal, o Decreto nº 7.234 e Leis nº 9.394/96 (LDB) e nº 11.892/2008, constatou que: 

 

Se a intenção da política denominada Pnaes é precisamente a de democratizar as 

ações de permanência do aluno na escola, não há como se vislumbrar a exclusão da 

atuação dos Ifes naquele programa, simplesmente por apego à formalidade e à 

interpretação literal do decreto nº 7.234/2010, que, por um lado, apregoa que as 

ações de assistência estudantil deverão ser excetuadas pelos Ifes, mas, por outro, 

tolhe tal participação, ao banalizá-la apenas ao âmbito de determinado nível de 

ensino (superior). (CUNHA GOMES, 2011, s/p) 

 

Posteriormente à implantação da política de reserva de vagas, o Governo Federal criou 

outro programa de Assistência Estudantil, o Programa Bolsa Permanência, para estudantes 

dos cursos de nível superior com carga horária superior a cinco horas-aula diárias e 

ininterruptas que estivessem em situação de vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes 
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indígenas e quilombolas. Para Cavalheiro, os critérios estabelecidos no Programa Bolsa 

Permanência: 

 

[...] restringiram consideravelmente o público a ser atendido e deixou de fora os 

demais estudantes que ingressaram pelas cotas sociais, resultou num impasse entre 

os Institutos Federais e o MEC, pois são raros os cursos nessa modalidade nos 

Institutos, e os cursos noturnos ficaram de fora tanto nos IFs quanto nas 

universidades federais. (CAVALHEIRO, 2013, p. 54) 

 

Mais recentemente, noticiou-se que a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do 

Senado aprovou no dia 25 de agosto de 2015 a criação de uma Política de Assistência 

Estudantil, que deverá unificar os programas do Ministério da Educação e das Instituições 

Federais na área de assistência aos estudantes universitários regularmente matriculados. 

Conforme noticiado36, o entendimento mais uma vez é que será mais uma política centrada na 

Educação Superior, como verificado no Parecer nº 688 de 2015 da Comissão citada. Contudo, 

esse projeto encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados. 

Consoante ao exposto, evidencia-se que a Política de Assistência Estudantil pode 

contribuir para a permanência dos estudantes, principalmente, àqueles, cujas condições 

socioeconômicas não lhes permitem a frequência do curso, além de acompanhamento 

pedagógico. Essa demanda cresceu com as cotas, possibilitando, ainda, que a assistência 

estudantil não se limite ao repasse financeiro aos estudantes, mas proporcione momentos de 

debates e sensibilização quanto à aquisição de um direito social, por meio de reflexões e 

discussões sobre a necessidade de se garantir a todo cidadão o direito à igualdade e o direito à 

diferença. 

Por conseguinte, pode-se concluir que os negros e indígenas, em função de suas 

histórias marcadas pela exclusão social e discriminação racial e cultural, podem ter suas 

memórias compensadas por meio das Ações Afirmativas, pela Política de Cotas no momento 

do acesso às Instituições de Ensino, seja pública, seja privada, de nível superior ou nível 

médio (Técnico Profissional ou Propedêutico), e pela Política de Assistência Estudantil, que 

poderá contribuir para a permanência desses estudantes, oferendo suporte para a conclusão do 

curso escolhido, além de garantir sua representatividade cultural na escola e em outros 

espaços sociais. 

                                                           
36 Confirmada em comissão, política de assistência a universitários segue para a Câmara. Da Redação, 

1/09/2015. Agência do Senado. Disponível em: 

<http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/09/01/confirmada-em-comissao-politica-de-assistencia-a-

universitarios-segue-para-a-camara>. Acesso em 20/jan/2016. 
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4 O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

RONDÔNIA – IFRO: CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE 

 

Na seção anterior, resgatou-se o processo histórico e conceitual das Políticas Públicas 

de acesso e permanência, especificamente voltadas para reserva de vagas raciais e sociais, 

para indígenas e para negros, e ainda, a assistência estudantil como contributo à permanência 

do estudante no curso. A partir deste capítulo será aprofundado o locus onde se desenvolveu a 

pesquisa: o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – Ifro, Campus 

Porto Velho Zona Norte, que se deu por meio de pesquisas bibliográficas e documentais, 

possibilitando descrever, brevemente, o transcurso histórico do Estado de Rondônia e a 

formação do município de Porto Velho, o qual, devido às suas características, permitiu a 

instalação do Campus Porto Velho Zona Norte e dos cursos nele ofertados. Além de 

apresentar os procedimentos para o ingresso de estudantes nos cursos presenciais de nível 

médio e a Assistência Estudantil desenvolvida como objetivo de contribuir para a 

permanência dos estudantes. 

Serão apresentados, ainda, os dados coletados durante a pesquisa, abordando a 

implementação da Política Pública de Ingresso – Lei nº 12.711/2012 no Ifro, discorrendo a 

respeito das formas de comprovação dos critérios de escolaridade e renda familiar dos 

estudantes oriundos de escolas públicas, e a comprovação do critério étnico-racial 

estabelecido em lei, materializada por meio da autodeclaração de pretos, pardos e indígenas. 

Fez-se, também, uma reflexão a respeito do que foi idealizado com a regulamentação das 

cotas, ao se reservarem vagas para estudantes oriundos de escolas públicas combinadas com 

os critérios de renda familiar e étnico-racial, e, após sua execução, os resultados por ela 

alcançados. 

 

4.1 A criação do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de rondônia 

 

A Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, criou os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, autarquias federais vinculadas ao MEC, componentes do programa de 

expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do MEC, que 

reuniu e reorganizou a rede, transformando as Escolas Técnicas, Agrotécnicas e Cefets em 38 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia distribuídos em todos os estados do 

território nacional. Considerado por Pacheco como “um modelo institucional absolutamente 

inovador em termos de proposta político-pedagógica” (PACHECO, 2011, p. 13). 
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A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica teve origem por 

meio do Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, assinado pelo então presidente Nilo 

Peçanha. Através desse decreto, foram criadas as dezenove Escolas de Aprendizes Artífices, 

uma em cada capital federativa, para atender aos filhos dos menos desfavorecidos, ou seja, às 

classes proletárias da época, ao mesmo tempo em que se inauguravam no país as bases para o 

desenvolvimento tecnológico, como abordado no segundo capítulo. 

Diferentemente da proposta das antigas escolas técnicas, pelo menos de acordo com os 

documentos institucionais, conforme Pacheco os Institutos Federais – IFs recusam-se “a 

formar consumidores no lugar de cidadãos, a submeter a educação à lógica do capital, 

colocando como instrumento do simples treinamento de habilidades e técnicas a serviço da 

produção capitalista” (PACHECO, 2011, p. 7). E acrescenta que: 

 

A educação necessita estar vinculada aos objetivos estratégicos de um projeto que 

busque não apenas a inclusão nesta sociedade desigual, mas também a construção de 

uma nova sociedade fundada na igualdade política, econômica e social. Essa 

sociedade em construção exige uma escola ligada ao mundo do trabalho numa 

perspectiva radicalmente democrática e de justiça social. (PACHECO, 2011, p. 8) 

 

Sendo assim, a atual reorganização da Rede Federal, com suas finalidades e 

características, propõe uma educação embasada em um Projeto Democrático comprometido 

com a emancipação de setores excluídos da sociedade, na perspectiva de que “a comunidade 

educa a própria escola e é educada por ela”, assumindo, assim, um papel maior na superação 

da exclusão social (PACHECO, 2011). É isso que objetiva seus documentos e embasamentos 

legais. 

A Rede Federal composta pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas Técnicas vinculadas às 

Universidades Federais e a Universidade Tecnológica Federal, conforme previsto pelo MEC, 

em 2014 contava com 56237 instituições em funcionamento, acompanhando as mudanças na 

organização do território brasileiro para contribuir com o seu desenvolvimento, mas, além 

disso, seu 

 

[...] objetivo central não é formar um profissional para o mercado, mas sim, um 

cidadão para o mundo do trabalho – um cidadão que tanto poderia ser um técnico 

quanto um filósofo, um escritor, ou tudo isso. Significa superar o preconceito de 

classe de que um trabalhador não pode ser um intelectual, um artista. (PACHECO, 

2011, p. 11) 

 

                                                           
37 Disponível em: <http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal>. Acesso em: 4 jan. 2016. 
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Portanto, a lei de criação dos IFs estabeleceu como finalidades: 

 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional 

nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico 

local, regional e nacional; 

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às 

demandas sociais e peculiaridades regionais; 

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de 

pessoal e os recursos de gestão; 

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos 

arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no 

mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no 

âmbito de atuação do Instituto Federal; [...]. (BRASIL, 2008a) 

 

Outra série de características que pode ser destacada em relação aos Institutos Federais 

é de que estes possuem natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, nivelando-se às 

Universidades Federais. Desse modo, são instituições de Educação Superior, Básica e 

Profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de Educação Profissional 

e Tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, com pesquisa e 

extensão, sempre com atenção em articular com os setores produtivos da região e da 

sociedade. “Atuar em favor do desenvolvimento local e regional na perspectiva da construção 

da cidadania constitui uma das finalidades dos Institutos Federais” (PACHECO, 2011, p. 20), 

e, assim, propicia aos estudantes o acesso a uma educação que propõe gerar conhecimento a 

partir da interação com a realidade. 

No caso de Rondônia, o Ifro originou-se a partir da união da Escola Agrotécnica 

Federal de Colorado do Oeste, com quinze anos de atividade, e da Escola Técnica Federal de 

Rondônia, que estava em processo de implantação nos municípios de Porto Velho, Ji-Paraná, 

Ariquemes e Vilhena, “iniciando seu trabalho pedagógico em 2009 com as Unidades de 

Colorado do Oeste e Ji-Paraná” (WANDROSKI; COLEN, 2014, p. 169). Como explica 

Pacheco: 

 

Os centros federais de educação tecnológica (Cefets), as escolas agrotécnicas 

federais e as escolas técnicas vinculadas às universidades que aceitaram o desafio 

desaparecem enquanto tais, para se transformarem nos campi espalhados por todo o 

País, fiadores de um ensino público, gratuito, democrático e de excelência. 

(PACHECO, 2011, p.15) 
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Nessa reorganização, originou-se a Reitoria e mais cinco campi: Campus Colorado do 

Oeste, autorizado pela Lei nº 11.892/2008; Campus Ji-Paraná, autorizado pela Portaria nº 

706/2008; Campus Ariquemes, autorizado pela Portaria nº 4/2009; Campus Porto Velho 

“Calama”, autorizado pela Portaria nº 1.366/2010; Campus Vilhena, autorizado pela Portaria 

nº 1.170/2010. 

Como a política era expandir a rede, mais dois campi avançados foram autorizados a 

funcionar: Campus avançado Cacoal, em 2010; Campus avançado Porto Velho “Zona Norte”, 

em 2011, os quais passaram à categoria de Campus em 2013. E, em 2015, entrou em 

funcionamento o Campus Guajará-Mirim. Está projetada, ainda, a instalação de mais duas 

unidades nos municípios de Jaru e São Miguel do Guaporé, totalizando dez Campi no Estado 

de Rondônia. 

O Ifro está presente em 24 municípios, de um total de 52 no estado. Oferta Educação 

Profissional e Tecnológica atuando também na Educação Básica e Superior, na pesquisa e no 

desenvolvimento de produtos e serviços em estreita articulação com a sociedade. Na 

modalidade presencial em oito campi e EaD em dezoito municípios, onde há polos instalados. 

 

4.2 A contextualização do Ifro no lócus Rondônia 

 

Embora possa parecer desnecessária, a contextualização histórica do Ifro no lócus 

Estado de Rondônia é válida neste momento, a fim de compreender que essa Instituição 

Federal de Ensino Profissional e Tecnológico tem características que lhe são peculiares, 

justamente por se localizar nela. É sabido que a região onde está localizado o Estado de 

Rondônia, antes da colonização como apresentada anteriormente, era povoada por diversas 

etnias indígenas, que sofreram, nos séculos XVII e XVIII, o processo de colonização, com a 

chegada dos bandeirantes, capitães-gerais e missionários, atraídos pelo ouro. Ferreira assim 

relata: 

 

O século XVII caracterizou-se pelo momento de conquista do espaço amazônico e 

anexação das terras espanholas pelos portugueses através das entradas, bandeiras e 

missões, que deram suporte para o aprisionamento dos indígenas e sua escravização, 

para servir como mão de obra para a coleta de espécies vegetais exóticas e 

garimpagem de pedras preciosas. (FERREIRA, 2012, p. 32). 

 

A colonização da Região Amazônica, nela se inclui a região onde se situa o Estado de 

Rondônia, deu-se a partir da exploração da mão de obra de índios e negros, além de outros 

imigrantes, os quais se tornaram os soldados da borracha. O látex passou a ser reconhecido 
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pelos espanhóis na América Central, estudado pela França para ser aproveitado na indústria. 

Dentre os estudos, os Estados Unidos desenvolveram a melhora da matéria quanto à sua 

resistência (ZUIN; RADUAN, 2016). 

O primeiro ciclo da borracha eclodiu no fim do século XIX e início do XX, mais 

precisamente, no período de 1877 a 1910, e, por meio da mão de obra dos “soldados da 

borracha” se sustentou o desenvolvimento econômico da Região Amazônica. No entanto, em 

meados dos séculos XX, de 1939 a 1950, a região teve maior desenvolvimento, período 

caracterizado pelo segundo ciclo da borracha. Trabalhadores de outras regiões eram 

convocados “para que em nome da Segunda Guerra Mundial se tornassem os ‘soldados da 

borracha’ na Amazônia. Uma vez no seringal, os 'soldados da borracha' eram submetidos a 

um regime de trabalho escravo” (FERREIRA, 2012, p. 34), e, embora não se adaptassem aos 

seringais, ali permaneciam em razão da dependência financeira dos seringalistas. 

 

[...] a exploração da borracha nativa contribui para colocar a Região Amazônica 

numa situação de destaque para o mundo em guerra, levando o governo federal a 

garantir o estabelecimento de suas fronteiras através da criação dos territórios 

federais, pois estava em jogo a soberania do Brasil sobre alguns flancos das 

fronteiras. (FERREIRA, 2012, p. 37) 

 

Com a demanda por mão de obra, houve o crescimento do fluxo migratório, advindo 

principalmente do Nordeste, no sentido Acre e Rondônia. Os rios Madeira, e seus afluentes, 

Guaporé e Mamoré foram desbravados, e, com isso, benfeitorias foram sendo realizadas às 

suas margens, possibilitando a exploração, tanto das terras e florestas quanto dos rios, abrindo 

espaço para a colonização, dando origem a novas concentrações populacionais. Nesse mesmo 

período, identificado por Ferreira como segunda fase do desenvolvimento regional de 

Rondônia, teve início a construção da Ferrovia Madeira-Mamoré. Também, nesse período, a 

pressão da economia era tamanha que ocorreram conflitos referentes às limitações territoriais 

entre Brasil (Acre e Rondônia) e Bolívia: 

 

[...] [O] surgimento de conflitos em razão da penetração de brasileiros em terras 

consideradas bolivianas [culminou] no Tratado de Petrópolis (1903) e a “compra” 

das terras acreanas (pelo Brasil) por 3 milhões de libras esterlinas e o compromisso 

da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM). (FERREIRA, 2012, 

p. 40) 

 

A estrada de ferro, construída pelo Brasil, para superar o trecho encachoeirado do Rio 

Madeira, obstáculo natural para o escoamento da produção da borracha, entre outros produtos, 

teve o seu processo de construção interrompido diversas vezes devido às restrições 

financeiras. Ainda em 1872, iniciou-se a primeira etapa, que compreendia o trecho de Santo 



107 

 

Antônio, encerrada em 1878; a segunda etapa, ligando Porto Velho a Guajará-Mirim, foi em 

1910, sendo inaugurada, de fato, em 1912 (ZUIN; RADUAN, 2016). Sua construção 

significou atender às demandas econômicas do país, uma vez que a borracha teve destaque 

nas duas grandes guerras mundiais, para onde era destinado o látex retirado da Região 

Amazônica. Cabe o destaque feito por Ferreira ao citar Machado: 

 

A Amazônia, como parte do território brasileiro e como fronteira móvel, consolida-

se como uma região periférica e contribui para a formação da área centro (sudeste), 

tornando-se, em mais de uma ocasião, símbolo do intento de crescimento e expansão 

do capitalismo no País, tanto na década de 30 (marcha para o oeste, governo Getúlio 

Vargas), na década de 50 (segunda marcha para o oeste do governo Kubistchek), 

quanto na década de 70 (a fronteira amazônica do governo Médici). (MACHADO, 

1989, p. 85 apud FERREIRA, 2012, p. 39) 

 

Observa-se, na passagem, que para o desenvolvimento nacional o incentivo migratório 

para a Região Amazônica aconteceu devido a imperativos econômicos, possibilitando, assim, 

a inclusão do território brasileiro nos Acordos Internacionais. Nessa época, a produção e o 

escoamento da matéria-prima que alimentava a economia da Europa e dos Estados Unidos 

passou pela primeira decadência, que durou de 1877 a 1910, por causa do contrabando de 

mudas de seringueiras que foram plantadas na Malásia. Contudo, o Japão, aliado à Alemanha 

e à Itália na Segunda Guerra Mundial, atacou a região asiática onde se localizavam os 

seringais, impulsionando os Estados Unidos, e o Ocidente em geral, que não tinham mais 

acesso ao látex asiático, a adquirir a matéria-prima dos seringais brasileiros. 

 

A segunda Guerra Mundial provocou novo surto de “progresso” na área do Alto Rio 

Madeira, com a revalorização da borracha, ocasionando novo deslocamento da 

população de outras regiões do Brasil para a Amazônia, principalmente procedente 

do Nordeste (os soldados da borracha). (FERREIRA, 2012, p. 42) 

 

Inicialmente, os primeiros trilhos e o pátio de operações da estrada localizavam-se na 

Vila de Santo Antônio. No entanto, essas instalações foram transferidas para a região a sete 

quilômetros do Rio Madeira, influenciando a povoação da região, dando origem, em 2 de 

outubro de 1914, ao Município de Porto Velho, pertencente ao Território Federal do Guaporé, 

formando o Estado do Amazonas. Somente em 4 de janeiro de 1982, houve a efetivação do 

Estado de Rondônia. Além dos ciclos da borracha que serviram às indústrias estadunidenses e 

europeias e a Segunda Guerra Mundial, a chegada da “Comissão Rondon”, em 1907, 

contribui para o desenvolvimento de Rondônia ao interligar, por meio de telégrafos Rondônia 

a Cuiabá, que já estavam interligadas às outras regiões. Segundo Fonseca e Teixeira, “entre os 
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anos de 1907 a 1915 foram construídos 2.270 quilômetros de linhas telegráficas com um total 

de 28 estações” (FONSECA; TEIXEIRA 2001, p. 148). 

 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, ocorreu a desativação dos 

barracões e a ferrovia perdia sua importância, sendo desativada definitivamente em 

1972, quando se instalou na Amazônia a política de integração nacional e a 

construção da BR-364 instalada ao lado dos trilhos da EFMM. (FERREIRA, 2012, 

p. 42) 

 

O traçado da linha telegráfica contribuiu para que novas cidades fossem povoadas, 

sendo integradas pela BR-364, durante esse processo descobriram-se mais terras produtivas, 

alterando, ainda, a rota de exportação e importação. Em virtude dos trabalhos desenvolvidos 

no território, Rondônia recebeu este nome em homenagem ao Marechal Cândido Rondon. 

Não há o que negar quanto à contribuição de Rondon para o desenvolvimento do estado. Com 

o discurso de retirar e de romper os vazios do extremo Oeste e Norte do Brasil, dizia-se ser 

necessária a incorporação dessas regiões à civilização. Segundo Santos, a expansão das linhas 

era “fundamental para a formação do Território Federal do Guaporé, com a implantação das 

linhas telegráficas entre os anos de 1907 e 1915” (SANTOS, 2014, p. 207). 

No entanto, esse processo de colonização trouxe consequências negativas para o 

desenvolvimento de Rondônia, sobretudo quando se retoma o avanço da colonização da 

região, ao atravessar terras indígenas. Dentre essas consequências, destacam-se a violação 

linguística dos indígenas, a desagregação tribal, a semiescravidão que esses povos eram 

submetidos e as epidemias que dizimavam povos inteiros (SANTOS, 2014).  

A BR-364, na década de 70, permitiu a chegada de migrantes de outros estados “para a 

exploração dos garimpos de ouro, cassiterita, pedras preciosas e, consequentemente, o 

aumento do desmatamento” (BARBA, 2011, p. 43). Ainda naquela década, a instalação do 

Incra, bem como dos Projetos Integrados de Colonização (PICs), Projetos de Assentamento 

Dirigido (PADs) e os Projetos de Ação Conjunta (PACs), fez com que Rondônia sofresse 

outro aumento no fluxo migratório. De acordo com Zuin e Raduan:  

 

Daí se tem o processo de ocupação iniciado pelos ciclos da borracha, da construção 

da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), a linha telegráfica de Marechal 

Rondon, a construção da BR-364, o ciclo agropecuário, os Projetos Integrados de 

Colonização (PICs), POLONORDESTE, PLANAFORA, os Projeto de 

Assentamentos como o Projeto de Assentamento Rápido (PAR) e outros, para as 

concessões de terras rondônicas. (ZUIN; RADUAN 2016, p. 13) 

 

O governo federal, na época em pleno regime ditatorial, utilizou-se do argumento 

“Integrar para não Entregar” para a promoção da colonização do território, utilizando, ainda, 
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campanhas publicitárias com o slogan “Rondônia, um novo Eldorado”, favorecia a migração 

para a região e ofuscando os conflitos existentes, ignorando por completo os povos e suas 

culturas que ali viviam, na tentativa de minimizar o excesso de contingente de outras regiões, 

como Sul e Sudeste. 

 

Mas foi com a abertura da rodovia atual, a BR-364, na década de 60, que se iniciou a 

verdadeira exploração e colonização no então Território Federal de Rondônia, 

principalmente a ocupação da terra ao longo do traçado da rodovia, executado pelos 

projetos de colonização oficiais e não oficiais. (SANTOS, 2014, p. 203) 

 

Sendo assim, o Estado de Rondônia, criado pela Lei Complementar nº 41, de 22 de 

dezembro de 1981, e instalado no ano seguinte, em 4 de janeiro, contou como primeiro 

governador o coronel Jorge Teixeira de Oliveira. De acordo com o censo realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, Rondônia passou a ser 

composto por 52 municípios, com 1.562.409 habitantes, e destes, 428.527 residem em Porto 

Velho. 

Porto Velho, capital do estado, está situada ao norte, sua fundação está 

intrinsecamente ligada à construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. É rica na 

diversidade de raça e cultura, devido aos milhares de migrantes que saíram de outros estados e 

se instalaram com perspectivas de uma vida melhor. Os fatos históricos demonstram que os 

processos de colonização do território onde está localizado o Estado de Rondônia não foram 

pacíficos, pois, por uma política desenvolvimentista de integração nacional de diversos povos 

indígenas, como já explicado, reitera-se: “Foram submetidos a um agressivo plano de 

‘pacificação’, atração, concentração demográfica e redução territorial” (SANTOS, 2014, p. 

214). Assim, depreende-se que não houve qualquer planejamento humano social ou ambiental 

respeitando as características específicas da região, inclusive, a existência das populações 

indígenas, rurais e ribeirinhas que viviam de forma sustentável. Para Zuin e Raduan, o 

desenvolvimento formulado pelo Regime Militar: 

 

[...] não exigiu nenhuma garantia para o evento do desenvolvimento sustentável, 

preservação dos recursos naturais e respeito à cultura local. Ao contrário, estimulou 

e estabeleceu por meio de incentivos, códigos e/ou documentos a ocorrência da 

condução legal do desmatamento, da criação de gado, da poluição, do crescimento 

demográfico sem infraestrutura. (ZUIN; RADUAN, 2016, p. 72) 

 

Os mencionados autores explicitam que, a partir de 2007, surgem novas políticas 

públicas implementadas em Rondônia, com vistas unicamente à aceleração do crescimento do 

país, promovendo “a retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura 
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social, urbana, logística e energética do país, contribuindo para o seu desenvolvimento 

acelerado e sustentável”38. Dessa forma, Zuin e Raduan complementam que: 

 

[...] no âmbito desses projetos se encontra, em Rondônia o uso das forças das águas 

para o desenvolvimento energético do País (as construções de várias usinas 

hidrelétricas), os quais, novamente, utilizando-se de recursos naturais da Amazônia, 

vêm acelerando a degradação ambiental e modificando os modos de vida das 

populações tradicionais: indígenas, ribeirinhos, quilombolas etc. (ZUIN; RADUAN 

2016, p. 13) 

 

Portanto, as atuais políticas públicas não diferem daquelas implementadas há décadas 

com vistas ao desenvolvimento nacional, contudo, sem preocupações quanto às condições 

sociais das populações que vivem na região. Com relação aos povos indígenas: 

 

Em Rondônia, são 29 povos indígenas resistentes, porque, assim como eles, muitos 

precisam resistir para manter suas tradições, tendo em vista que suas terras, casas, 

plantações e tradições culturais são retiradas ou transformadas pelos modelos de 

vida contemporâneos; suas casas são transportadas ou transferidas para outros 

locais, e outras práticas de desmantelamento. (MATARÉSIO, 2016, p. 65) 

 

No entanto, o próprio governo avalia que “o PAC contribuiu de maneira decisiva para 

o aumento da oferta de empregos e na geração de renda, e elevou o investimento público e 

privado em obras fundamentais”39. Nesse mesmo período, como visto anteriormente, foram 

inaugurados os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia “que atuam na oferta da 

educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, [com a finalidade 

de formar e qualificar] cidadãos com vistas na atuação nos diversos setores da economia, com 

ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional” (grifos nossos)40. 

Pacheco defende que a Educação Profissional e Tecnológica deve ser reconhecida 

como ação concreta das políticas públicas educacionais que foram implantadas, porquanto, 

 

[...] considera estratégica a educação profissional e tecnológica, não apenas como 

elemento contribuinte para o desenvolvimento econômico e tecnológico nacional, 

mas também, como fator para o fortalecimento do processo de inserção cidadã de 

milhões de brasileiros. (PACHECO, 2011, p. 17) 

 

Assim, a criação do Ifro possibilita mais do que a inclusão e formação cidadã, com 

vista a uma sociedade mais justa, corroborando com o desenvolvimento regional. Conforme o 

exposto evidenciado, pode-se observar que processo de colonização do Estado de Rondônia se 

deu a partir do incentivo do Governo Federal para preencher os “vazios” que ainda existiam 

                                                           
38 Disponível em: <http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac>. Acesso em: 13 jul. 2016. 
39 Disponível em: <http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac>. Acesso em: 13 jul. 2016. 
40 Disponível em: <http://institutofederal.mec.gov.br/perguntas-frequentes1>. Acesso em: 13 jul. 2016. 
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no Brasil, viram a região como espaço propício para ser colonizado por pessoas de diversas 

regiões, sendo mais predominante as do Nordeste, e como possibilidade de diminuir o 

contingente de pessoas no Sul e Sudeste. Contudo, esses imigrantes desconheciam os 

conflitos que ocorreram e, durante o processo, ignoraram por completo as populações 

indígenas que já viviam na região e que tiveram suas culturas e espaços usurpados. 

No entanto, pode-se, atualmente, verificar novas tentativas de propiciar à população 

indígena, que sofreu as piores consequências de um projeto desenvolvimentista 

governamental, a garantia de reconquistar seus direitos. Um deles é a possibilidade de 

ingresso no Ifro por meio das cotas, possibilitando a ampliação, no universo escolar, da 

diversidade cultural, fato marcante no estado quanto à diversidade étnico-racial, como forma 

discussão e retomada da história a fim de superar adversidades impostas pelo homem branco, 

caracterizado como classe dominante. 

 

4.3 Ifro – Campus Porto Velho Zona Norte e as características locais 

 

O Campus Porto Velho Zona Norte tem sua sede localizada na Avenida Governador 

Jorge Teixeira, nº 3.146, no bairro Industrial e, por cerca de três anos, compartilhou suas 

estruturas físicas com o Campus Porto Velho “Calama”, passando, a partir de 2015, a atender 

apenas ao “Zona Norte”. Esse Campus oferece, especialmente, cursos subsequentes na 

modalidade EaD, proporcionando ao Ensino Técnico Profissional chegar às localidades mais 

distantes. No entanto, oferece, ainda, cursos presenciais, subsequentes e de graduação41. Para 

a oferta dos cursos, levam-se em conta os arranjos produtivos e econômicos do estado, bem 

como de seus municípios, a fim de atender à demanda real da localidade. 

Pacheco exorta que “é necessário um diálogo vivo e próximo dessas instituições [Ifro] 

com as realidades local e regional, buscando a compreensão de seus aspectos essenciais, ou 

seja, do que existe de universal nessa realidade” (PACHECO, 2011, p. 20. O local e o 

universal não podem ser vistos como ideias distintas, mas que se complementam entre si. Em 

Porto Velho: 

 

                                                           
41 No ano de 2016, ocorreu o primeiro processo seletivo para cursos concomitantes no Campus Porto Velho 

Zona Norte, onde foram ofertadas 160 vagas, distribuídas em dois cursos (Finanças e Informática para Internet), 

em dois turnos (matutino e vespertino). Edital nº 82, de 1º de outubro de 2015, processo seletivo unificado 

2016/1. Disponível em: <http://ifro.edu.br/selecao/psu2016-1-

concomitante/editais/1/245515150930Edital%20n%C2%BA%2082%20-20CONCOMITANTE%20-

Revisado.pdf>. Acesso em: 3 fev. 2016. 
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[...] a economia do município [...] gira em torno da agropecuária e da indústria, o 

que acaba por exigir uma prestação de serviços qualificada. Nos últimos sete anos, o 

desenvolvimento econômico apresentou um crescimento acentuado em virtude da 

implantação de projetos que, além de reduzir o nível de desemprego do estado, 

também têm provocado um “boom” no desenvolvimento do município, como, por 

exemplo, as usinas de Santo Antônio e Jirau. (IFRO, 2014e, p. 29) 

 

Essa identificação da economia que gira o capital no município deve ser identificada 

para justificar a implantação dos cursos nos campi. O Campus Porto Velho Zona Norte, em 

2011, iniciou a oferta de cursos subsequentes ao Ensino Médio na modalidade a distância, em 

parceria com o Instituto Federal do Paraná (IFPR), ofertando os seguintes cursos: Técnico em 

Meio Ambiente, Técnico em Eventos, Técnico em Logística, Técnico em Segurança do 

Trabalho, e Técnico em Reabilitação de Dependentes Químicos.  

Nesse início, as condições quanto à infraestrutura, assim como recursos humanos, 

eram precárias, contando com quatros servidores, sendo dois deles efetivos e dois professores 

cedidos. Contudo, com a instalação do Campus Porto Velho Calama em sede própria, 

localizada na Avenida Calama, o espaço para o desenvolvimento das ações do Zona Norte 

ampliou-se, assim como os recursos humanos efetivos do quadro, dos quais, “em 2012, eram 

12 servidores; em 2013, 47; e atualmente são 57 servidores” (IFRO, 2014e, p. 27). No que se 

refere à quantidade de estudantes matriculados no campus: 

 

[...] em 2011, eram 494 alunos matriculados, todos em cursos a distância. Em 2012, 

foram 4.110 alunos também em cursos técnicos subsequentes a distância. Em 2013, 

com a criação dos cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio (Finanças e 

Informática para Internet) presencial e a distância e a oferta do Curso Superior de 

Tecnólogo em Gestão Pública, o campus passou a atender 7.240 alunos. Atualmente, 

são aproximadamente 6.000, considerando que os alunos a distância dos polos com 

campus pertencem aos respectivos campus. (IFRO, 2014e, p. 27) 

 

As atividades desenvolvidas no campus atende ao tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, 

orientada pela concepção da Educação Profissional e Tecnológica baseada na “[...] integração 

entre ciência, tecnologia e cultura como dimensões indissociáveis da vida humana, e [...] no 

desenvolvimento da capacidade de investigação científica, essencial à construção da 

autonomia intelectual” (PACHECO, 2011, p. 16), de forma a manter-se em desenvolvimento 

após a formação. 

O Ifro, pela autonomia que lhe é conferida pela lei de criação dos IFs, pode “criar e 

extinguir cursos, nos limites de sua área de atuação territorial [...] mediante autorização do seu 

Conselho Superior [...]” (BRASIL, 2008a). Todo e qualquer curso a ser oferecido nos Campi 

deve obrigatoriamente passar pelo Conselho Superior (Consup), órgão consultivo e 

deliberativo, composto por diversos segmentos sociais (docentes, estudantes, servidores 
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técnico-administrativos, egressos, sociedade civil, ministério da educação e colégio de 

dirigentes). 

Conforme esclarece Pacheco, os Conselhos Superiores são “[...] órgãos coletivos 

autônomos e expressão legítima da comunidade em seu conjunto e devem se constituir como 

definidores da identidade de cada unidade e gestores da integração desta com a sociedade” 

(PACHECO, 2011, p. 9). A participação representativa da comunidade contribui na 

sustentação da autonomia da instituição. 

Posto isso, o Campus Porto Velho Zona Norte, oferta, atualmente, três cursos 

presenciais, dois de nível médio, o Técnico Subsequente em Finanças, o Técnico Subsequente 

em Informática para Internet, e um de nível superior, o Superior de Tecnologia em Gestão 

Pública. O critério para ingresso nestes cursos é ter concluído, até o ato da matrícula, o Ensino 

Médio. O Curso Técnico em Finanças Subsequente ao Ensino Médio, aprovado pela 

Resolução nº 43/2012/Consup/Ifro, pertence ao Eixo Tecnológico Gestão e Negócios. Para o 

qual são ofertadas quarenta vagas semestrais, no período noturno, com o tempo máximo para 

integralização de seis semestres, e o mínimo de três, ou seja, esse curso pode ser concluído no 

máximo em três anos e no mínimo em um ano e meio.  

A justificativa para a implantação do curso embasa-se nas diversas mudanças 

ocorridas, principalmente em Porto Velho, devido às construções das usinas hidrelétricas, em 

que as empresas buscaram profissionais de outros estados para compor o quadro de 

funcionários, de acordo com os dados estatísticos apresentados pelo IBGE em 2012 a respeito 

da economia do estado, e com a pesquisa realizada pelo Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae), em 2007, a respeito do índice de falência dessas empresas. 

 

Esses fatores levam a perceber que existe uma necessidade veemente de formar 

profissionais que modifiquem o cenário de falência prematura de micro e pequenas 

empresas dentro do estado e ofereçam suporte aos empreendedores e às empresas 

instaladas com vistas ao crescimento delas. (IFRO, 2012d, p. 12) 

 

Fundamenta-se, assim, de acordo com o projeto do curso, a importância do 

profissional com formação em Finanças que pode contribuir para a lucratividade e 

rentabilidade das empresas a fim de se manter na competitividade imposta pelo mercado. 

Portanto, essa justificativa vem ao encontro do discurso sobre a educação para a produção 

flexível. Este, por sua vez, caracteriza-se, segundo Kuenzer (2011), como uma produção que 

“importa menos a qualificação prévia do que a adaptabilidade” (KUENZER, 2011, p. 47), ou 

seja, são consideradas as competências anteriormente desenvolvidas. No entanto, a 



114 

 

competência para aprender e para submeter-se ao novo é mais significativa, supondo uma 

subjetividade disciplinada. A autora complementa que:  

 

A necessidade de elevação dos níveis de conhecimento e da capacidade de trabalhar 

intelectualmente, professada no discurso sobre a educação na produção flexível, 

mostra seu caráter concreto: a de ter disponível para consumo, nas cadeias 

produtivas, a força de trabalho com qualificações desiguais e diferenciadas, que, 

combinadas em células, equipes ou mesmo linhas, atendendo a diferentes formas de 

contratação, subcontratação e outros acordos precários, assegurem os níveis 

desejados de produtividade, sob processos de extração de mais-valia que combinam 

as dimensões relativa e absoluta. (KUENZER, 2011, p. 47) 

 

Assim, é possível o entendimento de que a qualificação profissional se caracteriza 

como fator importante por contribuir para a manutenção das empresas no mercado 

competitivo garantido sua lucratividade. Contudo, não se trata do único fator, visto que a 

extração da mais-valia, seja ela relativa ou absoluta, incluirá como excluirá os trabalhadores 

dos processos de produção capitalista. 

No que se refere ao Curso Técnico em Informática para Internet Subsequente ao 

Ensino Médio, não difere do curso apresentado. Este, aprovado pela Resolução nº 

44/2012/Consup/Ifro, compõe o Eixo Tecnológico Informação e Comunicação, com quarenta 

vagas semestrais no período noturno, e tempo máximo para integralização de seis semestres, e 

o mínimo de três, ou seja, este curso pode ser concluído no máximo em três anos e no mínimo 

um ano e meio. 

As informações que servem de justificativa para a implantação desse curso são 

referentes aos dados apresentados pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias de Informação 

e da Comunicação, na pesquisa Acesso às TICs e Usuários Total Brasil, que demonstra um 

crescimento amplo quanto a domicílios que têm computador e acesso à internet, bem como a 

ampliação dos interesses comerciais por meio da internet. Ações que demandam habilidades 

específicas para lidar, tanto com o computador quanto com a internet. Essa pesquisa 

demonstrou que a população da Região Norte ainda se encontra desprovida dessas 

habilidades.  

 

[...] sinaliza que a Região Norte, quando comparada a outras regiões do Brasil, 

apresenta uma população carente de habilidades relacionadas ao uso do computador. 

A constatação demonstra a necessidade e a importância da criação do Curso Técnico 

em Informática para Internet Subsequente ao Ensino Médio no Ifro, pois ele 

possibilitará a formação de profissionais com habilidades para o uso das TICs e 

competências exigidas para o domínio de um maior nível de complexidade em seu 

posto de trabalho. (IFRO, 2012d, p. 12) 
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Respalda-se ainda pelos avanços tecnológicos que ocorrem de forma muito rápida que 

desafiam e estimulam a capacidade intelectual para acompanhá-los, bem como considera ser 

fundamental ter conhecimento na área de informática para concorrer a uma vaga de emprego. 

Neste aspecto, Kuenzer afirma que a constituição do modo de produção capitalista gera uma 

exclusão includente, pois no mercado de trabalho apresenta diferenciais de competitividade 

dentre os diversos setores “através da combinação entre integração produtiva, investimento 

em tecnologia intensiva de capital e de gestão e consumo precarizado da força de trabalho” 

(KUENZER, 2011, p. 42). No entanto, ao se verificar no âmbito da educação profissional, que 

deveria ser inclusiva, a inclusão é excludente, pois, por meio dos seus estudos, detectou que o 

sistema educacional do Brasil encontra-se desqualificado, dado a dualidade discutida no 

segundo capítulo. Portanto, a autora sugere que por meio das  

 

[...] dificuldades que têm pautado os processos de construção de uma proposta de 

qualidade para o ensino médio, na perspectiva dos que vivem do trabalho, não 

podem ser resolvidas por soluções pedagógicas, pois a ruptura entre o geral e o 

profissional, o trabalho intelectual e a atividade prática, está na raiz da constituição 

do modo de produção capitalista. (KUENZER, 2011, p. 49) 

 

Assim, pode-se observar que romper com a dualidade existente na educação, e 

evidenciada com o avanço do capitalismo, remete a desafios na formulação de políticas 

públicas educacionais. Por isso, no que se refere à oferta dos cursos, estudar o local onde será 

implantado um curso corresponde a uma das ações que contribuem para que as populações da 

região venham a realizar um curso que os inclua no mercado de trabalho ou colabore para sua 

permanência neste. Além de pesquisas bibliográfica e documental que alicerçam a 

implantação de cursos, é necessária a aplicação da Pesquisa de Atividade Econômica 

Regional (Paer), com o intento de verificar em lócus as demandas locais e regionais de onde 

será implantado o curso.  

Desse modo, o Campus Porto Velho Zona Norte, composto por poucos profissionais 

ainda, como demonstrado previamente, ao iniciar suas atividades quanto aos cursos 

presenciais, aplicou a Paer para identificar quais os possíveis melhores cursos, programas e 

projetos a serem implantados de forma a atender à demanda local/regional. A pesquisa foi 

realizada pela própria equipe do Campus no período de setembro de 2011 a fevereiro de 2012, 

por meio da aplicação de um questionário a diversos setores de atividade, como indústria, 

serviços, construção civil, saúde e agroindústria. Como resultado dessa pesquisa, pelas 

respostas obtidas e sistematizadas, demonstrou-se que a demanda está voltada para os cursos 

do Eixo Tecnológico Gestão e Negócios. Entende-se como Eixo Tecnológico a “linha central, 
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definida por matrizes tecnológicas, que perpassa transversalmente e sustenta a organização 

curricular e a identidade dos cursos, imprimindo a direção dos seus projetos pedagógicos”. 

(MACHADO, 2008, apud PACHECO, 2011, p. 24) 

No Catálogo dos Cursos Técnicos, o Eixo Tecnológico Gestão e Negócios abrange os 

seguintes cursos: Técnico em Administração, Técnico em Comércio, Técnico em Comércio 

Exterior, Técnico em Contabilidade, Técnico em Cooperativismo, Técnico em Finanças, 

Técnico em Logística, Técnico em Marketing, Técnico em Qualidade, Técnico em Recursos 

Humanos, Técnico em Secretariado, Técnico em Seguros, Técnico em Serviços de 

Condomínio, Técnico em Serviços Jurídicos, Técnico em Serviços Públicos, Técnico em 

Transações Imobiliárias, Técnico em Vendas. 

O Campus Porto Velho Zona Norte tem sua característica específica, com o perfil 

voltado para Gestão e Negócios, diferentemente dos outros campi com perfis agrícola 

(Ariquemes, Cacoal e Colorado do Oeste) e industrial (Porto Velho Calama e Vilhena). O 

ingresso nesses cursos ofertados pelo Ifro acontece por meio de três vias: pela aprovação em 

processo seletivo; por transferência entre campi; ou por meio de transferência entre 

instituições da Rede Federal de Educação Profissional, no caso dos cursos técnicos de nível 

médio, ou da Rede Pública de Educação Superior, para os cursos de graduação, desde que 

haja compatibilidade entre os projetos dos cursos. 

Essas orientações constam no Regulamento da Organização Acadêmica (ROA) dos 

Cursos Técnicos de Nível Médio, aprovado pela Resolução nº 46/2010/Consup/Ifro, 

Regulamento da Organização Acadêmica (ROA) dos Cursos de Graduação, aprovado pela 

Resolução nº 47/2010/Consup/Ifro, bem como na Instrução Normativa nº 1/2011, que instrui a 

respeito das condições de transferência e ingresso, emitida pela Pró-Reitoria de Ensino. 

Destaca-se que, atualmente, estes documentos passam por um processo de revisão. Segundo 

consta no PDI: 

 

[...] as formas de acesso discente para os cursos técnicos, de graduação e pós-

graduação serão definidas no bojo das propostas pedagógicas e alinhadas com as 

ações inclusivas e de democratização que oportunizem aos egressos do ensino 

fundamental, médio e superior o acesso a uma escola pública, gratuita e de 

qualidade. (IFRO, 2014e, p. 167) 

 

Com base nisto, a forma de ingresso que o Ifro optou e comumente utiliza é o processo 

seletivo realizado tanto por meio de prova única, como pela média, em ambas as formas são 

aplicados os percentuais de reserva de vagas que, ao longo dos anos, sofreram alterações. Em 

2010, 20% das vagas ofertadas eram reservadas a egressos da Educação de Jovens e Adultos 
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(EJA), “e desde então, tem adotado diferentes ações afirmativas e disponibilizado percentuais 

diferenciados de vagas em seus processos seletivos” (WANDROSKI; COLEN, 2014, p. 169). 

No ano de 2011, foram reservadas 50% do total de vagas para os cursos técnicos de 

nível médio com perfil agrícola (agropecuária, alimentos e agroecologia) para os candidatos 

agricultores ou filhos de agricultores “que comprovassem tal condição, com base em ações 

anteriores à criação do Instituto, guiadas pela Lei nº 5.465/1968, mesmo tendo sido revogada, 

em 1985, pela Lei nº 7.423, considerando as peculiaridades da economia agrícola do estado e 

localidades” onde os Campi estavam inseridos (WANDROSKI; COLEN, 2014, p. 170). 

Em 2012, a reserva de vagas se ampliou, dando-se da seguinte forma: 10% para alunos 

egressos da EJA, 10% para candidatos participantes do Programa Mulheres Mil e Jequitibá, 

em cumprimento aos princípios de acesso, permanência e êxito dos programas aderidos pelo 

Ifro, e 30% nos cursos de perfil agrícola para os filhos de agricultores. Para os cursos 

superiores, foram ofertadas 10% das vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU). 

Portanto, as cotas são uma forma de permitir o acesso às pessoas socioeconomicamente 

vulneráveis ou pertencentes aos grupos minoritários, como discutido no terceiro capítulo. 

Atualmente, a forma de acesso ao Ifro se dá por meio do processo seletivo para os 

cursos técnicos de nível médio e SiSU, para os cursos de graduação. Como pode ser 

observado, as formas de seleção foram modificadas ao longo dos anos de implantação do 

Instituto. A partir de 2013, os processos seletivos do Ifro passaram a cumprir o estabelecido 

na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas Universidades 

Federais e nas Instituições Federais de Ensino Técnico de Nível Médio, destinando 50% de 

suas vagas dos cursos técnicos de nível médio e cursos de graduação para candidatos oriundos 

de escolas públicas; 5% das demais vagas ficaram reservadas às pessoas com deficiência, e 

quanto aos cursos de graduação, as vagas continuaram sendo ofertadas pelo SiSU, mas com a 

porcentagem ampliada, de 10% para 50%. Em 2014, manteve-se o cumprimento da Lei nº 

12.711/2012, e os 5% para as pessoas com deficiência, a alteração que houve corresponde aos 

cursos de graduação, que, a partir de então, a seleção passou a ser 100% pelo SiSU42.  

No Campus Porto Velho Zona Norte, o primeiro processo seletivo para os cursos 

presenciais aconteceu no fim do segundo semestre de 2012, com o início das aulas no 

semestre seguinte, 2013/1. Nele, foram ofertadas quarenta vagas para cada um dos cursos 

presenciais (Técnicos Subsequentes em Finanças e em Informática para Internet, e Tecnologia 

                                                           
42 Conforme consta no PDI (IFRO, 2014c, p. 167), o Ifro está estudando “a possibilidade de a instituição aderir 

ao SiSUTEC para os cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio”. 
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em Gestão Pública) totalizando 120 vagas; em 2013/2, o processo seletivo abrangeu apenas os 

cursos semipresenciais; em 2014/1 para o curso Técnico em Finanças e Tecnologia em Gestão 

Pública; e em 2014/2, para Técnico em Informática para Internet e Tecnologia em Gestão 

Pública. 

Nesses processos seletivos contabilizou-se o total de cinco candidatos inscritos por 

vaga, tendo sido reduzido para 4,5 quando considerados apenas aqueles que de fato 

participaram dos processos de seleção, os classificados43. No período em que foi realizada a 

pesquisa, 811 sujeitos se inscreverem para os cursos subsequentes, dos quais 720 candidatos 

de fato participaram das seleções, dos quais, 160 candidatos ingressantes efetivaram a 

matrícula, preenchendo totalmente as vagas ofertadas, como demonstrado no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Relação vagas ofertadas, quantidade de inscritos e classificados e as vagas preenchidas 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora, elaborado a partir do banco de dados do Ifro. 

 

Partindo do pressuposto de que ingressar não é em si condição única e suficiente para 

que o candidato, agora estudante, conclua o curso, questões voltadas à permanência dos 

alunos nos cursos escolhidos perpassam entre a equipe gestora do Campus. De acordo com o 

IPEA (2014), no Brasil o índice de analfabetos na faixa etária de 18 a 24 anos é de 1,6% e de 

25 a 29 anos de 2,8%. Dos sujeitos que estão na escola, na mesma faixa etária, o percentual é 

de 29,3% e 11,1%, respectivamente, enquanto, fora da escola, os percentuais aumentam para 

69,2% e 86,1%, respectivamente. 

Destaca-se ainda que, em nível nacional, como podem ser observados no gráfico 4 que 

os percentuais de jovens com 18 anos ou mais que não concluíram o Ensino Fundamental são 

elevados, quando comparados com aqueles que já concluíram. Observa-se ainda que os jovens 

não estão concluindo seus estudos na idade certa e desistem da formação por diversos 

motivos. 

 

 

 

                                                           
43 Chama-se atenção para o fato de que nem todos os candidatos que se inscrevem nos processos seletivos 

efetuam o pagamento da inscrição, comparecem para realizar a prova ou inserem os dados corretos no sistema. 

160

811 720

160

Ofertadas Inscritos Classificados Matriculados
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Gráfico 4 - Percentual de frequência escolar e escolaridade conforme IPEA, 2014 

 
Fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora a partir dos dados do Ipea, 2014. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=24121>. Acesso em: 15 set. 

2016. 

 

Tendo em vista que a educação, como um direito constitucional, tem o objetivo de 

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

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988) o Ifro, assim como outras instituições de 

ensino público, deve pensar em todo o processo educativo do estudante:  

 

[...] desde o acesso não somente à escola, mas a todas as situações de aprendizagem 

que contribuam para a formação do sujeito crítico, criativo e responsável, como 

também na ampliação das possibilidades de permanência e no desenvolvimento de 

habilidades socioprofissionais que atendam às demandas do mundo do trabalho. 

(IFRO, 2014e, p. 167) 

 

Contudo, a sociedade permanece refém de diversos fatores econômicos e sociais que 

interferem nesse processo, gerando exclusão social, discriminação por alguma diferença que 

foge do padrão da classe dominante, que obstaculizam a  capacidade de reação da sociedade 

devido à pobreza, privações ou vínculos afetivo-relacionais enfraquecidos, bem como o 

pertencimento social, classificando-se, assim, a situação de vulnerabilidade. No material 

desenvolvido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(MTE/Dieese), Aspectos Conceituais da Vulnerabilidade Social, em 2007, é estabelecido que: 

 

[...] as situações de vulnerabilidade social estão associadas à capacidade de enfrentar 

determinadas situações de risco, referindo-se, portanto, à maior ou menor 

capacidade de um indivíduo, família ou grupos sociais de controlar as forças que 

afetam seu bem-estar, ou seja, a posse ou controle de ativos que constituem os 

recursos requeridos para o aproveitamento das oportunidades propiciadas pelo 

Estado, mercado ou sociedade. (MTE/DIEESE, 2007, p. 16) 

 

Para Monteiro, a vulnerabilidade social corresponde a “um conjunto de características, 

de recursos materiais ou simbólicos e de habilidades inerentes a indivíduos ou grupos, que 
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podem ser insuficientes ou inadequados para o aproveitamento das oportunidades disponíveis 

na sociedade” (MONTEIRO, 2011, p. 35), e que refletirá na qualidade de vida dos sujeitos. O 

enfretamento, no viés de superação, do estado de vulnerabilidade social se dá por meio de 

políticas públicas. 

No caso da educação, esse estado pode atrapalhar o desenvolvimento do estudante no 

percurso formativo. Diante disso, com o intuito de contribuir para a permanência dos jovens 

na educação, minimizando os efeitos das desigualdades sociais e regionais, que influenciam 

nas elevadas taxas de retenção e evasão, possibilitando a oportunidade de se qualificar e 

contribuindo na promoção da inclusão social, implementou-se o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (Pnaes) nos Institutos Federais, conforme suas especificidades 

territoriais, já arroladas no terceiro capítulo. 

Com base no Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Pnaes, o 

Ifro, com o objetivo de “ampliar as condições de permanência e êxito no processo educativo 

do estudante devidamente matriculado nos cursos de nível médio e de graduação oferecidos 

em seus campi”, instituiu por meio da Resolução nº 19/Consup, de 20 de junho de 2011, a 

Política de Assistência Estudantil, e da Resolução nº 20/Consup, de 20 de junho de 2011, o 

Regulamento dos Programas de Assistência Estudantil, ambos os documentos contemplam o 

atendimento das necessidades do estudante no âmbito educacional, considerando os aspectos 

fundamentais, como saúde, alimentação, transporte, cultura e lazer, entre outros. 

Em 22 de setembro de 2014, após um processo de discussão com a comunidade 

interna do Ifro e de uma consulta pública à comunidade por meio da internet, aprovou-se a 

reformulação do Regulamento dos Programas de Assistência Estudantil pela Resolução nº 

33/2014/Consup, que propõe seu desenvolvimento de forma articulada com as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, com base nos princípios de igualdade de oportunidades, melhora 

do desempenho acadêmico e prevenção nas situações de retenção e evasão, tendo como 

objetivos: 

 

Implementar as condições de permanência dos estudantes no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia no seu percurso formativo; Consolidar 

o apoio à formação acadêmica integral; Contribuir para o enfrentamento das 

desigualdades sociais; Reduzir as taxas de retenção e evasão; e Promover a inclusão 

social pela educação, articulada com as demais políticas setoriais. (IFRO, 2014d, p. 

4) 

 

Os Programas de Assistência Estudantil são divididos em duas possíveis formas de 

atendimento: universal, para todos os estudantes que carecem da Assistência; e estudantes em 
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vulnerabilidade socioeconômica, para os estudantes com renda familiar igual ou inferior a 1,5 

salário-mínimo por pessoa. 

Os programas de atendimento universal são destinados a todos os estudantes 

matriculados nos cursos técnicos de nível médio e graduação, são eles: Programa de Atenção 

à Saúde e Apoio Biopsicossocial (Proasab); Programa de Acompanhamento Acadêmico e 

Suporte ao Ensino (Proasen); Programa de Desenvolvimento Técnico-Científico (Prodetec); 

Programa Pró-Cidadania (Procid); Programa de Monitoria.  

Em relação aos programas voltados aos estudantes socioeconomicamente vulneráveis, 

tem-se: Programa de Concessão de Auxílio Alimentação (Procal); Programa de Concessão de 

Auxílio Transporte (Procat); Programa de Concessão de Auxílio ao Estudante Colaborador 

(Procae); Programa de Auxílio à Moradia Estudantil (Promore); Programa de Auxílio 

Complementar (Proac). 

Os campi podem desenvolver todos os programas, contudo, a orientação é de que seja 

dada prioridade aos programas de atenção à saúde e apoio biopsicossocial, acompanhamento e 

suporte ao ensino, auxílio-alimentação, auxílio-transporte e moradia estudantil, por serem 

questões-chave e primordiais que podem colaborar com o estudante para concluir seus 

estudos. 

Conforme consta na Prestação de Contas – Relatório 2013 e 2014 da Assistência 

Estudantil, produzido pela Pró-reitoria de Ensino e Pró-reitoria de Planejamento e 

Administração em Março de 2015, o recurso destinado à Assistência Estudantil do Ifro – 

Campus Porto Velho Zona Norte em 2013 correspondeu ao valor de R$ 163.879,00 e foram 

investidos R$ 127.023,00, atendendo 1.340 estudantes nos programas de transporte, auxílio 

complementar, de cidadania e de atenção à saúde e ensino. 

No ano seguinte, em 2014, foram destinados R$ 387.157,57 e investidos R$ 

293.434,37, atendendo 2.774 estudantes nos programas Promore, Procat, Proac, Proasab, 

Prodetec e Proasen. No relatório apresentado pela Coordenação de Assistência ao Educando 

(Caed) do Campus Porto Velho Zona Norte, no segundo semestre de 2014, considerou o 

orçamento destinado para o ano de 2014 insuficiente, visto que, “considerando que o 

orçamento inicial era de R$ 387.719,00 e que o total empenhado [foi] de R$ 428.827,57, a 

execução excedeu em R$ 41.108,57, (10,6%), o orçamento inicialmente disponibilizado” 

(IFRO, 2014b, p. 14). Esse gasto excedente demonstrou que as estimativas projetadas para a 

Assistência Estudantil são menores que a demanda existente, incluindo todos os cursos e 

modalidades. Contudo, de acordo com o Relatório de Gestão referente às atividades 

desenvolvidas pelo Campus nos anos de 2013 e 2014, a Caed teve e tem o 
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[...] desafio [de] assistir alunos dos cursos presenciais e dos cursos EaD de 2044 

polos distribuídos pelo estado de RO, através [de] diferentes programas, o que fez 

com êxito, exaurindo os recursos disponíveis, contribuindo desta forma para a 

permanência dos alunos em sala de aula. (IFRO, 2014a, p. 9) 

 

Nessa perspectiva, a equipe da Caed do Campus Porto Velho Zona Norte, conforme 

demonstrado no Relatório das Atividades desenvolvidas pelo setor em 2014, acredita em um 

desafio maior, portanto:  

 

Com as políticas de ações afirmativas desenvolvidas para o acesso às instituições 

federais de educação, o desafio se propaga para a permanência qualificada dos 

estudantes de baixa condição socioeconômica. Uma educação de qualidade é 

fundamental, para que os alunos de classes sociais marginalizadas historicamente 

possam se inserir no setor produtivo, contribuindo para minimizar as drásticas 

diferenças socioeconômicas brasileiras e caminhar na direção de um 

desenvolvimento mais humano e igualitário. Assim, naturalmente, a oferta de 

programas de assistência estudantil deve evoluir também, de maneira tão intensa e 

ágil como as demais mudanças que vêm ocorrendo no ensino básico e superior 

brasileiro. (IFRO, 2014b, p. 29) 

 

Portanto, a assistência estudantil está intrinsecamente associada às ações afirmativas 

materializadas em cotas – reserva de vagas, visto que o público-alvo das ações afirmativas é, 

na maioria das vezes, o público-alvo da Assistência Estudantil. Ressalta-se, ainda, que as 

atividades de Assistência Estudantil, juntamente com outros setores da instituição, podem 

desenvolver ações voltadas para o debate em relação ao preconceito e à discriminação social e 

racial como forma de caminhar na direção de um desenvolvimento mais humano e igualitário. 

 

4.4 Política Pública de Ingresso – a Lei nº 12.711/2012 e o processo de implementação 

das cotas no Ifro 

 

A Lei nº 12.711, publicada em 29 de agosto de 2012, estabeleceu que todas as 

Instituições Federais de Ensino vinculadas ao MEC, que ofertam vagas de Educação Superior 

e vagas para cursos técnicos de nível médio, reservem 50% das vagas ofertadas em cada 

processo seletivo para estudantes oriundos de escola pública. Estabelece, ainda, que, dessas 

vagas, 50% sejam destinadas a estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a um 

salário-mínimo por pessoa, e que se autodeclarem pretos, pardos e indígenas, como 

demonstrado no organograma 1. 

                                                           
44 O número de polo EaD, após a divulgação do relatório referendado, diminuiu para 18. 
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A quantidade de vagas para pretos, pardos e indígenas deve ser a soma dessas três 

categorias, de acordo com a população do estado recenseado do último censo demográfico 

divulgado pelo IBGE (BRASIL, 2012a). 

 

Organograma 1- Distribuição das vagas segundo a Lei nº 12.711/2012 

 
Fonte: Ifro, 2013. Disponível em: <http://ww1.ifro.edu.br/selecao/psu2014-

1/editais/1/00071913092711%20Manual%20do%20Candidato%20PSU%202014-1.pdf>. Acesso em: 26 mar. 

2016. 

 

Essa organização, como forma de democratizar o acesso à educação, é uma tentativa 

de garantir que os diversos grupos sociais tenham sua representatividade na Educação Pública 

Federal. Doravante, os dados coletados por meio dos bancos de dados do Ifro, gerados a partir 

do processo de inscrição na seleção de candidatos aos cursos, especificamente dos cursos 

subsequentes do Campus Porto Velho Zona Norte, nos anos/semestres 2013/1, 2014/1 e 

2014/2, bem como os dados coletados na Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA), 

passaram a compor a seção, conforme segue a discussão. No entanto, partir-se-á do caminho 

metodológico percorrido durante a pesquisa, e, posteriormente, serão apresentados os dados. 

 

4.4.1 A Lei nº 12.711/2012: análise da execução sob a perspectiva do Ifro  

 

A Lei nº 12.711/2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.824, em 11 de outubro, e 

implementada pela Portaria Normativa Interministerial nº 18, em 11 de outubro de 2012, 
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estabeleceu todos os conceitos envolvidos na reserva de vagas, as modalidades, as condições e 

critérios de concorrência, e a base do cálculo para definir a quantidade de vagas, além dos 

procedimentos para as chamadas no processo de ocupação das vagas. Apresenta, ainda, em 

forma de anexo o cálculo para a reserva de vagas e o rol mínimo de documentos possíveis 

para a comprovação dos critérios nela estabelecida. Para Moura: 

 

Estes documentos reafirmam a garantia de direitos, a partir do princípio da 

diferença, e tem como grande desafio abarcar categorias sociológicas complexas 

como classe, raça e etnicidade, além de vincular essas categorias à origem da 

formação do estudante no ensino público. (MOURA, 2015, p. 35) 

 

Nesses instrumentos legais ficou definido que a implementação da reserva de vagas 

poderia acontecer gradualmente, para os cursos de graduação, iniciando com a reserva de 25% 

das vagas, desde que até dia 30 de agosto de 2016 a instituição tenha estabelecido a reserva de 

vagas integralmente por curso e turno. Entretanto, o Ifro, desde o início atendeu a legislação 

estabelecendo integralmente suas regras, tanto para os cursos de nível médio quanto para os 

cursos de graduação. Reservando 50% de suas vagas por curso e turno aos estudantes egressos 

de escolas públicas e aplicando o percentual quanto aos critérios de inclusão social a renda 

familiar inferior a 1,5 salário-mínimo per capita, e como critério de inclusão racial a 

autodeclaração de pertencimento aos grupos étnico-raciais preto, pardo ou indígena. 

Quanto ao critério de inclusão social com base na renda, há um destaque maior, visto 

que no Brasil, considerando a origem pública das instituições de ensino, os estudantes 

pertencentes às classes populares, frequentam escolas públicas de Ensino Fundamental e 

Médio (LOBO, 2013; MOURA, 2015). No que se refere aos critérios raciais, conforme o 

IBGE (2010), em Rondônia a soma de pessoas declaradas pretas, pardas ou indígenas 

corresponde a 988.203 pessoas, equivalente a 63,25% da população do estado, que consiste 

em 6,85% pretos, 55,63% pardos e, 0,77% indígenas, através dessas porcentagens que são 

distribuídas as vagas. 

No artigo publicado na revista O Social em Questão, em 2014, intitulado As ações 

afirmativas para ingresso de estudantes no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia as autoras Wandroski e Colen explicam que: 

 

Aplicando-se a regra estabelecida pela Lei, se um curso disponibiliza 40 (quarenta) 

vagas, 20 (vinte), são reservadas aos estudantes de escola pública e sobre esses é 

aplicada a regra da renda, fazendo com que 10 (dez) vagas sejam destinadas para 

pessoas com renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo, 

portanto, e sobre estas vagas aplica-se o percentual de 64% (arredondamento sempre 

superior) para reserva aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

(WANDROSKI; COLEN, 2014, p. 170) 
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Como forma de contribuir para o entendimento das informações dos editais de seleção, 

o Ifro adotou siglas e especificou sua representatividade da seguinte maneira: 

¯ AF1 - Ação Afirmativa 1: estudantes que cursaram a etapa anterior de formação 

integralmente em escola pública, com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo;  

¯ AF2 - Ação Afirmativa 2: estudantes que cursaram a etapa anterior de formação 

integralmente em escola pública, com renda superior a 1,5 salário-mínimo;  

¯ PPI - Pretos, Pardos e Indígenas - autodeclarados;  

¯ OE - Outras Etnias: todos aqueles que não se autodeclaram Pretos, Pardos e 

Indígenas;  

¯ PCD - Pessoas com Deficiência: em conformidade com a descrição constante no 

Decreto nº 3.298/99, que estabelece a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 

de Deficiência, com comprovação no ato da matrícula, mediante apresentação de laudo 

médico, emitido nos últimos doze meses, atestando o tipo e o grau ou nível da deficiência, 

com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10).  

No entanto, essas siglas, podem trazer algumas divergências quanto ao entendimento 

uma vez que, ao se especificar o critério quanto à renda, seja esta inferior, igual ou superior a 

1,5 salário-mínimo, apenas aqueles que optarem por concorrer pelas vagas em que a renda 

familiar per capita seja igual ou inferior é que deverão comprovar tal condição, não 

impedindo que os candidatos nessa faixa de renda concorram às vagas reservadas para aqueles 

com renda superior a 1,5 salário-mínimo. 

Fato semelhante acontece com o termo “OE – Outras Etnias”, posto que, o IBGE 

classifica a população por “cor ou raça”, composta por cinco categorias: branca, preta, 

amarela, parda e indígena. Destaca-se que a inseriu-se o termo raça a partir de 1991, quando a 

categoria indígena passou a compor as opções de classificação, a qual é justificada por 

Petruccelli (2013, p. 24): “[...] indígena seria uma raça e não uma cor, como nas outras 

categorias”. 

Ao se definir “OE – Outras Etnias”, pode-se gerar algumas inquietações como a 

exclusividade, ou seja, assim como a renda, as cotas que recebem essa denominação não 

seriam especificamente para os brancos e amarelos, conforme a classificação do IBGE, mas 

englobaria qualquer candidato de qualquer cor ou raça, visto que, para ela não é necessária a 

comprovação dessa condição, ou seja, o candidato não precisa apresentar autodeclaração de 
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“outra etnia”, apenas os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas aos pretos, 

pardos e indígenas. 

Outra questão a ser destacada quanto à Lei nº 12.711/2012 refere-se à exclusividade 

para pretos, pardos e indígenas, ou seja, a reserva de vagas leva em consideração apenas a 

aparência e cor da pele, assim como a classificação do IBGE, por certo “[...] onde predomina 

o preconceito racial de marca, a origem não importa, apenas quantos traços, ou marcas, do 

fenótipo do grupo discriminado, tem a vítima potencial. A principal marca é a cor da pele 

[...]” (OSÓRIO, 2013 p. 88). Logo, a lei analisada não é para candidatos afrodescendentes, e 

caso fosse, ampliaria os questionamentos, e não alcançaria seu objetivo real devido à 

amplitude de candidatos possíveis às vagas, porquanto a maioria da população brasileira tem 

suas origens em famílias negras ou descendentes de origem negra ou indígena (FONSECA, 

2004). 

Apesar das possíveis contradições, o Ifro buscou se adequar de forma a atender aos 

instrumentos que regulamentam o acesso de estudantes na instituição. Sendo assim, a 

distribuição de vagas por forma de concorrência deu-se conforme o quadro 1. 

 

Quadro 1 - Demonstrativo de distribuição de vagas do IFRO, conforme Lei nº 12.711/2012 

PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

AMPLA 

CONCORRÊNCIA  

AF 1 – Oriundos de escolas 

públicas com renda familiar 

igual ou inferior a 1,5 salário-

mínimo por pessoa 

AF 2 – Oriundos de escolas 

públicas com renda familiar 

superior a 1,5 salário-mínimo 

por pessoa 

PRETOS, 

PARDOS E 

INDÍGENAS 

(PPI) 

OUTRAS 

ETNIAS 

(OE) 

PRETOS, 

PARDOS E 

INDÍGENAS 

(PPI) 

OUTRAS 

ETNIAS 

(OE) 

1 19 7 3 7 3 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, elaborado a partir dos dados do Ifro, 2013/2014. 

 

Contudo, vale salientar que, até chegar a este entendimento, o trabalho foi árduo45, em 

virtude do intervalo entre as publicações da lei, decreto e portaria. O processo de 

implementação da Lei das Cotas no Ifro, tendo em vista as retificações realizadas no edital 

publicado no início de outubro de 2012 (8), demonstrou-se conturbado em razão do 

entendimento da distribuição das vagas que divergia do que realmente o MEC propunha, 

esclarecido somente com as publicações do decreto e da portaria no fim de outubro, conforme 

demonstrado na figura 2. 

 

                                                           
45 Árduo, pois, os Processos Seletivos até 2015 ficaram a cargo da Pró-Reitoria de Ensino (Proen) e as 

Comissões eram compostas por servidores que tinham outras atribuições dentro da Proen. A partir de 2015, com 

a nomeação de Servidor à Coordenação Permanente de Exames (Copex), assumiu a responsabilidade da 

realização dos Processos Seletivos.  
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Figura 2 - Retificação x publicação dos instrumentos reguladores 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora, elaborado a partir do banco de dados do Ifro. 

 

No primeiro entendimento, o edital reservava vagas raciais separadamente, conforme 

os dados do Censo Demográfico de 2010, ou seja, havia vagas para pretos e pardos 

distintamente, enquanto o indígena, devido à porcentagem populacional no estado ser inferior 

a 1, não havia cota específica. Na sua primeira retificação, as vagas continuaram sendo 

reservadas separadamente, mas, desta vez, incluindo uma vaga para os indígenas. Segundo 

consta no decreto e na portaria, para os dados populacionais registrados em décimos será 

realizado o arredondamento para o número inteiro imediatamente superior, ou seja, para 

pretos seriam reservadas sete vagas (6,85% pretos), para os pardos seis vagas (55,63% 

pardos) e para os indígenas uma vaga (0,77% indígenas). 

A comissão do processo seletivo acreditava que esse entendimento era o mais 

adequado por garantir a representatividade das três categorias. No entanto, nas discussões 

realizadas nacionalmente, atentou-se a um detalhe nos instrumentais legais, exigindo-se, 

assim, uma segunda retificação. As vagas reservadas aos pretos, pardos e indígenas (PPI) 

eram para ser consideradas como um único critério, ou seja, a proporção de vagas deveria ser 

“no mínimo igual à da soma de pretos, pardos e indígenas na população” do estado, conforme 

o último Censo Demográfico. O critério étnico racial, como estabelecido na Portaria nº 

18/2012, provocou o Ministério Público Federal a realizar uma avaliação o que gerou a 

Recomendação nº/2015/MPF/PR-RO/GABLSA 3º Ofício/6ª CCR, onde considerou que a 

portaria violou: 

 

[...] a literalidade do disposto no art. 5º, caput, da Lei nº 12.711/2012 e no art. 3º, 

inciso II, do decreto 7.824/2012, reduziu drasticamente, no plano concreto, a 

probabilidade de ingresso de negros e indígenas, visto que, em lugar de concorrerem 

entre si, isto é, negros com negros e indígenas com indígenas, passaram a concorrer 

com pardos, mais numerosos e com menor nível de exclusão social, de sorte que, na 

prática, pouquíssimos negros e quase nenhum indígena lograram êxito em ingressar 

Lei nº 
12.711/2012

29 de agosto

Edital nº 
83/2012

8 de outubro

Decreto nº 
7.824

Portaria Norm. 
nº 18

11 de Outubro

1ª Retificação 
do Edital nº 

83/2012

22 de outubro

2ª Retificação 
do Edital nº 

83/2012

23 outubro
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no referido instituto federal, conforme dados estatísticos do próprio instituto. (MPF, 

2015, p. 4) 

 

Para Moura (2015), em sua pesquisa sobre a Lei de Cotas no Ifro – Campus Porto 

Velho Calama, destaca-se que “esta junção de grupos sociais com características tão distintas 

pode estar contribuindo para o cumprimento não efetivo da Lei em relação aos povos 

indígenas” (MOURA, 2015, p. 73). Após essas recomendações, observou-se que nos editais 

publicados posteriormente não houve alteração quanto à distribuição das vagas recomendadas 

pelo MPF46. 

Devido às retificações do Edital nº 83/2012/Ifro, em atendimento ao artigo 10, do 

Decreto nº 7.824/2012 e ao artigo 18, da Portaria Normativa nº 18/2012, a comissão do 

processo seletivo do Ifro, nela se inclui esta pesquisadora, alterou, além do edital, os 

procedimentos de inscrição para atender ao estabelecido nos instrumentos reguladores, dando 

oportunidade àqueles que já haviam se inscrito no momento de retificar a inscrição, 

escolhendo concorrer por uma das cotas ou pela ampla concorrência, bem como dados quanto 

à renda e classificação étnico-racial. 

A implementação da Lei nº 12.711/2012, embora considerada abrupta, por não ter 

havido tempo para divulgação, reflexão e entendimento integral por parte dos gestores e da 

população, atendeu, em parte, à proposta, conforme demonstrado na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Relação de vagas ofertadas e preenchidas por nível de ensino 

C
A

M
P

U
S

 

N
ÍV

E
L

 

Processo Seletivo Unificado 

2013/1 
Processo Seletivo Unificado 

2014/1 

T
O

T
A

L
 

COTAS SOCIAIS** 

T
O

T
A

L
 

COTAS SOCIAIS** 

O
fe

rt
a
d

a
s 

P
re

en
ch

id
a
s 

% 

O
fe

rt
a
d

a
s 

P
re

en
ch

id
a
s 

% 

PVH 

ZN 

Técnico 80 40 27 67,5 40 20 11 55 

Graduação 40 20 20 100 20* 10 9 90 

  
120 60 47 78,33 60 30 20 66,67 

Notas: *Foram reservadas 50% das vagas da graduação para o SiSU. **No termo “Cotas sociais”, englobam-se 

todas as cotas (PCD e Lei nº 12.711/2012) 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, elaborado a partir de Wandroski e Colen, 2014. 

 

Observa-se que nos processos seletivos ocorridos no início de 2013 e 2014, 

considerados os maiores devido ao grande número de vagas ofertadas, para cursos técnicos de 

                                                           
46 Ver os editais dos processos seletivos que ocorreram a partir do segundo semestre de 2015 no sítio eletrônico 

www.ifro.edu.br. 
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nível médio e de graduação na modalidade presencial, após a implementação da Lei nº 

12.711/2012, foram ofertadas 180 vagas, e destas 90 (50%) foram reservadas ao atendimento 

da Lei de Cotas. Destas, 67 vagas, o que equivale a 74,44% das vagas reservadas, foram 

preenchidas por aqueles que indicaram no ato da inscrição e comprovaram na matrícula a 

condição de cotistas. 

Apesar da vasta divulgação nas redes de comunicação televisas, bem como nas redes 

sociais quanto às regras estabelecidas na Lei nº 12.711/2012, pelo MEC, observa-se que em 

nenhum dos dois maiores processos seletivos houve o preenchimento 100% das vagas 

reservadas às cotas sociais, entre os possíveis motivos da ociosidade dessas vagas, pode-se 

considerar a densa “criteriosidade” para comprovação de tais condições, como será abordado 

na seção seguinte. 

O Ifro, em seu sítio eletrônico, reservado especificamente para os processos seletivos, 

publica todos os documentos que norteiam os editais de seleção, inclusive o Manual do 

Candidato, que, além de conter as informações referentes aos cursos, de como será o processo 

seletivo, há informações quanto à reserva de vagas, com o objetivo de deixar o mais 

esclarecido possível aos interessados ou seus responsáveis em ingressar pelas cotas, a fim de 

contribuir na efetivação dessa política pública, e que não seja a falta da informação o motivo 

da não efetivação da lei. 

No que se refere aos cursos de nível médio subsequentes, o Ifro – Campus Porto Velho 

Zona Norte ofertou 160 vagas, e dentre estas houve a divisão em cotas com o objetivo de 

atender à Lei nº 12.711/2012 e a cota instituída pelo Ifro (pessoa com deficiência)47. A divisão 

das vagas ofertadas no período pesquisado está representada na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Divisão de vagas 

Vagas 

ofertadas 

160 

PCD AC AF1 - PPI AF 1 - OE AF 2 - PPI AF 2 - OE 

4 76 28 12 28 12 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, elaborado a partir dos Editais dos processos seletivos do Ifro 2013/1, 

2014/1, 2014/2. Disponível em:<http://ww1.ifro.edu.br/selecao/>. Acesso em: 26 mar. 2016. 

 

Com as vagas distribuídas conforme as ações afirmativas preestabelecidas, verificou-

se que as vagas reservadas aos candidatos que não se declararam preto, pardo ou indígena 

(AF- OE) foram pouco disputadas, ratificando o fato ao analisar a quantidade de matriculados 

nestas cotas, correspondendo 5% das vagas ofertadas, quando somado os dois percentuais – 
                                                           
47 Decreto nº 7.824/2012. Art. 5º § 3o Sem prejuízo do disposto neste Decreto, as instituições federais de 

educação poderão, por meio de políticas específicas de ações afirmativas, instituir reservas de vagas 

suplementares ou de outra modalidade. (BRASIL, 2012b) 
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AF 1- OE: 3,13% e AF 2-OE: 1,88%, demonstrado na Tabela 3, correspondendo um número 

muito baixo ao ser comparado com a quantidade de vagas reservadas (24). Fato diferente 

ocorre ao analisar as vagas reservadas aos candidatos que se declaram preto, pardo ou 

indígena. Verificou-se uma elevada concorrência, superando dois candidatos por vagas. 

Contudo, esse número decaiu quando matriculados.  

A partir da observação realizada pela pesquisadora enquanto servidora que compôs a 

Comissão do Processo Seletivo no período de implementação da Lei de Cotas no Ifro, e, 

posteriormente, observação realizada no processo de matrícula, pode-se concluir que esse 

decaimento pode ter sido ocasionado ao fato dos candidatos que precisaram comprovar a 

renda (AF 1) não terem conseguido comprovar tal critério devido à complexidade da 

documentação exigida. 

Em relação a este dado, no questionário aplicado aos ingressantes de 2013 e 2014, dos 

54 que responderam o questionário, dois estudantes que ingressaram por meio da AF 1 

tiveram dificuldades para comprovar a renda familiar. Quanto as vagas reservadas aos 

candidatos com renda bruta familiar superior a 1,5 salário-mínimo per capita (AF 2) a 

concorrência demonstrou-se baixa, ao ser comparada com a quantidade de inscritos na ampla 

concorrência (AC), 491, o fato que pode ter inibido os candidatos a se inscreverem para estas 

vagas pode estar relacionada à comprovação da renda, contudo, na Lei, assim como nos 

documentos que nortearam o processo de seleção do IFRO, para estas vagas, não há 

necessidade de comprovação de renda, apenas o critério de ter estudado em escola pública, e 

para as vagas reservadas aos pretos, pardos ou indígena, a apresentação da autodeclaração. 

 

Tabela 3 - Vagas ofertadas, inscritos e matriculados 

 

VAGAS 

OFERTADAS 
INSCRITOS MATRICULADOS 

PCD 4 11 1,53% 0 0,00% 

AC 76 491 68,19% 102 63,75% 

AF 1 - PPI 28 138 19,17% 19 11,88% 

AF 1 - OE 12 13 1,81% 5 3,13% 

AF 2 - PPI 28 57 7,92% 21 13,13% 

AF 2 - OE 12 10 1,39% 3 1,88% 

Não 

identificado 
- - - 10 6,25% 

TOTAL 160 720 100,00% 160 100,00% 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, elaborado a partir do banco de dados do Ifro. 

 

No que tange às vagas para a ampla concorrência, como observado anteriormente, a 

concorrência, assim como a quantidade de matriculados, elevou-se. Do total de vagas 
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ofertadas, 160, ou seja, 63,75%, o equivalente a 102 vagas, foram preenchidas por candidatos 

da ampla concorrência. Essa quantidade elevada, superior ao ofertado (76), se deu em 

decorrência das vagas reservadas não terem sido preenchidas por seus respectivos candidatos 

sendo, automaticamente, remanejadas para ampla concorrência. Portanto, a ampla 

concorrência absorveu as quatro vagas dos PDC, que não houve nenhum matriculado e mais 

22 vagas reservadas pela Lei nº 12.711/2012. 

 

4.4.2 Processo de seleção para o ingresso: a comprovação dos critérios previstos na Lei nº 

12.711/2012 

 

Nesta seção serão demonstrados os dados coletados durante a pesquisa a partir das 

análises documentais como ficha de matrícula, Lei nº 12.711 e demais instrumentos 

reguladores, e bibliográfica referente aos critérios estabelecidos na Lei de Cotas, que são: a 

conclusão do Ensino Médio em instituições de ensino público, concomitante a este, a renda 

familiar per capita ou a autodeclaração étnico-racial. 

 

4.4.2.1 Escolaridade 

 

Conforme esclarecido previamente, a partir do mês de agosto de 2012, todas as 

Instituições Públicas Federais de Ensino passaram a reservar vagas aos estudantes oriundos de 

escolas públicas, incluindo, ainda, critérios de renda e étnico-racial e, por isso, fez-se 

necessário que as instituições, representadas pelos gestores, e os possíveis candidatos 

compreendessem toda a legislação: Lei nº 12.711/2012, Decreto nº 7.824/2012 e Portaria 

Normativa Interministerial nº 18/2012, esta última é considerada a mais importante uma vez 

que nela são estabelecidas todas as normas para a execução da Lei de Cotas, inclusive, os 

documentos utilizados para a comprovação dos critérios. 

Portanto, no artigo 2º da Portaria Normativa Interministerial nº 18/2012, definiu-se as 

categorias – concurso público, escola pública, família, morador, renda familiar bruta mensal e 

renda familiar bruta mensal per capita, da seguinte maneira: 

 

I - concurso seletivo [processo seletivo], o procedimento por meio do qual se 

selecionam os estudantes para ingresso no ensino médio ou superior, excluídas as 

transferências e os processos seletivos destinados a portadores de diploma de curso 

superior; II - escola pública, a instituição de ensino criada ou incorporada, mantida 

e administrada pelo Poder Público, nos termos do inciso I, do art. 19, da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996; III - família, a unidade nuclear composta por 

uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam 
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para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, 

todas moradoras em um mesmo domicílio; IV - morador, a pessoa que tem o 

domicílio como local habitual de residência e nele reside na data de inscrição do 

estudante no concurso seletivo da instituição federal de ensino; V - renda familiar 

bruta mensal, a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da 

família, calculada na forma do disposto nesta Portaria; VI - renda familiar bruta 

mensal per capita, a razão entre a renda familiar bruta mensal e o total de pessoas 

da família, calculada na forma do art. 7º desta Portaria. (Grifo nosso) 

 

Essas definições buscam padronizar a efetivação da lei de forma a atender ao princípio 

da igualdade. Assim, para atender ao primeiro critério da reserva de vagas, a Portaria 

Normativa Interministerial nº 18/2012 estabeleceu como egresso de escola pública, para as 

vagas dos cursos técnicos de nível médio, aquele estudante que tenha cursado integralmente o 

Ensino Fundamental; no caso dos cursos da modalidade Integrada, em cursos regulares ou no 

âmbito da EJA, tenha obtido certificado de conclusão com base no resultado do Encceja ou de 

exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos 

Sistemas Estaduais de Ensino. 

No entanto, nos editais dos processos de seleção de 2013/1, 2014/1 e 2014/2 do Ifro, 

determinou-se que, para os cursos técnicos de nível médio, na modalidade Subsequente, os 

candidatos apresentassem os mesmos documentos, contudo, com referência à conclusão do 

Ensino Médio, e não do Ensino Fundamental. Dessa forma, as possibilidades de conclusão do 

Ensino Médio podem ser verificadas no gráfico 5, em que a maioria (66,11%) dos candidatos 

concluiu o Ensino Fundamental ou Médio no Ensino Regular, e cerca de 30% obtiveram a 

certificação de outra forma, isto pode caracterizar que estes demandaram mais atenção ao 

ingressarem, no sentido pedagógico (BRANDÃO, 2005) para o acompanhamento dos cursos. 

 

Gráfico 5 - Como você cursou o Ensino Fundamental ou Médio? (Candidatos) 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora, elaborado a partir do banco de dados do Ifro. 

 

A confirmação da hipótese apresentada quanto à demanda por apoio pedagógico se 

amplia ao verificar que a maioria (52,64%) dos candidatos concluiu os estudos há mais de 

cinco anos. Entre dois e quatro anos, 21,67%; entre um e dois anos incompletos 7,08%, e há 

66,11%

22,64%

6,39%

1,11%

2,50%

1,11%

0,14%

Ensino regular

EJA – PROEJA

Supletivo – provão

Certificação do ENEM

Técnico

Outro

Não identificado
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menos de um ano, 10,56%. Os demais 3,43% não foram identificados ou se considerou como 

inconcluso. 

Assim, como forma de comprovação de que o candidato a uma das vagas reservadas 

seja egresso de escola pública, nos editais, e conforme estabelecido na Portaria, as instituições 

de ensino podem solicitar a comprovação de ter cursado integralmente o Ensino Médio em 

instituição de ensino público (BRASIL, 2012a, art. 5º, § 2º). Diante disso, o Ifro solicitou que 

os candidatos apresentassem o histórico escolar ou certificado ou declaração que conste como 

e onde concluiu o Ensino Médio (Enem, Enceeja), já que o critério principal para ingresso nos 

cursos subsequentes é ter concluído o Ensino Médio até o ato da matrícula. 

A Portaria Normativa Interministerial nº 18/2012 estabelece a conclusão do Ensino 

Médio integral e exclusivamente em escola pública conforme consta no § 1º do art. 5º.48 Essa 

exigência, como exemplifica Brandão (2005), a exclusividade de ter cursado integralmente a 

etapa anterior em escola pública, exclui aqueles que, por algum momento e por esforço dos 

pais, tenham estudado em escola particular. 

Como explicado previamente, o questionário socioeconômico do processo seletivo 

sofreu alterações a fim de contribuir nas decisões quanto às ações a serem desenvolvidas no 

Campus de forma a atender à demanda real dos estudantes. Portanto, a questão que engloba a 

categoria procedência escolar realizada no processo seletivo de 2013 – “Em que tipo de 

estabelecimento de ensino você estudou ou está estudando?” e as alternativas como respostas 

foram “Ensino Fundamental na escola pública”, “Ensino Fundamental na escola particular”, 

“Ensino Médio na escola pública”, “Ensino Médio na escola particular”, “Ensino 

Fundamental e Ensino Médio na escola pública” e “Ensino Fundamental e Ensino Médio na 

escola particular”.  

As quatro primeiras opções seriam para aqueles que ainda estavam estudando, e as 

duas últimas, para os candidatos que já haviam concluído as duas etapas, Ensino Fundamental 

e Ensino Médio. Quanto às respostas, constatou-se que dos 163 candidatos participantes da 

seleção de 2013 aos cursos presenciais de nível médio do Campus Porto Velho Zona Norte, 

mais de 90% (147) estudaram ou estavam estudando em escola pública49. 

                                                           
48 [...] § 1º Não poderão concorrer às vagas reservadas os estudantes que tenham, em algum momento, cursado 

em escolas particulares parte do ensino médio, no caso do inciso I do caput, ou parte do ensino fundamental, no 

caso do inciso II do caput. [...] (BRASIL, 2012a) 
49 Respostas das alternativas da questão “Em que tipo de estabelecimento de ensino você estudou ou está 

estudando?” aplicada na seleção de 2013. Ensino Fundamental na escola pública: 16,56% (27); Ensino 

Fundamental na escola particular: 1,84% (3); Ensino Médio na escola pública: 20,25% (33); Ensino Médio na 

escola particular: 2,45% (4); Ensino Fundamental e Ensino Médio na escola pública: 53,37% (87); Ensino 

Fundamental e Ensino Médio na escola particular: 5,52% (9). 
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Para as seleções que ocorreram em 2014, a questionou-se “Em que tipo de escola você 

concluiu o Ensino Fundamental ou Médio?”, e as alternativas foram “Somente em escola 

pública”, “Maior parte em escola pública”, “Somente em escola particular sem bolsa de 

estudo”, “Somente em escola particular com bolsa de estudo” e “Maior parte em escola 

particular”. 

Nessa questão, conforme as respostas dos 557 candidatos participantes das seleções 

em 2014, verificou-se que mais de 85% (483) concluíram seus estudos somente em escola 

pública, e mais de 7% (40) concluíram a maior parte em escola pública50. Dessa forma, esses 

dados podem ser ratificados quando observados os dados dos ingressantes, coletados a partir 

das análises dos documentos arquivados nas pastas individuais do estudantes, como será visto 

a seguir. A partir do histórico escolar51 que o estudante entrega à CRA, notou-se que a 

maioria dos ingressantes (78,13%) estudou em instituições públicas de ensino, confome 

demonstrado no gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Procedência escolar dos ingressantes (histórico escolar) 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora, elaborado a partir dos dados disponíveis nas pastas individuais dos 

estudantes, CRA/Ifro, 2015. 

 

Esse dado se confirmou quando verificado na ficha de matrícula dos ingressantes a 

informação de terem estudado sempre em escola pública, correspondendo a 75% dos 

estudantes ingressantes, demonstrado no gráfico 7. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Respostas das alternativas da questão “Em que tipo de escola você concluiu o Ensino Fundamental ou 

Médio?” aplicada nas seleções de 2014. Somente em escola pública: 86, 71% (483); Maior parte em escola 

pública: 7,18% (40); Somente em escola particular sem bolsa de estudo: 1,80% (10); Somente em escola 

particular com bolsa de estudo: 1,44% (8); Maior parte em escola particular: 2,69% (15); Não identificado: 

0,18% (1). 
51 Pelo histórico escolar é possível identificar quais as instituições de ensino o estudante realizou sua formação 

escolar. 

78,13%

8,13%
2,50%

10,00%
1,25%

Escola pública Escola privada Escola pública e

escola privada
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Gráfico 7 - Procedência escolar dos ingressantes (ficha de matrícula) 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora, elaborado a partir dos dados disponíveis nas fichas individuais de 

matrícula, CRA/Ifro, 2015. 

 

Quanto aos ingressantes pela AF 1 – PPI, os dados referentes à procedência escolar 

apenas comprovaram o atendimento ao primeiro critério de acesso às instituições públicas 

federais de ensino por meio das cotas, que é a conclusão da etapa anterior, ou do Ensino 

Médio, para os cursos na modalidade Subsequente, em instituição pública de ensino. Pelo 

histórico escolar, constatou-se que 94,74% concluíram o Ensino Médio em escola pública, e 

pela ficha de matrícula, corroborou-se com 100% dos ingressantes oriundos de escolas 

públicas. 

 

4.4.2.2 Renda familiar 

 

Para o critério da renda, os candidatos às vagas reservadas aos estudantes oriundos de 

escolas públicas e que compõem um núcleo familiar na qual a renda per capita é igual ou 

inferior a 1,5 salário-mínimo, o estudante deve comprovar essa condição por meio de uma 

declaração e anexar documentos comprobatórios. 

O Ifro, com base na Portaria Normativa Interministerial nº 18/2012, estabeleceu que o 

candidato apresentasse a declaração de renda, relacionando os membros componentes do 

núcleo familiar onde vive, sua relação com o candidato, sua ocupação e o valor recebido nos 

últimos três meses antes da inscrição no processo seletivo. Ressalta-se que o Ifro, na página 

eletrônica específica dos processos seletivos, disponibiliza, de forma padronizada, as 

declarações que os candidatos devem apresentar no ato da matrícula. 

Em anexo à declaração de renda, o candidato deve apresentar pelo menos um dos 

documentos do rol mínimo instituído na Portaria Normativa nº 18/2012, conforme a categoria 

da ocupação desenvolvida pelos membros maiores de 18 anos que compõem o núcleo 

familiar: 
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ROL DE DOCUMENTOS MÍNIMOS RECOMENDADOS PARA 

COMPROVAÇÃO DA RENDA FAMILIAR BRUTA MENSAL 1. 

TRABALHADORES ASSALARIADOS 1.1 Contracheques; 1.2 Declaração de 

IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 

notificação de restituição, quando houver; 1.3 CTPS registrada e atualizada; 1.4 

CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso 

de empregada doméstica; 1.5 Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador 

no FGTS; 1.6 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 2. 

ATIVIDADE RURAL 2.1 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à 

Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; 

2.2 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ; 2.3 Quaisquer 

declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a 

membros da família, quando for o caso; 2.4 Extratos bancários dos últimos três 

meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas; 2.5 Notas 

fiscais de vendas. 3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS 3.1 Extrato mais recente 

do pagamento de benefício; 3.2 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de 

entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando 

houver; 3.3 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 4. 

AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS 4.1 Declaração de IRPF 

acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 

notificação de restituição, quando houver; 4.2 Quaisquer declarações tributárias 

referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de sua família, 

quando for o caso; 4.3 Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de 

pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada; 4.4 Extratos 

bancários dos últimos três meses. 5. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU 

ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 5.1 Declaração de Imposto 

de Renda Pessoa Física – IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal 

do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. 5.2 Extratos 

bancários dos últimos três meses, pelo menos. 5.3 Contrato de locação ou 

arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos três últimos 

comprovantes de recebimentos. (BRASIL, 2012a - Anexo II) 

 

Na Portaria nº 18/2012, ao se estabelecer um rol mínimo de documentos, leva ao 

entendimento de que os candidatos deveriam apresentar todos eles, conforme sua situação 

profissional. No entanto, muitos candidatos não dispõem de todos os documentos que 

comprovem a situação econômica dos componentes do núcleo familiar com que o candidato 

está relacionado, caracterizando, assim, uma possível exclusão do processo seletivo. 

Todavia, o Ifro estabeleceu nos Editais dos processos seletivos que o candidato 

apresente “pelo menos um” daqueles documentos, o que pode ser entendido como aplicação 

do princípio da equidade, como forma de atender a todos conforme sua necessidade, de forma 

inclusiva a concretizar a igualdade, “com base no reconhecimento e no respeito às diferenças” 

(GOMES, N. L., 2011, p. 114). A não apresentação de todos os documentos recomendados 

pela Portaria Normativa Interministerial nº 18 pode trazer fragilidades, visto que possibilitaria 

a omissão de renda por parte do núcleo familiar, como pesquisado por Moura (2015). 

Analisando mais a fundo o rol de documentos, percebeu-se, ainda, uma possível 

exclusão de alguns trabalhadores, visto que a categoria de trabalhadores informais não é 

contemplada, impossibilitando a participação de possíveis candidatos pertencentes a famílias 
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com essa característica. A forma como está estruturado o processo de comprovação de renda 

disposto na Portaria 18/MEC/2012 desconsidera as características do mercado de trabalho 

brasileiro, suas desigualdades e sua determinação nas desigualdades sociais. A negação desse 

importante contexto social pode inviabilizar a participação de inúmeros estudantes 

pertencentes a famílias que possuem trabalhadores informais. (MOURA, 2015, p. 77) 

O trabalho informal ainda é uma característica forte do Brasil, visto que em 2012 seu 

percentual alcançou a taxa de 43,1%, e, ao se verificar essa taxa em nível de Região Norte ela 

aumenta perto de 18 pontos percentuais (61,3%). Contudo, em se tratando do estado de 

Rondônia, a taxa de trabalho informal, mesmo sendo a menor da região, ainda está superior à 

média nacional, com 47,8% (IBGE, 2013).  

Conforme análises realizadas a partir do banco de dados disponibilizados pela 

Reitoria, os candidatos às vagas dos cursos de nível médio presenciais do Campus Porto 

Velho Zona Norte, no processo de inscrição, indicaram a renda familiar, e constatou-se uma 

ampla variedade. Contudo, os índices maiores concentraram-se na renda de até 1,5 salário-

mínimo (49,31%) e a faixa de renda de mais de 1,5 a 3 salários-mínimos (33,19%), 

representando 355 e 239 candidatos respectivamente, demonstrados no gráfico 8. 

 

Gráfico 8 - Renda familiar dos candidatos 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora, elaborado a partir do banco de dados do Ifro. 

 

Nos aspectos financeiros, a renda familiar dos ingressantes, conforme declarado no ato 

da matrícula e demonstrado no gráfico 9, 58,13% (93) encontravam-se entre inferior ou igual 

a 1,5 salário-mínimo, 21,25% (34) dos ingressantes declararam como superior a 1,5 salário- 

mínimo e 13,75% (22) não declararam essa informação. Enquanto os demais 6,88% (11), as 

fichas de matrículas já não estavam nos arquivos dos cursos subsequentes presenciais da 

CRA, não sendo possível sua identificação. 
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Gráfico 9 - Renda familiar dos ingressantes - Geral 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora, elaborado a partir do banco de dados disponíveis nas fichas individuais 

de matrícula, Ifro/CRA, 2015. 

 

Destaca-se que a média do valor do salário-mínimo nos anos de 2013 e 2014 consistiu 

em R$ 701,0052. Os dados referentes à renda dos candidatos demonstrados no gráfico 8 são 

confirmados ao verificar o gráfico 9 dos ingressantes, exibindo ainda que a maioria dos 

estudantes ingressantes demanda por assistência estudantil, visto que essas características 

apresentadas são as do Decreto nº 7.234/2010, no qual se descreve o seu público-alvo.  

Ao se analisar os dados declarados pelos estudantes, observou-se que dos 19 

estudantes que ingressaram pela AF 1 – PPI, 17, ou seja  89,47%, declararam pertencer ao 

núcleo familiar com renda inferior ou igual a 1,5 salário-mínimo, obedecendo ao critério 

estabelecido na Lei nº 12.711/2012. Contudo, 10,53%, que equivale a dois estudantes, 

indicaram pertencer ao núcleo familiar com renda superior a 1,5 salário-mínimo, porém, ao 

verificar o valor indicado pelos estudantes, constatou-se que realmente o estudante, se fosse 

apenas ele como dependente da renda, não justificaria ingressar pela AF 1 – PPI. Contudo, 

estes dois estudantes pertencem ao grupo familiar formado por sete pessoas, tornando-se, 

assim, público-alvo da Lei nº 12.711/2012. 

No processo de inscrição, os candidatos, ao preencherem o questionário 

socioeconômico, respondem a uma questão referente à atividade remunerada, se exerciam, em 

caso positivo, por quanto tempo, em horas semanais, conforme exposto no gráfico 10. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 O Decreto nº 7.872/2012 estabelece o valor do salário-mínimo em R$ 678,00 para o ano de 2013 e o Decreto 

nº 8166/2013 estabelece o valor de R$ 724,00 para o ano de 2014. 
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Gráfico 10 - Exercício de atividade remunerada dos candidatos 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora, elaborado a partir do banco de dados do Ifro. 

 

Os dados dos candidatos demonstraram que mais de 55% (403) deles exerciam alguma 

atividade remunerada, enquanto 43,89% (316) não exerciam nenhuma atividade. Esses dados 

vêm ao encontro das informações declaradas pelos ingressantes no ato da matrícula e dentre 

os pesquisados constatou-se que 33,13% (53) se encontravam desempregados ao ingressarem 

em um dos cursos presenciais de Nível Médio do Ifro – Campus Porto Velho Zona Norte, e os 

demais 47,50% estão entre aposentados, desempregados e estudantes, totalizando 76 

ingressantes. Ao verificar o índice da categoria desempregado dentre os que ingressaram na 

AF1 – PPI (19), constatou-se que 42,11% (8) se encontravam desempregados, conforme 

demonstrado no gráfico 11. 

Para Velasco, no Brasil contemporâneo “às mudanças nos padrões de inserção 

ocupacional pode ser atribuído às severas desigualdades econômicas e sociais” (VELASCO, 

2012, p. 248) que acarreta a entrada de jovens antecipadamente ao mercado de trabalho, a não 

conclusão dos estudos e a responsabilidade pela família, inclusive a necessidade de 

conciliação entre o trabalho e o estudo. 

 

Gráfico 11 - Ocupação dos ingressantes - Geral x AF1 - PPI 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, elaborado a partir do banco de dados disponíveis nas fichas individuais 

de matrícula, Ifro/CRA, 2015. 
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Os estudantes declararam também qual a sua posição familiar com relação à renda, e, 

mesmo o índice de 40,63% (65) se concentra em “dependente”. No entanto, há uma parcela 

significativa de estudantes que contribuem na composição da renda ou são provedores da 

renda, correspondendo a 41,88% (67), conforme demonstrado no gráfico 12. Ao filtrar essa 

informação, limitada aos ingressantes por meio da AF 1 – PPI, este índice aumenta para 

47,37% (9) de estudantes que compõem ou proveem a renda. 

 

Gráfico 12 - Situação familiar perante a renda dos ingressantes – Geral x AF1-PPI 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora, elaborado a partir do banco de dados disponíveis nas fichas individuais 

de matrícula, Ifro/CRA, 2015. 

 

Assim, verificou-se que os dados dos candidatos demonstraram haver um amplo 

contingente de candidatos às vagas reservadas à ação afirmativa AF 1, devido à renda familiar 

ser igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo, e dos ingressantes, independentemente se 

matriculados pela reserva de vagas ou ampla concorrência, demonstraram uma ampla 

demanda por assistência estudantil de apoio financeiro, pois, “o aluno ingressante carente 

necessita de recursos para transporte, alimentação, material escolar e didático” (BRANDÃO, 

2005, p. 68), tanto pelos índices de desemprego quanto por prover ou compor a renda 

familiar; muitas vezes, seus rendimentos revelam-se insuficientes para se manter no curso. 

 

4.4.2.3 Autodeclaração: Pretos, Pardos ou Indígenas 

 

O campo da identificação racial pelo IBGE, a autodeclaração teve seu princípio na 

realização dos censos demográficos de 1950 e 1960, momento em que ocorreram as primeiras 

orientações para os entrevistadores de respeitar a resposta da pessoa recenseada 

(PETRUCCELLI, 2013). Para Osório, há três métodos de identificação racial: 
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O primeiro é a autoatribuição, no qual o próprio sujeito da classificação escolhe seu 

grupo. O segundo é a heteroatribuição, no qual outra pessoa define o grupo do 

sujeito. O terceiro método é a identificação de grandes grupos populacionais dos 

quais provieram os ancestrais por intermédio de análise genética. (OSÓRIO, 2013, 

p. 91-92) 

 

A autodeclaração seria, então, a autoatribuição de uma característica, quando o sujeito 

se autoclassifica em alguma das categorias, no caso do IBGE, preestabelecidas. A questão da 

autodeclaração de cor ou raça tornou-se um assunto complexo quando passou a ser utilizada 

para seleção de beneficiários de políticas públicas. Quanto a isto, Osório assevera que: 

 

O advento das políticas públicas introduziu um novo uso para a classificação de cor 

ou raça do IBGE – o de selecionar beneficiários –, o que trouxe questionamentos 

sobre a autoatribuição dar margem a fraudes (pessoas brancas ou amarelas se 

declararem pretas ou pardas para se beneficiarem indevidamente). (OSÓRIO, 2013, 

p. 93) 

 

Contudo, cabe lembrar que, historicamente, os sujeitos de cor preta ou raça negra 

foram subalternizados, principalmente no período em que a intenção era de branquear a 

sociedade, diluindo o “sangue negro no cruzamento com os contingentes migratórios, o que 

levaria ao gradual desaparecimento dessa população” (PETRUCCELLI, 2013, p. 23), 

caracterizando, presumidamente, a superioridade branca. A concepção da política pública de 

reserva de vagas nas Universidades e Institutos Federais está muito atrelada às questões 

históricas da exclusão de negros, e seus descendentes, da vida em sociedade. Devido a essa 

questão, esses sujeitos, no decorrer da história e como ainda é visto, sofrem com a 

discriminação e preconceito. 

Essa discriminação e preconceito sofridos são devidos, em alto potencial, à cor da 

pele. Como forma de atender a essa parcela da população, a Lei nº 12.711/2012 estabeleceu a 

reserva de vagas exclusivamente para pretos, pardos e indígenas, levando em consideração 

apenas a cor da pele. Dessa forma, os afrodescendentes não se encaixariam nesse critério. 

 

Segundo a lei federal, as cotas raciais não são para “afrodescententes”, são para 

pretos e pardos. Há uma diferença importante entre esses termos, porque o que conta 

é a sua aparência, a sua cor. Sendo de cor preta ou parda, você pode se inscrever 

nessa cota. Isso é diferente de se dizer “afrodescentente”, porque, a rigor, é 

afrodescentente todo mundo que é filho, neto, bisneto etc. de pessoas de ascendência 

africana, ou seja, parentes de pessoas de cor preta. Se você é “afrodescendente”, mas 

não tem a cor de pele preta ou parda, você não pode concorrer às cotas raciais. Isso é 

porque o objetivo é incluir na universidade pessoas que podem ser discriminadas por 

sua aparência e não qualquer pessoa que tem alguém negro na família. As cotas 

também não são simplesmente para “negros”, mas como está descrito na lei, para 

pretos e pardos, porque também são direcionadas a pessoas de cor de pele parda, ou 

morena, como muitos preferem dizer. (FERES JR; TOSTE; MORATELLI; 

BARBABELA, 2014, p. 16) 
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Nessa esteira, Fonseca esclarece que o termo afrodescendente: 

 

[...] une todos os descendentes dos africanos submetidos à escravidão após o século 

XV; sem, no entanto, distinguir entre aqueles que procuraram livrar seu povo e 

aqueles que se aliaram ao poder das metrópoles coloniais, em decorrência disso trata 

todos de uma maneira aberta como irmãos de uma mesma descendência. Esse 

conceito tem uma grande base política, cultural e demográfica, mas corre o risco de 

cair no vácuo pelo fato de não lidar com profundas diferenças e antigos 

antagonismos também cunhados pelo processo político, econômico e cultural. 

(FONSECA, 2004, p. 70) 

 

Logo, categorizando a população como afrodescendentes, corre-se o risco de 

escamotear aqueles que de fato sofreram e sofrem com a discriminação e o preconceito, no 

caso racial, devido à sua cor da pele. Os instrumentos normativos legais de reserva de vagas 

não estabelecem um documento específico que exija a comprovação do pertencimento a uma 

cor ou raça. Entretanto, apesar de o candidato indicar no ato da inscrição a sua cor ou raça, o 

Ifro estabeleceu a autodeclaração assinada manualmente, como comprovação, que fica 

arquivada na pasta do estudante quando efetiva a matrícula.  

No entanto, para o caso dos indígenas, como apontado por Baniwa, a autodeclaração é 

insuficiente por ser individualista, dado que “[...] nega totalmente a autonomia coletiva dos 

povos indígenas” (BANIWA, 2013, s/p). O autor acredita ainda, que esta tenha sua 

importância. Contudo, não deveria ser a única forma de comprovação, mas que “deveria ser 

associada a outros instrumentos de declaração ou identificação, como o pertencimento 

etnoterritorial ainda que como memória histórica, linguística e o reconhecimento de seu povo 

de pertencimento” (BANIWA, 2013). 

Apenas com a autodeclaração se possibilitaria que os indígenas residentes nos centros 

urbanos acessassem as vagas com mais facilidade: “[...] estes, muitas vezes, não têm nenhum 

compromisso com a comunidade [...] tendem a serem menos sensíveis ao valor e princípio 

comunitário de vida” indígena (BANIWA, 2013). Quanto à comprovação daqueles que optam 

por ingressar por meio do critério racial, o candidato deve apresentar a autodeclaração, 

indicando uma das categorias: preta, parda ou indígena (PPI). 

No processo de seleção aos cursos presenciais do Ifro – Campus Porto Velho Zona 

Norte, a autodeclaração se faz presente duas vezes: a primeira no questionário 

socioeconômico e a segunda no momento em que se escolhe concorrer pelas cotas ou não, ou 

seja, ao indicar a cota, como forma de confirmação, o candidato indica qual a cor ou raça que 

se autoatribui novamente. Com base no banco de dados gerados a partir do questionário 

socioeconômico dos processos seletivos, constatou-se que 149 candidatos se autodeclararam 

da cor branca, representando 20,69% dos candidatos, 86 se autodeclaram da cor preta, 
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equivalente a 11,94%. Da cor parda, 463 candidatos, correspondendo mais de 50% dos 

candidatos (64,31%), da cor amarela 10 candidatos, representando 1,39%, e da raça indígena 

11 candidatos, representando 1,53% dos candidatos inscritos nos processos seletivos de 2013 

e 2014 para os cursos técnicos de nível médio presenciais do Ifro – Campus Porto Velho Zona 

Norte. Houve a não identificação da autodeclaração de apenas um candidato. 

O índice elevado de candidatos que se autodeclaram pardos se manteve ao analisar os 

dados quanto à cor ou raça dos ingressantes, demonstrando que a maioria (59,38%) se 

considerara parda, inclusive quanto aos dados específicos daqueles que ingressaram pela AF 1 

– PPI, demonstrando o atendimento ao critério da Lei das Cotas, conforme demonstrado no 

gráfico 13. 

 

Gráfico 13 - Cor ou Raça dos ingressantes – Geral x AF1-PPI 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora, elaborado a partir do banco de dados disponíveis nas fichas individuais 

de matrícula, Ifro/CRA, 2015. 
 

Contudo, observou-se que no rol das 160 vagas preenchidas, a porcentagem 

apresentada quanto ao indígena representou apenas um estudante matriculado. Ressalta-se que 

seu ingresso se deu pela ampla concorrência, não pela reserva de vagas. Quanto à cota AF 1 – 

PPI, preencheu-se em sua totalidade por estudantes que se autodeclaram pretos ou pardos, 

conforme o gráfico 13. Com os dados quanto à cor ou raça dos candidatos e ingressantes nos 

cursos presenciais de nível médio do Ifro – Campus Porto Velho Zona Norte, verificou-se que 

o índice de pardos corresponde aos dados recenseados pelo IBGE em 2010.  

No entanto, verifica-se que o índice de estudantes indígenas é baixo, demonstrando 

que a Lei nº 12.711/2012, da forma como está posta, parece não garantir a representatividade 

dos grupos indígenas nos Institutos Federais e Universidades. 
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4.4.3 Os perfis dos candidatos e ingressantes dos Cursos Técnicos Subsequentes em Finanças 

e Informática para Internet 

 

Nesta seção, serão demonstradas as análises dos dados coletados a partir do 

questionário enviado aos 160 ingressantes dos cursos Técnicos Subsequentes em Finanças e 

Informática para Internet nos anos de 2013 e 2014 do Ifro – Campus Porto Velho Zona Norte. 

As análises demonstradas inicialmente fazem referência aos dados coletados a partir do banco 

de dados disponibilizado pela Reitoria e pelas fichas de matrículas, possibilitando a 

apresentação do perfil dos ingressantes em sua totalidade. Em seguida, será a vez dos 54 

participantes que responderam ao questionário enfocando as questões das cotas. 

 

4.4.3.1 Primeira Parte: Perfil dos Candidatos e Ingressantes aos Cursos Pesquisados 

 

Assim, em sua totalidade, verificou-se tanto nos inscritos (candidatos) quanto nos 

ingressantes (matriculados) a prevalência do gênero feminino em mais de 50%. Nos inscritos, 

as porcentagens foram: 53,36% feminino, 47,50% masculino e 0,14% não identificado. No rol 

dos matriculados, houve: 50,63% feminino, 43,75% masculino e 5,62% não identificados. 

Dos ingressantes, a relação entre gênero e cor ou raça, constatou-se que as mulheres 

autodeclaradas pardas se sobressaem aos homens, correspondendo a 35,63% e a 23,13% 

respectivamente. Com relação às demais cores ou raça, os índices de homens matriculados são 

um pouco mais elevados, sendo: amarela (1,25%), branca (11,25%), preta (3,75%) e indígena 

(0,63%) para homens; e, amarela (0,63%), branca (10%), preta (1,25) e indígena (0%) para 

mulheres53. Esse dado corrobora com o aumento das mulheres em busca pela igualdade, uma 

vez que essa “refere-se, fundamentalmente, à igualdade de direitos, de oportunidades e de 

tratamento entre homens e mulheres em todas as dimensões da vida humana”. (MORAES, 

2010, p. 84)  

A diversidade de gênero na educação, seja na Educação Básica (Fundamental, Média e 

Técnica Profissional), seja na Educação Superior, contribui para a construção de uma nova 

cidadania, com características igualitárias. Visto ainda que as mulheres e a população negra, 

devido aos estereótipos historicamente construídos, impulsionam estas à maior 

vulnerabilidade, e a Educação vem como contributo para esta superação (MORAES, 2010). 

                                                           
53 Dos ingressantes, 12,50% corresponde ao que não foi possível identificar ou gênero ou a cor ou raça destes. 
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Os estudantes que ingressaram nos cursos subsequentes presenciais do Campus Porto 

Velho Zona Norte, na época de seu ingresso54, encontravam-se predominantemente na faixa 

etária que compreende dos 17 aos 24 anos, conforme demonstrado no gráfico 14. 

 

Gráfico 14 - Faixa etária dos ingressantes 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora, elaborado a partir do banco de dados do Ifro. 

 

Pode-se observar que 60,63% dos estudantes, quando ingressaram nos cursos, tinham 

menos de 30 anos. Destes, 35,63% se autodeclararam pardos. Os pretos correspondem a 

4,38% e os indígenas a 0,63%, ou seja, são jovens, possíveis trabalhadores, em fase produtiva 

da vida, que podem estar buscando qualificação profissional, posto que, como apontado por 

Velasco: 

 

a qualificação é legitimada ao se apresentar como um dos requisitos fundamentais ao 

processo de reestruturação produtiva, já que postulada como componente essencial 

da chamada empregabilidade [...] tende a remeter ao indivíduo a organização das 

condições necessárias para concorrer ao mercado de trabalho, assim como nele 

manter-se. (VELASCO, 2012, p. 255) 

 

Sendo assim, os estudantes, por iniciativa própria, devido à pressão imposta nos 

discursos quanto ao emprego, têm a responsabilidade de estar em condições de ser 

empregáveis ou manterem-se no emprego e, desta forma, buscam novos cursos 

profissionalizantes como meio de se qualificarem.  Contudo, Kuenzer acredita que a proposta 

pedagógica dos cursos deve ser diferenciada, a fim de ir além do mercado de trabalho. 

 

                                                           
54 Não foi possível identificar a faixa etária dos candidatos aos cursos. 
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Há, pois, que se investir na construção coletiva de uma nova proposta pedagógica, 

que, contemplando a diversidade, articule formação científica e sócio-histórica à 

formação tecnológica, promovendo autonomia intelectual e ética, mediante o 

domínio teórico-metodológico do conhecimento socialmente produzido e 

acumulado, de modo a preparar os jovens para atender e superar as revoluções na 

base técnica de produção, com seus perversos impactos sobre a vida individual e 

coletiva. Seja mediante uma modalidade politécnica ou profissional, a proposta 

deverá integrar, necessariamente, ciência, tecnologia, trabalho e cultura. 

(KUENZER, 2011, p. 53) 

 

Dessa forma, o ensino profissional não se fixaria apenas na aquisição de novas 

habilidades, técnicas, competências específicas a uma função, e sim para a vida, de forma 

ética a superar os ciclos que a base de produção sofre com o capitalismo. Destaca-se, ainda, 

conforme Velasco, que limitar os jovens em faixa etária não é a única forma de se falar de 

juventude, uma vez que a juventude está intrinsecamente ligada às circunstâncias materiais, 

sociais e culturais, e que para alguns, “ela começa muito cedo, sobretudo, para quem não tem 

direito à infância” (VELASCO, 2012, p. 247). 

Aos candidatos aos cursos pesquisados indagou-se, ainda, sobre o motivo que 

predominou na escolha do curso e a expectativa primeira sobre o curso profissionalizante. A 

partir das análises dos dados, demonstradas nos gráficos 15 e 16, corroboram com a hipótese 

lançada anteriormente quanto à busca dos jovens por formação profissional. Os candidatos 

inscreveram-se aos cursos devido ao Mercado de Trabalho (77,0%), como uma possibilidade 

de conseguir um trabalho, enquanto o segundo motivo predominante residiu na Adequação às 

Aptidões Profissionais (10,14%), configurando o interesse em requalificação profissional, ou 

seja, em estar em condições exigidas para a empregabilidade. 

 

Gráfico 15 - Motivo predominante na escolha da carreira para a qual se inscreveu (candidatos) 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora, elaborado a partir do banco de dados do Ifro. 

 

Quanto à expectativa sobre a realização de um curso profissionalizante, 85,14% dos 

candidatos esperavam que a formação lhes proporcionasse aquisição de conhecimento 

especificamente voltado ao mercado de trabalho. Estes dados vêm ao encontro do que 
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Velasco (2012) e Sousa e Pereira (2012) denominam de empregabilidade. No contexto da 

empregabilidade  

 

[...] a responsabilidade pela inserção profissional é transferida de uma perspectiva 

social para uma individual, embora, como lembra Frigotto (1996), essa valorização 

da ética individualista ocorra com o consentimento por parte dos envolvidos. Nas 

palavras de Paiva (2001, p. 49), “a empregabilidade converte-se, neste caso, num 

corolário dos conhecimentos, habilidades e esforço individual de adequação”. 

(SOUZA; PEREIRA, 2012, p. 100) 

 

No gráfico 16 demonstra-se mais uma vez que os candidatos buscam os cursos do Ifro 

por estarem preocupados, primeiramente, com o mercado de trabalho. 

 

Gráfico 16 - Expectativa primeira sobre um curso profissionalizante (candidatos) 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora, elaborado a partir do banco de dados do Ifro. 

 

No entanto, na educação, tanto no ensino propedêutico quanto no ensino profissional, 

podem ter seus projetos desenvolvidos para a superação da lógica capitalista, centrada 

unicamente na preparação para o mercado de trabalho ou ascensão ao ensino superior. 

Portanto, Flach sugere: 

 

Superar a lógica capitalista que rege a vida dos indivíduos de um país supõe 

condições que viabilizem a sua compreensão com vistas à tomada de decisão 

coletiva. Uma das condições necessárias para esse processo de conscientização e 

consequente tomada de decisão sobre os rumos sociais, políticos e econômicos da 

sociedade é oferecida pela instituição escola, atualmente responsável em oferecer 

aos indivíduos o contato com o conhecimento historicamente desenvolvido pelos 

seres humanos, e, dessa forma, contribuir para o contínuo desenvolvimento dos 

cidadãos. (FLACH, 2011, p. 286) 

 

A partir da convivência escolar, do desenvolvimento de um projeto pedagógico que 

tenha como propósito, além do Ensino Básico e/ou Técnico Profissional, a promoção de 

cidadãos preparados para compreender e enfrentar os rumos sociais, políticos e econômicos 

postos na sociedade. Contudo, os dados validam a conclusão dos estudos de Kuenzer de que 

0,83
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“a educação tecnológica de qualidade, ofertada pela rede pública, de modo geral, é 

frequentada pelos jovens de classe média, que nela veem uma alternativa de inclusão no 

mundo do trabalho, de continuidade dos estudos em nível superior e de ascensão social” 

(KUENZER, 2011, p. 51). 

A partir destes dados, averiguou-se que os candidatos aos cursos de nível médio do 

Ifro – Campus Porto Velho Zona Norte variam entre mulheres e homens jovens que 

pretendem uma formação profissional voltada para o mercado de trabalho, em sua maioria se 

autodeclaram pardos. 

 

4.4.3.2 Segunda parte: perfil dos ingressantes e opiniões sobre as cotas 

 

A partir das respostas de 5455 participantes do questionário enviado por meio de 

plataforma on-line no mês de junho de 2016 aos ingressantes nos cursos e anos pesquisados, 

houve a participação de 31 (57,4%) mulheres e 23 (42,6%) homens. Desses participantes, 

conforme as categorias de cor e raça estabelecidas pelo IBGE, 1,9% se autodeclarou da cor 

amarela, 18,5% da branca, 68,5% da parda, 11,1% da preta e nenhum participante se 

autodeclarou da raça indígena. 

O índice elevado de pessoas autodeclaradas pardas está em consonância com a 

quantidade de pardos recenseados no último censo demográfico realizado pelo IBGE em 

2010, onde, em Rondônia contabilizam-se 55,63% de pardos na população do estado. 

Considerando que o critério para ingresso nos cursos subsequentes é ter o Ensino Médio 

completo até o ato da matrícula, questionou-se qual outra escolaridade esses participantes 

teriam além do Ensino Médio, e obtiveram-se as seguintes porcentagens: Ensino Técnico de 

nível médio completo (20,4%), Ensino Técnico de nível médio incompleto (11,1%), Ensino 

Superior completo (18,5%), Ensino Superior incompleto (27,8%), Especialização (1,9%), não 

tem outra escolaridade além do Ensino Médio (18,5%) e outra formação (1,9%). 

Desses participantes, atualmente 31,5% concluíram o curso, 11,1% frequentam o 

curso, 16,7% desistiram do curso formalmente, dirigindo-se à CRA e assinando o termo de 

desistência, 31,5% desistiram do curso deixando de comparecer na instituição e 9,3% 

trancaram o curso. 

                                                           
55 54 participantes representam 33,75% do total de ingressantes (160) nos anos de 2013 e 2014 nos cursos 

pesquisados. 
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Na questão concorrência no Processo Seletivo: 35,2% optaram pelas cotas e 64,8% 

pela ampla concorrência. Dos que ingressaram pelas cotas 25,9% consideraram-na 

fundamental para o ingresso no curso, 5,6% consideraram não ter sido fundamental e 9,3% 

responderam não saber avaliar, os demais 59,3% não ingressaram pelas cotas. A partir desses 

dados, ao relacionar as desistências e trancamentos com a forma de ingresso (cotas e ampla 

concorrência), a desistência informal se sobressai independente do fato de o estudante ter 

ingressado por intermédio das cotas ou pela ampla concorrência. 

 

Gráfico 17 - Desistência e trancamento – Ampla concorrência x Cotas 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora, 2016. 

 

Dentre os motivos que levaram mais de 50% dos estudantes a desistirem ou  trancarem 

o curso, estão: 

 

Quadro 2 - Fatores que motivaram a desistência ou trancamento do curso 

Em caso de desistência/trancamento do curso, quais foram os fatores 

que levaram você a desistir do curso? 

Quant. de 

marcações 
% 

Incompatibilidade do horário do curso com o trabalho. 6 19,4% 

Não identificação com o curso escolhido. 6 19,4% 

Passei para um curso de nível superior em outra Instituição de Ensino. 4 12,9% 

Problemas de saúde. 4 12,9% 

Falta de habilidade com as tecnologias. 3 9,7% 

Falta de apoio acadêmico (professor e servidores voltados ao ensino). 2 6,5% 

Falta de assistência estudantil. 2 6,5% 

Falta de transporte público na região onde resido. 2 6,5% 

Outros* 2 6,5% 

Problemas familiares. 2 6,5% 

Passei para outro curso técnico em outra Instituição de Ensino. 1 3,2% 

Transferi para a modalidade a distância (EaD). 1 3,2% 

*Tenho um bebê; Mudei de cidade; Não tinha computador ou acesso à internet em casa; Fazia dois cursos 

(superior e técnico). 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, 2016. 
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Sobre as cotas, especificamente quanto à Lei nº 12.711/2012, questionou-se se estes a 

conheciam e 55,6% dos participantes responderam que conhecem, e 44,4% desconhecem. 

Deste percentual 33,7% emitiram opinião positiva quanto às cotas contribuírem para a 

superação da desigualdade racial e social, 24,1% caracterizaram-na como negativa, 7,4% 

contraditória, 13% emitiram uma opinião indecisa e 22,2% disseram não ter condições de 

responder. 

 

Gráfico 18 - Proporcionalidade de opiniões quanto às cotas em relação à autodeclaração de cor/raça 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora, 2016. 

 

Verificou-se, ainda, que embora os estudantes autodeclarados pretos e pardos tenham 

opiniões negativas a respeito das cotas quanto à superação da desigualdade social e racial. 

Dentre as respostas destacam-se: 

 

“Não. Seria melhor o governo investir em educação de qualidade desde o Ensino 

Fundamental até o Superior.” (P. Pardo 1) 

 

"Acho ridícula, só porque uma pessoa é negra, indígena ou possui alguma 

deficiência física não quer dizer que ela é menos inteligente ou possui uma 

capacidade inferior. Se o problema está nessas pessoas não conseguirem adentrar em 

uma instituição, então, deveria existir um curso pré-vestibular ou de preparação e 

nivelamento para essas pessoas, pois elas entram por cotas e, logo, desistem ou 

reprovam [sic] e, às vezes, atrapalham o rendimento da turma e de alguns alunos por 

não possuírem o conhecimento mínimo para estarem lá. Na minha turma existiam 

mais de 40 alunos, menos de 10 terminaram e nenhum dos que acabaram entraram 

no Ifro por cota.” (P. Pardo 2) 

 

“Não, pelo contrário. Creio que isso gera mais preconceito. Exemplo: um negro 

passa no vestibular em primeiro lugar, mas muita gente vai achar que ele entrou por 

causa da cota.” (P. Pardo 3) 

 

“Eu acredito que a desigualdade social e racial é um fato; contudo, a Lei de Cotas 

serve apenas como meio que o Estado lançou para tentar disfarçar sua 

incompetência de oferecer condições sociais iguais a todos os cidadãos, ao exemplo 

da educação – se a educação oferecida pelo Estado é igual para todos, logo, 

prevalecerá apenas a determinação de cada um para alcançar seus objetivos; O que 
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de fato supre as necessidades do sistema capitalista, o mais esforçado colherá os 

melhores frutos.” (P. Preto 1) 

 

“Negativo, pois quando se fala em cotas já está havendo a desigualdade social e 

racial. Para superar isso, os governos terão que igualar a educação estudantil. Com 

isso, haverá igualdade social e racial, pois, a educação abrirá a mente das pessoas 

desde crianças até a fase adulta.” (P. Preto 2) 

 

A partir das falas dos participantes, observou-se que o discurso apresentado por eles 

está voltado para a ideologia da meritocracia, na qual responsabiliza o indivíduo, no caso os 

negros, pelo seu fracasso, e não que esse possível fracasso seja fruto da uma história de 

desvantagens sociais, inclusive, de discriminação racial. Brandão (2005), ao utilizar a 

metáfora de Johnson56 (1965), esclarece que as condições iniciais dos grupos minoritários 

presentes na sociedade não são iguais às da maioria dominante e, desta forma, as políticas 

públicas focalizadas para esses grupos são de grande valia, de forma a reparar os direitos para 

eles negados no processo histórico da sociedade (FONSECA, 2009; CURY, 2013). 

Nos discursos dos participantes, percebe-se, ainda, a preocupação com o Sistema de 

Ensino Público do País, visto que a atual configuração social persiste “[...] um padrão de 

educação excludente e seletivo, que, frente ao século XXI, não atende ao direito à Educação 

Básica pública de qualidade para grande parte da população” (BATISTA, 2015, p. 112), a 

forma ideal seria a disponibilização de vagas a todos e uma educação de qualidade em todos 

os níveis. 

Outro aspecto presente nos discursos dos participantes consiste na geração de 

preconceito e discriminação. No entanto, dentre os depoimentos, inclusive os positivos, não 

há argumentos a respeito da importância da diversidade racial nem sobre o fato da 

convivência com os pretos e os indígenas possibilitar o enfrentamento e combate do 

preconceito e da discriminação étnico-racial e social. 

 

4.5 Assistência estudantil dos cotistas no Ifro – Campus Porto Velho Zona Norte 

 

Após as considerações relacionadas aos perfis dos candidatos e ingressantes aos cursos 

técnicos de nível médio do Ifro – Campus Porto Velho Zona Norte e, partindo do pressuposto, 

como citado anteriormente, de que ingressar não é em si condição única e suficiente para que 

o candidato, agora estudante, conclua o curso, dados e análises voltadas à permanência desses 

                                                           
56 “[...] não seria possível colocar dois homens competindo numa mesma corrida de velocidade se um deles 

tivesse ficado acorrentado durante anos e ainda acreditar que ambos teriam as mesmas chances de vencer a 

prova”. (BRANDÃO, 2005, p. 5) 
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estudantes compõem esta seção. A Assistência Estudantil do Ifro – Campus Porto Velho Zona 

Norte iniciou-se no ano de 2013, especificamente com a abertura das primeiras turmas dos 

cursos técnicos de nível médio, Informática para Internet e Finanças, na modalidade 

presencial virtual (EaD). 

Conforme o Relatório de Atividades da Coordenação de Assistência ao Educando do 

segundo semestre de 2014, “a primeira formatura [ocorreu] em 2014 com um total de 19 

alunos dentre esses, 7 (36,8%) haviam sido beneficiados pela assistência estudantil” (IFRO, 

2014b, p. 23). No primeiro semestre de 2013, o Ifro – Campus Porto Velho Zona Norte abriu 

a seleção para os estudantes matriculados nos cursos presenciais para os Programas de 

Auxílio Complementar (Proac) e de Concessão de Auxílio Transporte (Procat). 

Dos estudantes que ingressaram nesse período, contemplou-se apenas um estudante no 

Proac, inclusive já concluiu o curso. Dos estudantes que ingressaram em 2013/1, no último 

semestre (2014/1), considerando que a turma encerrou no período certo de integralização 1,5 

ano, mais quatro estudantes foram contemplados com a Assistência Estudantil. Destes, dois 

ingressaram pela ampla concorrência, porém, um desistiu do curso; três por intermédio das 

cotas, e destes, dois concluíram e um evadiu no início do semestre, tão logo começou a 

receber o auxílio-estudantil. 

No total de cinco semestres (2,5 anos), dos 160 estudantes que ingressaram nos 

anos/semestres e cursos pesquisados, 48 (30%) foram contemplados com algum programa de 

assistência estudantil, em que se repassa o auxílio financeiro diretamente ao estudante, 

correspondendo a um pouco mais da metade dos estudantes identificados (58,12%) como 

público-alvo da AE demonstrado no gráfico 9 - Renda familiar dos ingressantes - Geral. Os 

programas ofertados nesse período foram o Proac, Procat e Procae, com valores variados entre 

R$ 80,00 e R$ 200,00. Dentre os estudantes assistidos, observou-se que houve a 

contemplação de um deles no Promore, com o valor de R$ 450,00. 

 

Os programas Proac. Procat e Promore, em consonância com a avaliação 

socioeconômica, foram concedidos aos estudantes que, no conjunto dos indicadores 

sociais, econômicos e culturais de seu contexto familiar, enfrentavam dificuldades 

em [sic] manter suas necessidades básicas e complementares no Instituto, como 

forma de combater a evasão. (IFRO, 2014b, p. 17) 

 

As vigências dos programas também variam, no entanto, são ofertados com a 

finalidade de atender os estudantes durante todo o ano da seleção. A continuidade da oferta 

dos auxílios no ínterim do processo formativo dos estudantes nem sempre é possível, devido à 

questão orçamentária, que pode sofrer alterações no decorrer do ano e de um ano para o outro. 
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Nessa pesquisa, a partir dos dados fornecidos pela Coordenação de Assistência Estudantil 

(Caed), observou-se que a maioria dos estudantes contemplados com a Assistência Estudantil 

foram aqueles que ingressaram pela Ampla Concorrência, conforme demonstrado na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Quantidade de estudantes auxiliados com a assistência estudantil por tipo de vaga 

Tipo de vaga 

Status no curso 

Concluído Em curso Evadido/Desistente 
Não 

identificado 

AC 5 20 4 - 

AF 1 – PPI 1 10 - - 

AF 1 – OE 1 2 1 - 

AF 2 – PPI 3 - - - 

AF 2 – OE - - - - 

Não identificado - - - 1 

TOTAL 
10 32 5 1 

48 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, elaborado a partir do banco de dados das seleções à assistência 

estudantil, Ifro/CAED, 2015. 

 

Dos dados coletados, observou-se ainda que no primeiro semestre de 2015 houve a 

continuidade de onze estudantes auxiliados pela Assistência Estudantil de um semestre para o 

outro, contribuindo para sua permanência no curso. Desses estudantes, três ingressaram pela 

AF 1 – PPI e oito pela Ampla Concorrência (um, no período da pesquisa, encontrava-se 

evadido). Os dados demonstrados corroboraram com a afirmativa de que “[...] a necessidade 

por assistência estudantil é eminente e as políticas devem ser sempre discutidas para atender 

da melhor forma o aluno”. (IFRO, 2014a, p. 11) Estudos realizados por Gomes (2005) 

demonstram que a trajetória dos estudantes “sem uma adequada política de permanência, não 

tem sido tarefa fácil”, reforçando: 

 

[...] a demanda pela implementação de cotas raciais em conjunto com ações, projetos 

e programas de permanência. Não basta apenas abrir as portas dos cursos superiores 

[e técnicos de nível médio] para a juventude negra. É preciso também garantir, para 

os(as) nossos(as) jovens, condições adequadas de continuidade dos estudos, de 

formação acadêmica e científica. (GOMES, 2005, p. 252) 

 

Assim, é possível inferir que as ações afirmativas vão além de políticas de acesso, 

abrangem programas de permanência que possibilitam a conclusão dos cursos pelos 

estudantes cotistas. Nesse viés, Carvalho afirma que: 

 

As ações afirmativas não se esgotam na política de cotas para a entrada na 

universidade [ou institutos federais]. Outras ações são igualmente necessárias, tais 

como o apoio aos cursos pré-vestibulares e programas de apoio à permanência, entre 

os quais estão: bolsas de manutenção, facilidade de moradia e acompanhamentos 

acadêmicos diversos. (CARVALHO, 2003, p. 65) 
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Com base nas respostas dos 54 participantes do questionário aplicado no mês de junho 

de 2016, constatou-se que os índices maiores quanto ao acesso à assistência estudantil do 

Campus se concentram naqueles estudantes que ingressaram pela ampla concorrência, 

conforme mencionado, destacando que daqueles que concluíram o curso 13% ingressaram 

pela ampla concorrência e não tiveram acesso à Assistência Estudantil, assim como aqueles 

que ingressaram pelas Cotas, destaca-se o índice de 9,3% dos estudantes que concluíram o 

curso sem a Assistência Estudantil, conforme demonstrado no quadro 3. 

Os índices maiores concentram-se entre aqueles que ingressaram pela Ampla 

Concorrência em virtude de às matrículas serem reduzidas nas vagas destinadas às cotas, 

conforme mostra a tabela 3 (vagas ofertadas, inscritos e matriculados). No que se refere aos 

índices serem maiores dentre aqueles que não tiveram acesso à assistência estudantil em 

virtude do recurso ser reduzido. 

Cavalheiro ressalta que, a partir da política de ingresso materializada na Lei nº 

12.711/2012 (Lei das Cotas), “requer maior alocação de recursos para atendimento às ações 

de Assistência Estudantil, pois são estudantes com o perfil focalizado pelo Pnaes” 

(CAVALHEIRO, 2013, p. 54). 

 

Quadro 3 - Panorama forma de ingresso e assistência estudantil 

 

AMPLA 

CONCORRÊNCIA 
COTAS 

Atualmente, você: 
Acesso à 

AE* 

Não acesso 

à AE* 

Acesso à 

AE* 

Não acesso 

à AE* 

Concluiu o curso. 5,6% 13,0% 3,7% 9,3% 

Frequenta o curso. 5,6% 0,0% 3,7% 1,9% 

Desistiu do curso formalmente (dirigiu-se à CRA e 

assinou o termo de desistência). 
1,9% 13,0% 0,0% 1,9% 

Desistiu do curso (não compareceu mais na 

instituição). 
3,7% 16,7% 5,6% 5,6% 

Trancou o curso. 1,9% 3,7% 0,0% 3,7% 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, 2016. 

*AE: Assistência Estudantil 

 

No entanto, ao analisar os índices percentuais dos estudantes que concluíram o curso 

ou frequentam o curso ainda, percebeu-se que muitos têm ou tiveram acesso à Assistência 

Estudantil, totalizando 11,2% que ingressaram pela ampla concorrência e 7,4% pelas cotas, 

como forma de contribuir para a permanência no curso. Em razão disso, conforme 

Vasconcelos assinala que a assistência estudantil “tem como finalidade prover os recursos 

necessários para a transposição dos obstáculos e superação dos impedimentos ao bom 

desempenho acadêmico” (VASCONCELOS, 2010, p. 609), possibilitando que eles possam 

permanecer no curso e obter bom desempenho curricular. 
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Dentre os programas de assistência estudantil, os mais acessados foram os Programas 

de Concessão de Auxílio-Transporte e o Auxílio-Complementar, como exposto no Relatório 

de atividades da Caed (2014). 

 

Quadro 4 - Assistência estudantil mais acessada 

Se teve/tem auxílio estudantil, marque os auxílios que você teve/tem acesso. Quant. de marcações 

Auxílio transporte - Procat. 13 

Uniforme. 10 

Auxílio complementar - Proac. 9 

Material didático - Proasen. 3 

Auxílio alimentação - Procal. 2 

Outro: 1 

Atendimento Psicossocial - Proasab. 0 

Auxílio moradia - Promore. 0 

Auxílio para participação em eventos - Prodetec. 0 

Auxílio ao estudante colaborador - Procae. 0 

Não tive acesso aos auxílios da Assistência Estudantil. 31 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, 2016. 

 

O uniforme, conforme listado no quadro 5, corresponde ao acesso dos estudantes a 

uma camiseta no início do semestre. O acesso ao uniforme para todos os estudantes não está 

institucionalizado, apenas aos estudantes socioeconomicamente vulneráveis (IFRO, 2014c). 

No entanto, o Campus oferecia, sempre que o recurso financeiro possibilitava, uma camiseta a 

todos os estudantes matriculados nos cursos, independentemente do nível ou modalidade. 

A partir do questionário constatou-se ainda que os estudantes que tiveram acesso a 

Assistência Estudantil avaliaram como Excelente e Bom a importância dos auxílios no que se 

refere à sua permanência na instituição, mas verificou que a assistência estudantil não 

representa a única forma de garantir a permanência do estudante no curso. Outros fatores, 

como a não identificação com o curso, a falta de apoio acadêmico (professores e servidores 

voltados ao ensino), a avaliação relacionada ao estágio, a incompatibilidade entre os horários 

de trabalho e as aulas, problemas de saúde e familiares, conforme demonstrado no quadro 2. 

Neste sentido, Cavalheiro (CAVALHEIRO, 2013, p. 161) enfatiza que a Assistência 

Estudantil “é uma ação que contribui na melhora do desempenho acadêmico, mas não é a 

única nem a mais importante [...]. Todos têm compromisso com a permanência e o êxito dos 

estudantes” (CAVALHEIRO, 2013, p. 161), não somente a equipe que compõe o setor da 

Assistência Estudantil. 
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Quadro 5 - Avaliação da assistência estudantil por aqueles que tiveram/têm acesso por forma de ingresso 

Atualmente, você: * 
COTAS AMPLA CONCORRÊNCIA 

Excelente Bom Excelente Bom Razoável 

Concluiu o curso. 1 1 1 1 1 

Frequenta o curso. 1 1 2 1 
 

Desistiu do curso formalmente (dirigiu-se a 

CRA e assinou o termo de desistência).   
2 1 

 

Desistiu do curso (não compareceu mais na 

instituição). 
2 1 

   

Trancou o curso. 
    

1 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, 2016. 

 

De modo geral, os estudantes avaliaram a importância da assistência para a 

permanência no curso como excelente (35,2%) e bom (24,1%)57, nestes percentuais constam 

as avaliações de todos os 54 participantes do questionário, tanto daqueles que tiveram acesso 

quanto dos que não tiveram acesso à assistência estudantil, demonstrado no quadro 6. 

Portanto, durante a pesquisa e o período pesquisado, observou-se que a maioria das ações 

desenvolvidas pela Caed é abrangente e atinge todos os estudantes de forma geral. 

No entanto, o acompanhamento dos estudantes contemplados com a Assistência 

Estudantil, inclusive aqueles que ingressaram por meio das cotas, requer um acompanhamento 

sistematizado. Para Vasconcelos (2010), Baniwa (2013), Cavalheiro (2013), além de 

assegurar o acesso é necessário realizar o acompanhamento desses estudantes a fim de 

contribuir de fato para a permanência destes e o êxito no curso escolhido. Como não há 

recurso financeiro para atender todos os ingressantes, a Caed lança os editais com uma 

quantidade limitada de auxílios, onde são especificados o valor, a vigência e demais 

procedimentos de seleção. Apenas no Edital nº 15/2014 se consideraram auxílios específicos 

para estudantes cotistas. Em 2016, utilizou-se a questão do ingresso pelas cotas como critério 

para desempate entre aqueles selecionados na assistência estudantil. Contudo, não houve 

ações específicas para esses estudantes, assim como o acompanhamento específico dos 

estudantes está em desenvolvimento. 

 

4.6 O ideal e o real da implementação da lei de cotas 

 

Conforme a Lei nº 12.711/2012, as Instituições Federais de ensino devem reservar 

50% de seus cursos para candidatos oriundos de escolas públicas, e a partir dessa 

                                                           
57 A avaliação contou ainda com os seguintes resultados: Razoável (3,7%), Ruim (1,9%), sem condições de 

avaliar (29,6%) e outros (5,6%) – Não interferiu; Não obtive nenhuma assistência; Não recebia. 
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porcentagem, subdividir em mais quatro possibilidades de ingresso58. Em análise realizada no 

texto da lei, assim como no decreto e na portaria normativa, estabeleceu-se que as instituições 

reservem vagas, e não necessariamente as preencham. Contudo, nessa pesquisa, teve-se o 

entendimento de que se reservaram vagas, a expectativa é de que seu preenchimento seja 

integral. 

No entanto, como demonstrado na tabela 3 (vagas ofertadas, inscritos e matriculados), 

o Ifro reservou as vagas para os cursos subsequentes Técnico em Finanças e Técnico em 

Informática para Internet do Campus Porto Velho Zona Norte, conforme normatizado. Porém, 

houve reserva de vagas em que a quantidade de inscritos (10) foi menor do que a quantidade 

de vagas ofertadas (12). 

Ao analisar os dados dos ingressantes, essa diferença aumentou, uma vez que, das 

vagas reservadas à Lei nº 12.711/2012, 32 vagas não foram preenchidas por seus respectivos 

candidatos, como evidenciado na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Vagas Remanescentes: ofertadas x preenchidas 

 

VAGAS 

OFERTADAS 
MATRICULADOS VAGAS REMANESCENTES 

PCD 4 0 4 

AC 76 102 - 

AF 1 - PPI 28 19 9 

AF 1 - OE 12 5 7 

AF 2 - PPI 28 21 7 

AF 2 - OE 12 3 9 

Não identificado - 10 - 

TOTAL 160 160 36 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, elaborado a partir do banco de dados do Ifro. 

 

De forma a ampliar a questão de vagas não preenchidas, na análise do status dos 

estudantes que ingressaram nos processos seletivos e cursos pesquisados observou-se que no 

período da coleta dos dados a maioria (39,38%) dos estudantes encontrava-se frequentando o 

curso, devido ao fato destes poderem ser integralizados em até três anos, conforme se vê no 

gráfico 19. 

                                                           
58 Oriundo de escola pública com renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo por pessoa e que se 

autodeclara preto, pardo ou indígena. 

Oriundo de escola com renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo por pessoa de outras etnias (que não 

se declara preto, pardo ou indígena). 

Oriundo de escola pública com renda familiar superior a 1,5 salário-mínimo por pessoa e que se autodeclara 

preto, pardo ou indígena. 

Oriundo de escola com renda familiar superior a 1,5 salário-mínimo por pessoa de outras etnias (que não se 

declara preto, pardo ou indígena). 
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Gráfico 19 - Status do estudante por reserva de vaga 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora, elaborado a partir dos dados disponíveis nas fichas individuais de 

matrícula, Ifro/CRA, 2015. 

 

Quanto aos estudantes que concluíram, percebeu-se que há uma média entre os 

candidatos de ampla concorrência e de vagas reservadas, ou seja, 5% dos estudantes (8) que 

ingressaram pela ampla concorrência concluíram o curso, enquanto 6,88% (11) ingressaram 

pelas vagas destinadas à Lei nº 12.711/2012. Esse percentual reduziu quando se observou os 

números referentes às vagas AF 1 – PPI, apesar de a maioria encontrar-se em processo de 

formação, há ainda, 0,63% (1) dos estudantes trancou e 1,88% (3) evadiram do curso. 

Considerando que foram reservadas 28 vagas para essa cota, 28,5% (8) encontravam-se 

ociosas. Ao analisar os dados de forma geral, das 160 vagas ofertadas e preenchidas 

inicialmente, no ato da coleta verificou-se que 76 destas vagas, isto equivale a pouco mais de 

47%, encontravam-se em partes ociosas, dos quais 9 trancaram o curso, 42 evadiram e 16 

desistiram do curso e 9 foram transferidos.  

Dentre os motivos identificados por meio do questionário aplicado aos ingressantes 

com mais marcações foram a “Incompatibilidade do horário do curso com o trabalho” e a 

“Não identificação com o curso escolhido”. Considerar que as vagas se encontravam “em 

parte” ociosa corresponde ao fato de que aqueles que trancaram o curso podiam retornar, 

desde que não tivesse ultrapassado o período de integralização do curso. Caracteriza-se como 

0,00%

25,63%

6,88%

2,50%

4,38%

20,00%

1,88%

0,63%

3,13%

0,63%

5,00%

1,88%

3,75%

1,25%

PCD

AC

AF1 - PPI

AF 1 - OE

AF 2 - PPI

AF 2 - OE

Não identificado
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Tipo de Vaga

PCDACAF1 - PPIAF 1 - OEAF 2 - PPIAF 2 - OE
Não

identificado

Em curso 0,00%25,63%6,88%2,50%4,38%0,00%0,00%

Trancamento 0,00%3,75%0,63%0,00%1,25%0,00%0,00%

Evadido 0,00%20,00%1,88%0,63%3,13%0,63%0,00%

Desistente 0,00%8,75%0,63%0,00%0,00%0,00%0,63%

Concluído 0,00%5,00%1,88%0,00%3,75%1,25%0,00%

Transferido 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%5,62%

Não identificado 0,00%0,63%0,00%0,00%0,63%0,00%0,00%
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desistência do curso quando o estudante comparece na CRA e formaliza sua desistência. Já a 

evasão corresponde ao fato de os estudantes que deixaram de frequentar o curso/a instituição 

e não formalizam sua desistência ou trancamento. 

A partir do questionário aplicado, constatou-se que, no período da aplicação, junho de 

2016, dos 54 participantes, mais de 31% concluíram o curso, porém, idêntica porcentagem 

(30,48%) desistiu do curso de maneira informal, ou seja, pois apenas deixaram de comparecer 

ao curso, à instituição, conforme demonstrado no gráfico 20. 

 

Gráfico 20 - Panorama dos índices de conclusão e evasão 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora, 2016. 

 

Gráfico 21 - Panorama dos índices de conclusão e evasão por tipo de vaga 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora, 2016. 

 

Os dados exibidos nos gráficos 20 e 21 explicam que as vagas estão sendo reservadas 

para atendimento à lei, porém, os índices de desistência são altos, ao serem comparados com 

aqueles que concluíram ou ainda se encontram frequentando o curso. Acerca disso, Brandão 
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instituição).

Trancou o curso.

16,67%

11,11%

3,70%

5,56%

3,70%

1,85%

11,11%

5,56%

20,37%

11,11%

5,56%

1,85%

1,85%

PCD

AC

AF 1 - PPI

AF 1 - OE

AF 2 - PPI

AF 2 - OE

PCDACAF 1 - PPIAF 1 - OEAF 2 - PPIAF 2 - OE

Concluiu o curso. 0,00%16,67%11,11%0,00%3,70%0,00%
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termo de desistência).
0,00%11,11%5,56%0,00%0,00%0,00%

Desistiu do curso (não

compareceu mais na instituição).
0,00%20,37%11,11%0,00%0,00%0,00%

Trancou o curso. 0,00%5,56%1,85%0,00%1,85%0,00%
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comenta: “a evasão escolar, em qualquer nível de ensino, quando se dá no sistema público, 

significa [...] desperdício de dinheiro público” (BRANDÃO 2005, p. 97), ou seja, um recurso 

investido em vão numa política educacional. 

Assim sendo, idealizar uma política pública educacional de ingresso, como as cotas, 

com ênfase na inclusão social de grupos discriminados e vitimados devido à sua condição 

social e/ou étnica racial, pressupõe que esta seja executada de modo a atingir seus objetivos, 

seu público-alvo integralmente, e isso os dados demonstraram que o Ifro fez, ou seja, garantir 

o acesso. No entanto, há diversos fatores, como o entendimento do processo seletivo, 

densidade de documentos para comprovação das cotas, falta de habilidade com as tecnologias; 

falta de apoio acadêmico (professor e servidores voltados ao ensino); falta de assistência 

estudantil; falta de transporte público na região onde reside; entre outros, que fazem com que 

esses candidatos não ingressem pelas vagas específicas nem permaneçam no curso, 

desembocando na elevação dos índices de evasão e desistência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao se instituir uma política pública por meio de legislação, espera-se que esta seja 

executada plenamente conforme seus objetivos, haja vista sua elaboração ser feita com a 

propositura de atender as demandada dos grupos aos quais se propõem. Contudo, nem sempre 

o que é elaborado e determinado nas políticas públicas, a favor de diminuir o fosso social, é 

alcançado, sobretudo, quando se trata de reverter exclusões sociais que ao longo da história 

foram se estendendo. Quando materializada, gera expectativas as mais diversas àqueles que 

dela esperavam resultados positivos. No entanto, a pesquisa demonstrou que muitas são as 

políticas públicas instituídas a fim de garantir direitos, mas que estas nem sempre alcançam a 

todos como previsto.  

Nessa direção, a pesquisa possibilitou compreender que os movimentos sociais que 

representam os negros e os indígenas há muito tempo lutam para a criação e a implementação 

de políticas públicas que compensassem e redistribuíssem de forma igualitária e justa as 

riquezas produzidas no território brasileiro, inclusive o conhecimento socialmente produzido e 

configurado na área da educação. 

Observamos no decorrer do estudo que, em razão do processo de colonização do país, 

além de se dizimar várias etnias indígenas, escravizaram-nas tal como aconteceu com os 

africanos trazidos ao Brasil para serem utilizados como mão de obra para a execução das 

atividades manuais, nas lavouras de cana-de-açúcar e na extração de minérios, na corrida pelo 

ouro.  

Conferimos que com o passar do tempo, o que deveria ter sido amenizado na questão 

das desigualdades contra os indígenas e os negros, com a evolução do processo 

mercadológico e o modelo capitalista essas populações indígenas passaram a serem 

rechaçadas, suas culturas ignoradas, subalternizadas e marginalizadas minando com os seus 

direitos políticos, sociais, econômicos e educacionais. 

Pudemos inferir que as populações indígenas e negras passaram a ser incluídas de 

forma legal e mais ampla a partir da Constituição de 1988, quando, então, políticas públicas 

específicas relacionadas a esses grupos passaram a ser elaboradas. Contudo, compreendemos 

que esse avanço ainda é muito recente, como o caso da implantação da Lei 12.711/2012 que 

surgiu após vinte e quatro anos da promulgação da CF/88.  

Identificamos que, no processo histórico da educação brasileira, há uma dualidade 

camuflada no quesito inclusão social. Por um lado, previa-se o ensino para a 

profissionalização; por outro, a Educação Técnica e Profissional tal qual instituída, no período 
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das primeiras constituições brasileiras (anterior à CF/88), não passava de um modelo de 

política assistencialista, visto que seu objetivo maior consistia em controlar a mendicância que 

assolava os centros urbanos brasileiros. Em relação aos aspectos de cunho profissional e 

assistencialista, o ensino técnico brasileiro sempre se direcionou ao atendimento da mão de 

obra, e não para um método reflexivo que levasse os alunos à autonomia do pensamento. 

Dessa forma, concluímos que os rumos da Educação, assim como os do Ensino 

Técnico e Profissional, precisam estar voltados para a formação de uma sociedade igualitária, 

a partir do desenvolvimento humano, não mais única e exclusivamente como ensino de um 

ofício específico. Para isso, os outros direitos sociais, como: saúde, moradia, educação, 

trabalho e renda devem ser garantidos, materializados em políticas públicas, uma vez que se 

encontram inequivocamente atrelados ao desenvolvimento humano e, assim, chegar à 

Educação emancipadora que tanto defendemos. Portanto, contribuir para formação de uma 

população consciente da sua força, para se organizar e participar dos processos sociais, 

políticos e de políticas públicas.  

Os estudos permitiram, ainda, identificar que o avanço maior quanto à proposta de 

inclusão social e diminuição das desigualdades no país se deu com a Constituição Federal de 

1988, permitindo que os sujeitos excluídos do processo, até aquele momento da Constituinte 

em 1987, pudessem se empoderar para decidirem os rumos da democracia do país. No 

entanto, percebemos que os direitos sociais, proclamados constitucionalmente no artigo 6º da 

CF/88, não são garantidos de fato.  

O fator que consideramos relevante nesse contexto e merecedor de reflexões se funda 

no modelo econômico escolhido pelo Brasil, haja vista que não basta a discussão sobre o 

Estado Democrático de Direito, mas os princípios que permeiam sua existência. Isto posto, 

sabemos que o país, embora constituído como uma democracia, muito ainda tem a ser feito no 

que tange à distribuição de rendas, às condições de igualdade social e/ou equidade e de justiça 

social, tendo em vista a significativa parcela de indivíduos que está à mercê da sorte, sem 

quaisquer direitos sociais atingidos em sua plenitude.  

Constatamos, ainda, que a política pública desenvolvida através da Lei nº 12.711/2012 

não chegou a atender totalmente às populações a quem se destina. No entanto, atentamos que 

são ações válidas, visto que enquanto houver uma sociedade dividida em classes, baseada em 

princípios capitalistas, mercadológicos, a igualdade entre todos não será possível, pois sempre 

haverá uma parcela da população que ficará à margem. Em referência à diminuição das 

diferenças de classes que a Lei de Cotas vingou no Estado Democrático de Direito brasileiro, 
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apesar de não se tratar de uma lei perfeita, pelo menos, é aquela que temos, embora careça de 

muitas avaliações. 

A Lei nº 12.711/2012 é considerada uma política pública educacional, concretizada em 

uma política de ação afirmativa, desenvolvida na modalidade de cotas, que acarretou, 

inclusive, a identificação de opiniões destoantes a respeito. Constatamos que a referida lei 

inaugurou a política de reserva de vagas, ou seja, as cotas, na Rede Federal de Educação 

Tecnológica. No entanto, para chegar a esta política educacional, muitos foram os embates 

que marcaram essa história, refletida nas Constituições Federais do Brasil, possibilitando a 

verificação de que pouco se discutia a respeito de uma educação pública igualitária e 

democrática, que alcançasse a todos, independentemente de cor, raça e etnia. 

A partir dessa linha de raciocínio, a pesquisa desenvolvida analisou a situação real 

quanto ao processo de inclusão no Ensino Profissionalizante, especificamente nos cursos 

presenciais, técnicos subsequentes, ofertados pelo Ifro – Campus Porto Velho Zona Norte, 

que, por meio da Lei nº 12.711/2012, instituiu cotas nas Universidades e Instituições Federais 

de ensino técnico de nível médio, conjugando critérios educacionais, de renda e étnico-racial. 

Concomitantemente a esse processo de ingresso, a permanência e conclusão dos estudantes 

que ingressaram por meio das cotas. 

Constatamos, ainda, que o Ifro, desde seu início, em 2010, ofereceu vagas específicas 

para grupos específicos, com o intuito de garantir o acesso à Educação Técnica e Profissional 

de forma justa e igualitária. E, ao ser promulgada a Lei nº 12.711/2012, não hesitou em 

instituí-la de forma integral, pois em que pese o processo seletivo em andamento, teve o 

cuidado de garantir que as cotas fossem ofertadas.  

Desse modo, a pesquisa permitiu verificarmos que a oferta das cotas é garantida 

conforme estabelecido nas legislações, embora o preenchimento das vagas não assegure a 

representatividade dos sujeitos autodeclarados pretos e indígenas. Apuramos também que a 

maioria dos candidatos, assim como os ingressantes, cotistas ou não, autodeclarou-se pardo. 

Permitiu-nos corroborar que as vagas reservadas, na maior parte, não são preenchidas 

por seu público-alvo, sendo remanejadas para a ampla concorrência. Os possíveis motivos 

aventados como impedimento desse acesso são, dentre outros um de caráter 

comunicacional/informativo: a dificuldade de entendimento, por parte daqueles que seriam 

atendidos, dos Editais de seleção e seus documentos norteadores. Posto que, ao serem 

analisados, observamos que há termos adotados que podem contribuir para a exclusão do 

processo, em vez de incluir. A respeito disso, vamos sugerir um estudo detalhado, a fim de 

que o Ifro - Campus Porto Velho Zona Norte seja inovador no quesito sobre a formação, 
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esclarecimentos e informações inerentes aos processos seletivos, sendo o documento 

regimental para esse fim, o Edital. 

Questões voltadas para as comprovações de escolaridade integralmente desenvolvidas 

em escola da rede pública, emissões dos documentos oficiais comprobatórios, cálculos e 

documentos comprobatórios de renda para aqueles que indicaram a situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, como formas de concorrência devem ser estudados mais 

amiúde. Dessa forma, propiciaria a melhora na condução do processo e, por consequência, na 

ocupação de maior número de vagas, cumprindo a função social de democratização do acesso 

à educação, direito de todos e dever do Estado e da família. 

As discussões possibilitaram detectarmos que a Política de Cotas de fato é difundida, 

mas os discursos que a permeiam os instrumentos de difusão são divergentes, inclusive dentre 

aqueles que se autodeclaram possíveis públicos-alvo desta política. Os discursos apresentados 

pelos próprios estudantes participantes da pesquisa paradoxalmente ecoam argumentos 

estratificados da elite dominante com nítida apologia tanto à meritocracia quanto à 

democracia racial, demonstrando a ideologia de que todos são iguais perante a lei, tal como 

transmitida pelos governos progressistas que contagiaram a sociedade, quando, na realidade, a 

igualdade não existe para todos, em nenhum modelo de sociedade moderna. 

Concluímos que, por meio de um Projeto Pedagógico, estruturado visando ao direito à 

diferença, de forma crítica, possa contribuir para que a sociedade seja capaz de refletir o outro 

na sua diferença, respeitando-o como ser humano e sujeito de direito, baseado numa formação 

crítica que possibilite a todos analisar as condições reais que a maioria da sociedade tem de 

acessar uma educação de qualidade, visto que, muitos, na sua maioria negros e pobres, 

necessitam recorrer ao mercado de trabalho muito cedo, inclusive na informalidade, a fim de 

garantir a sua subsistência e a de seus familiares. 

No âmbito da assistência estudantil, constatamos que o Ifro – Campus Porto Velho 

Zona Norte não desenvolve programa de acompanhamento dos estudantes cotistas nem há 

nenhuma ação que seja ofertada especificamente para esses estudantes, pois, no momento do 

seu ingresso, muitos já são caracterizados como demandantes de assistência estudantil para 

assegurar sua permanência no curso.  

Em relação ao presente estudo, pretendemos além de detectar o problema, levar ao 

conhecimento da gestão superior, com o intuito de aprimorar o programa cotista. A pesquisa 

permitiu-nos concluir que a Assistência Estudantil revelou-se fundamental no sentido de 

manter o estudante no curso escolhido, seja no repasse financeiro direto, seja nos 
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atendimentos biopsicossociais, porquanto ser nestes que muitos encontram o apoio, se não o 

ideal, mas real, que serve para superar os percalços encontrados na senda formativa. 

Contudo, inferimos que a Assistência Estudantil não se trata da única política a 

possibilitar a permanência do estudante no curso, visto que a desistência por não identificação 

com o curso demonstrou ser elevada, e por haver outros fatores particulares no processo 

formativo, como questões voltadas especificamente ao ensino envolvendo a metodologia 

empregada pelos professores em sala de aula, que desestimulam a continuação do estudante 

no curso. 

Sendo assim, concluímos que em torno do processo formativo de um estudante são 

vários aspectos que precisam estar em comunhão para que este não só ingresse, assim como 

conclua o curso, sendo: i) o entendimento do processo de seleção; ii) a identificação com o 

curso; iii) a metodologia do professor em sala de aula; e iv) assistência estudantil. Logo, as 

equipes que compõem uma instituição de ensino precisam estar com as ações harmonizadas 

para um único fim, quer dizer, a permanência do estudante no curso até a sua conclusão. 

Portanto, consideramos válido debater as políticas públicas entre os gestores das 

Instituições de Ensino Público, haja vista ser um passo importante para que a política de cotas 

e a assistência estudantil sejam executadas de forma efetiva, assim como é fundamental o 

acompanhamento dessas políticas como possibilidade de que sejam ampliadas àqueles grupos 

considerados minoritários. Nesse aporte, sugerimos que as ações voltadas para a comunidade 

acadêmica, como grupos de estudos, projetos de extensão relacionados às temáticas de 

inclusão, de raça e etnia e social, contribuem para a formação de uma nova sociedade, mais 

igualitária e humana, e devam ser estendidas no âmbito dos IFs. 

A partir dos dados e no decorrer da pesquisa, conferimos que as probabilidades de 

pesquisas no âmbito das cotas são vastas,  assim como as ações a serem desenvolvidas no Ifro 

– Campus Porto Velho Zona Norte, como grupos de estudos a respeito da discriminação 

étnico-racial, além da social. Devido à ideia de democracia racial estar tão naturalizada, 

conturbando a visão da sociedade no dia a dia, impede enxergar que certas ações podem ser 

caracterizadas como preconceito. Debater a temática no âmbito educacional pode contribuir 

para o rompimento da segregação daqueles que fogem do padrão estipulado pela tradição 

preconceituosa. 

Enquanto isso, na expectativa de uma Política Governamental que ofereça Educação 

de qualidade a todos desde o Ensino Fundamental até a ampliação de vagas no Ensino 

Superior, inserção no mercado de trabalho, ações voltadas para o acesso por meio de cotas, a 

oferta de cursinho preparatório para estudantes das escolas públicas, além de programas de 
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acompanhamento e oferta de assistência estudantil aos estudantes cotistas. Estes itens são 

possibilidades contributivas ao acesso e permanência na educação daqueles que, 

historicamente, foram e são marginalizados por causa da sua condição étnico-racial ou social. 

Por fim, afirmamos que a Lei nº 12.711/2012, como está elaborada à luz dos da 

pesquisa, não proporciona a ampla inclusão dos segmentos sociais por ela definidos, assim 

como, exclui do processo aqueles envolvidos no mercado de trabalho informal. Desta forma, é 

cabível que a Lei passe por reformulações, com o intento de se permitir o acesso daqueles 

que, sem o sentimento da vergonha, venham a se autodeclarar pretos, pardos e indígenas. 

Finalmente, identificamos a situação real da implementação da Lei nº 12.711/2012, no 

sentido de que esta contribui para o acompanhamento e a avaliação que o MEC e a Seppir, em 

conjunto com a Funai, mas, para ser mais eficiente e eficaz é preciso que haja a revisão, no 

sentido de avaliação e correção, desta política como se propõe até 2022. Tendo em vista que 

as ações afirmativas, materializadas em cotas surgiram com a intenção de minimizar as 

diferenças e corrigir as desigualdades de oportunidades entre os grupos sociais, portanto, uma 

política de inclusão, forçando, a partir de 2012, que as Universidades Federais e as 

Instituições Federais de ensino técnico de nível médio implementem com qualidade 

mecanismos de inclusão de cotas raciais, sem descumprir a contento o papel social para o qual 

foram instituídas. 
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