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RESUMO 

 

O Brasil, constituído historicamente por desigualdades sociais e raciais, tem passado 

recentemente por um processo de formulação de políticas públicas com o objetivo de 

minimizá-las. As lacunas que dificultam a viabilidade de acesso às condições igualitárias 

entre os brasileiros ainda persistem, com características não mutáveis que se condicionam ao 

gênero, etnia e/ou situação social. Essas condicionantes influenciam no acesso aos direitos e 

na integração social. É nesse contexto que emergem as políticas públicas de caráter inclusivo, 

com proposições abarcadas pela necessidade de igualdade ao acesso de direitos e 

democratização de oportunidades. Na Educação, em especial no Ensino Superior, a aplicação 

de ações afirmativas tem fortalecido a expansão de oportunidades àqueles segmentos outrora 

excluídos. Dessa forma, os estudantes negros, indígenas e os oriundos do sistema público de 

ensino têm, atualmente e, mediante a instituição de sistemas especiais de ingresso e 

permanência, conseguido aumentar as chances de concluir uma graduação. Nessa perspectiva, 

o presente estudo se propôs a discutir e a investigar a Política de Assistência Estudantil, sob a 

ótica do Programa Bolsa Permanência do Governo Federal, dirigido para o público indígena e 

quilombola da área de abrangência do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus 

Januária. O referido programa se configura como importante mecanismo para combater as 

desigualdades sociais e despontou como um instrumento necessário para que, de fato, pudesse 

acontecer a democratização do acesso e a permanência desses jovens no ensino superior 

público federal. Pretende-se, ao final, inteirar-se, com maior amplitude, da relação que se 

estabelece entre o Programa, os indígenas e quilombolas beneficiários e a instituição, 

adentrando a questão da percepção que o sujeito fim dessa ação possui de si mesmo e do 

Programa, este último como facilitador e promotor de sua permanência nas graduações 

ofertadas pelo Campus. A metodologia escolhida para guiar a discussão e a obtenção dos 

dados desta pesquisa considera uma perspectiva exploratória com enfoque na abordagem 

quanti-qualitativa, sendo a aplicação de um questionário eletrônico o principal método de 

coleta. A apresentação dos resultados foi conduzida por meio de gráficos, tabelas e quadros 

comentados individualmente. Além disso, realizou-se uma análise qualitativa das 

informações, buscando compreender os elementos que extrapolam a uma lógica objetiva 

contida nas respostas obtidas. 

 

Palavras-chave: Política de Assistência Estudantil. Programa Bolsa Permanência. Indígenas. 

Quilombolas.



 

 

ABSTRACT 

 

Brazil, which has historically been constituted by social and racial inequalities, has recently 

been undergone a formulation process of public policies which aim at minimizing them. The 

gaps that drive to the viability of access to fair conditions among Brazilians have been 

persisting with non-mutable characteristics that are related to gender, ethnicity and social 

situation which in turn influence access to rights and social integration. It is in this context 

that governmental actions of an inclusive nature emerge, with proposals encompassed by the 

need for equality of access to rights and democratization of opportunities. In Education, 

especially in Higher Education, the application of affirmative actions has strengthened the 

expansion of possibilities to those previously excluded segments. In this way, through the 

institution of specialized systems of entrance and permanence, black students, indigenous 

students and those coming from the public education been able to increase the chances of 

completing a degree. In this respect, this research aimed to discuss and investigate the Student 

Assistance Policy, from the perspective of the Permanency Scholarship Program of the 

Federal Government for the indigenous and quilombola public of the Federal Institute of 

Northern Minas Gerais - Campus Januária. This program has configured as an essential 

mechanism to combat social inequalities, and still to emerge as a necessary instrument for the 

democratization of access and permanence of these young people in higher education in 

public federal schooling systems. Thus, this research aims to find out, more broadly, the 

relationship which involves the Program, the indigenous and quilombola beneficiaries as well 

the institution. This study also approaches the question of the perception which the target 

subject of this action has about itself and the Program as a facilitator and a promoter of his/ 

her permanence in the graduations offered by the Campus. The methodology used to drive the 

discussion and the obtaining of the data in this research presents an exploratory perspective 

and has a focus on the quantitative-qualitative approach. The application of an electronic 

questionnaire was the main instrument used to produce data. The presentation of the results 

was carried out through graphs, tables, and charts commented individually. Besides, a 

qualitative analysis of the information was carried out, trying to understand the elements that 

extrapolate to an objective logic contained in the obtained answers. 

 

 Keywords: Student Assistance Policy. Permanency Scholarship Program. Indigenous people. 

Quilombolas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Educação, enquanto direito universal do cidadão, ocupa um lugar de destaque 

no contexto político-social de um país. Ao atuar como indutora e promotora do processo 

emancipatório e figurar-se como condição básica para o pleno exercício da cidadania, a 

Educação passa a ser um componente essencial das estratégias de desenvolvimento de uma 

nação. Contudo, em países em desenvolvimento como o Brasil, nos quais se observam 

grandes disparidades na distribuição de renda, a educação se apresenta de forma desigual, 

com oportunidades diferentes para grupos sociais diferentes.  

Quando pensamos no princípio básico de educação para todos, devemos 

considerar previamente a diversidade existente no contexto escolar, as especificidades dos 

alunos e as condições socioeconômicas que os envolvem.  Desse modo, compreender sua 

realidade e o meio em que vivem viabiliza um melhor entendimento sobre suas características 

e como elas influenciam em seu desenvolvimento pessoal. Analisando a importância desse 

processo, torna-se imprescindível a implantação de políticas públicas de ações afirmativas 

para a educação, para que promovam tanto o incremento de oportunidades, quanto o 

desenvolvimento de ações que oportunizem a inserção, permanência e conclusão no ensino 

superior.  

A ênfase dada a essas ações, estrategicamente criadas através de políticas 

públicas, ao longo dos últimos anos para alavancar o processo de democratização da educação 

brasileira, em especial o ensino superior, demarcou o prisma de desenvolvimento desse 

estudo. Esse nível de ensino tem se tornado cada vez mais acessível em razão das políticas de 

ações afirmativas que viabilizam, por meio do sistema de concessão de cotas, oportunidades 

para segmentos que antes não teriam os mesmos ensejos.  

É, pois, nesse cenário marcado pelas expressivas manifestações de desigualdades 

sociais e econômicas que se manifesta a proposta desta dissertação: Política de Assistência 

Estudantil: um estudo sobre o Programa Bolsa Permanência e os primeiros beneficiários 

indígenas e quilombolas no IFNMG – Campus Januária. Assim, buscou-se investigar o 

papel do Programa Bolsa Permanência na manutenção e permanência desses acadêmicos 

matriculados nos cursos superiores do Campus, passando pela compreensão da trajetória de 

construção dessa política social, pela análise das diretrizes aplicadas na prática institucional, 

bem como por um breve entendimento do processo de construção identitário desses sujeitos a 

partir de suas referências étnicas. 
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Cumpre sublinhar que a escolha do tema pesquisado guarda estreita relação com 

as vivências profissionais do pesquisador junto aos processos e programas que envolvem a 

Política de Assistência Estudantil no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus 

Januária, onde atua como técnico administrativo em educação desde 2010. Igualmente, o 

estudo do assunto surge ainda como forma de intensificar as discussões sobre a aplicação da 

assistência estudantil, sobretudo de programas cuja abordagem envolva públicos específicos, 

como no caso do Programa Bolsa Permanência para Indígenas e Quilombolas, foco deste 

trabalho. 

A Assistência Estudantil, aqui abordada, assumiu a função de centralidade na 

promoção da igualdade de oportunidades e na efetivação do processo de democratização da 

educação superior no país. As transformações sociopolíticas e seus impactos na história do 

ensino superior, explicam Dutra e Santos (2017), impactaram diretamente na conformação da 

assistência estudantil no contexto brasileiro. O país passou a ter um corpo discente de perfil 

menos elitista, e com isso a demanda por assistência estudantil aumentou de forma 

considerável, passando a ser essencial na garantia da permanência, rendimento escolar, e, 

principalmente, êxito nos estudos. 

O programa bolsa permanência oferecido no IFNMG – Campus Januária, objeto 

de estudo desta pesquisa, busca, na mesma linha, incentivar a permanência e a diplomação de 

estudantes, priorizando os indígenas e quilombolas. O programa foi criado no ano de 2013, 

pela Portaria Ministerial n º 389 do Ministério da Educação (MEC), objetivando minimizar as 

desigualdades sociais e subsidiar, através de auxílio financeiro, a manutenção dos estudantes 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica que se encaixam no perfil solicitado. 

A partir dessas questões, delimitou-se a base temporal da pesquisa, cujo recorte 

abrange o ano de 2013 até o ano de 2015, quando se registram os primeiros momentos pós-

implantação do Programa Bolsa Permanência como ação da política de assistência estudantil 

no Campus Januária. Outrossim, a pesquisa foi realizada com o total de bolsistas indígenas e 

quilombolas beneficiados pelo programa no intervalo acima indicado. Inicialmente, 

constatou-se que o público era composto por 22 estudantes aptos a responderem ao 

questionário, no entanto, um dos selecionados optou por não participar do estudo e a pesquisa 

foi assim concluída com uma amostra composta por 21 participantes. 

Para desenvolver as análises, procedeu-se a realização de uma pesquisa de caráter 

exploratório, com enfoque na abordagem quanti-qualitativa. A sustentação dos argumentos foi 

estruturada com base na pesquisa bibliográfica do estudo, com a qual se buscou traçar as 

considerações teóricas, tanto do objeto, quanto dos conceitos a ele correlacionados. Desse 
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modo, buscou estabelecer um diálogo com autores como Benedito e Menezes (2013), 

Brandão (1985), Borsato (2015), Capella (2007), Carvalho (2001), Castro (2008), Daflon, 

Júnior e Campos (2012), Di Giovanni (2017), Domingues (2005), Freitas (2009), Garrido 

(2012), Gomes (2011), Hofling (2001), Kowalski (2012), Lima et al (2015), Lima (2008), 

López (2012), Maurício (2015), Moehlecke (2002), Munanga (2005-2006), Nascimento 

(2013), Neves et al (2014), Rua (1998), Santos (2007), Silva et al (2015), Silveira (2012), 

Sousa e Portes (2011), Souza A. (2014), Souza (2006, 2007), Vasconcelos (2010), Zamora 

(2012),Werneck (2013), dentre outros,  com os quais foi possível desenvolver a maior parte 

das reflexões apresentadas ao longo deste trabalho.  

Além das publicações citadas, empreendeu-se a análise de diversos outros 

documentos de base legal, como leis, regulamentos, portarias e normativos, que ponderam 

sobre a criação, aplicação e execução das políticas analisadas nesta pesquisa. Avaliou-se 

também documentos institucionais e dados encontrados em sites confiáveis como aqueles 

mantidos pela Associação Nacional de Ação Indigenista (Anaí), Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Portal do 

Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (SECADI), Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (Seppir), dentre outros.  

Torna-se importante salientar que o acesso às referências citadas foi feito sob a 

forma manual e/ou eletrônica. No primeiro caso, realizou-se a análise direta dos livros, 

documentos e quaisquer outros impressos que abordaram a temática e assunto pesquisados, 

disponíveis em bibliotecas. A pesquisa eletrônica teve como suporte as publicações em 

formato digital aferidas dos principais sites de busca e portais governamentais, como os já 

mencionados e ainda sites como Scielo (http://www.scielo.br/) e Google Escolar 

(https://scholar.google.com.br/). 

Além do arcabouço teórico apresentado, efetuou-se a aplicação de um questionário 

eletrônico como instrumento de coleta de dados, composto de perguntas fechadas e algumas 

abertas e gerenciado pelo aplicativo LimeSurvey. O questionário foi direcionado aos 

acadêmicos beneficiários do Programa Bolsa Permanência, enquadrados nas condições de 

Indígenas e/ou Quilombolas, e incluídos no programa nos anos de 2013, 2014 e 2015. 

Buscou-se, a partir da análise dos dados colhidos, conhecer com maior amplitude, a 

percepção, o sentimento e a visão dos sujeitos estudados em relação a si mesmo e ao 
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Programa Bolsa Permanência. Além do mais, foi possível construir um levantamento amostral 

do perfil sócio-educacional dos estudantes beneficiários da política no Campus Januária. 

Para realizar o estudo dentro da legalidade, todos os procedimentos éticos 

exigidos para pesquisas foram observados. O projeto passou pela avaliação do Comitê de 

Ética da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), os 

participantes assinaram eletronicamente a anuência para participação no estudo. Antes disso, 

no entanto, por tratar-se de trabalho que envolve estudos com populações indígenas, foi 

preciso solicitar junto ao Cacique do grupo pesquisado, autorizações para a realização da 

pesquisa. Os documentos constam do apêndice. 

Após aplicação do questionário e a sistematização dos dados obtidos, os 

resultados das informações tratadas a partir da análise quantitativa foram apresentados por 

meio de gráficos, tabelas e quadros comentados individualmente. Já as questões que 

mereciam um tratamento qualitativo das informações foram analisadas sob a luz da técnica de 

análise de conteúdo de Bardin (1995), já que o intuito foi interpretar e relatar as entrelinhas 

dos elementos conseguidos nas respostas. No que se refere à análise de conteúdo, Bardin 

(1995, p.19) afirma que “é uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição 

objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação” (BARDIN, 1995, 

p.19). Ou seja, ainda conforme a autora, “a análise de conteúdo procura conhecer aquilo que 

está por trás das palavras sobre as quais se debruça” (BARDIN, 1995, p.19). 

É, pois, a partir do exposto, que para atender ao que foi proposto por esta 

pesquisa, procedeu-se com a organização do estudo em três capítulos. O primeiro, intitulado 

“As políticas públicas de educação na efetivação da igualdade de direitos e oportunidades 

para o ensino superior”, apresenta uma reflexão sobre a educação e o caminho para a 

transformação. Este capítulo contém uma reflexão sobre a importância da educação na 

construção do ser humano ativo, a perspectiva da inclusão, acesso e a permanência ao ensino 

superior. Destacando pontos importantes na consolidação do direito à educação, como as 

políticas públicas e políticas sociais. 

As ações afirmativas, presente neste estudo, se apresentam como alternativas para 

a democratização do acesso à educação. Verifica-se que grupos socialmente excluídos 

tendem, ao longo de seu processo histórico, a vivenciar menos oportunidades para o 

desenvolvimento de seu conjunto, ou seja, as oportunidades são diferentes, pois se baseiam na 

perspectiva de desenvolvimento de suas gerações. Isso interfere diretamente nas 

possibilidades de cursar uma graduação e na concorrência para o mercado de trabalho.  
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A dinâmica que corresponde à formulação de política pública no contexto da 

assistência estudantil e do Programa Bolsa Permanência do Governo Federal possibilita a 

quebra de paradigmas pré-estabelecidos, reafirmando o direito à educação de qualidade e 

acessível para esses segmentos estigmatizados.   

No segundo capítulo, denominado “Políticas de assistência estudantil: 

caracterização e aplicação no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Januária”, 

é possível aferir informações sobre o (PNAES) - Programa Nacional de Assistência Estudantil 

e algumas de suas ações. O capítulo evidencia as características da Política de Assistência 

Estudantil aplicada ao ensino público federal, conceitua sua aplicabilidade no IFNMG - 

Campus Januária, destacando o Programa Bolsa Permanência e sua importância para 

estudantes pertencentes a grupos étnicos específicos, como os indígenas e quilombolas. Na 

discussão, também se destaca o processo histórico vivenciado pelos povos indígenas e 

quilombolas, buscando entender e conhecer a trajetória de luta e conquistas desses grupos no 

campo da educação.  

Também se evidenciou no segundo capítulo, o funcionamento do processo de 

inscrição do Programa no Campus Januária. Para isso, buscou-se compreender a maneira 

como os atores institucionais interpretaram o texto da Portaria que institui o programa e, 

consequentemente, como estabeleceram as regras para sua execução no Campus Januária. 

O terceiro e último capítulo, cujo título é “Perfil dos bolsistas indígenas e 

quilombolas do programa bolsa permanência no IFNMG – Campus Januária”, trata da análise 

dos principais aspectos relacionados às características sócio-educacionais dos estudantes 

bolsistas, das suas especificidades étnicas, dos desafios enfrentados durante a formação 

acadêmica, das opiniões em relação ao programa e, de forma singela, do processo que 

desencadeia o sentimento de pertença desses estudantes.  

O exame das visões e perspectivas daquele que está na ponta da política pública, 

beneficiário direto, que expõe a sua percepção e avaliação em referência a si mesmo e em 

relação ao programa enquanto medida inclusiva e reparatória, permite a identificação das 

particularidades desse sujeito enquanto integrante de grupos étnico-culturais específico. Além 

disso, o registro de tais particularidades funciona como fonte de compreensão e contribuição 

para propor as melhorias na dinâmica de aplicação e execução do programa no âmbito local. 

Da mesma forma, a investigação dos laços de pertencimento dos bolsistas, a partir 

da revisão de literatura, promove a compreensão dos valores, das tradições, da organização 

social e das relações de convívio desses grupos para com os outros e com suas comunidades. 

O entendimento de tais fatores assegura o fortalecimento dos laços com o espaço público, 
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facilitando a adaptação dos sujeitos ao ambiente acadêmico, e contribuindo para minimização 

dos efeitos do preconceito e do racismo. 

Nessa perspectiva, os capítulos que se apresentam no decorrer deste estudo 

subsidiam teoricamente as características do Programa Bolsa Permanência voltado para as 

etnias indígenas e quilombolas.  As representações sociais e desafios desses grupos no 

processo de permanência e conclusão da graduação representam, contemporaneamente, a 

importância do programa nesta etapa. 
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CAPÍTULO I 

 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO NA EFETIVAÇÃO DA IGUALDADE 

DE DIREITOS E OPORTUNIDADES PARA O ENSINO SUPERIOR 

 

O presente capítulo tem por fim a construção de um arcabouço teórico com o 

intuito de suscitar reflexões acerca de temas correlatos à política de assistência estudantil no 

atual contexto da educação superior brasileira, focalizando, sobretudo, o Programa Bolsa 

Permanência. Discute-se, portanto, sobre o cenário que permeia a consecução do direito à 

educação no Brasil e a sua relação com os segmentos socioeconômicos menos favorecidos, 

como negros e indígenas.  

Para tanto, promove-se uma argumentação acerca dos conceitos de políticas 

públicas e políticas sociais, sem, no entanto, focar-se na relação direta de suas ações no 

âmbito educacional. De modo mais pontual e já adentrando na questão da efetivação do 

direito à educação, apresenta-se também um retrato da atuação das ações afirmativas enquanto 

políticas focais e essenciais para a construção de uma nação que respeita as desigualdades e 

trabalha para eliminar as discriminações. A ênfase nesse caso é dada às ações ligadas ao 

Ensino Superior, com enfoque na categoria que aborda a perspectiva da inclusão, do acesso e 

da permanência nesse nível de ensino por pessoas que, no passado, foram reprimidas e 

estigmatizadas por outros segmentos sociais. 

A finalização do capítulo dar-se-á com a apresentação do processo de formulação 

e implantação das políticas públicas, no âmbito do planejamento governamental. Para isso, a 

partir do modelo e conceitos defendidos por Kingdom, analisa-se a trajetória de construção e 

formulação do Programa Bolsa Permanência, enquanto medida vinculante da Política de 

Assistência Estudantil adotada no país. Além de uma discussão teórica em torno da 

proposição e implantação dessa ação, procurou-se identificar os principais agentes envolvidos 

na formulação dessa importante política inclusiva. 

 

1.1. A Educação como um caminho para a transformação social 

 

A educação constitui-se como um dos direitos inerentes à pessoa humana, sendo 

de fundamental importância para o fortalecimento da dignidade e ampliação de sua condição 

social. Vários fatores estão atrelados a sua consolidação, visto que a garantia do direito a 
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educação é universal e está prevista em lei. Contudo, sua efetivação se condiciona às 

manifestações do Estado como provedor e mantenedor desse direito. 

A partir da Constituição Federal de 1988, o Estado passou a ser responsabilizado 

com maior efetividade no que se refere às questões relativas à educação, e a garantir, por meio 

de seus poderes executivos, legislativos e judiciários, seu acesso em todas as esferas da 

sociedade. É preciso ressaltar que, além de garantir a educação, o Estado também é 

responsável por sua fiscalização e observância. 

Todavia, historicamente, o acesso a uma educação de qualidade, na maioria das 

vezes, representou um privilégio acessível apenas a uma parcela da sociedade, sinalizando 

para a perspectiva de que "desde sua gênese a educação foi destinada apenas a pequenos 

grupos na sociedade, a educação era feita para e por uma classe dominante detentora do poder 

econômico e do monopólio do sistema educacional que era elitizado e seletivo" (NEVES et 

al, 2014, p. 44). 

Consolidar o direito à educação em um país marcado por desigualdades raciais e 

econômicas se tornou algo indissociável de uma gestão democrática. O processo de 

ensino/aprendizagem afirma-se pela democratização dos conhecimentos que devem ser 

garantidos como direito de todos. Para Silveira (2012, p. 16), “a educação, enquanto um 

direito social, concretiza-se por meio de uma política pública social que, baseada em toda uma 

legislação, vai se solidificar para que seja garantido às pessoas o direito à Educação”. No 

entanto, ainda assim, vivemos contemporaneamente em um país que se constitui por 

segmentos sociais desiguais, fortalecidos por um sistema capitalista alicerçado pela elite. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu inciso I, art. 206 a “igualdade 

de condições para o acesso e permanência na escola” (Brasil, 1988). Contudo, atualmente 

ainda existem grupos socialmente excluídos, que desconhecem a garantia de seus direitos ou 

têm os mesmos suprimidos pela desigualdade. Bobbio, citado por Silveira (2012, p.16), diz 

que “o problema grave de nosso tempo, com relação aos direitos do homem, não é mais o de 

regulamentação, mas, sim, o de proteção, pois apesar de haver toda uma legislação que 

delibere sobre os direitos, estes nem sempre são respeitados”. Promover o acesso ao 

conhecimento e sua efetividade garante que situações de exclusão social sejam de fato 

minimizadas no cenário brasileiro, pois reafirma o indivíduo como sujeito evolutivo e 

transformador de sua própria realidade. 

A educação, vista como algo aberto, acessível a todos e, principalmente, como 

uma possibilidade de melhoria das condições de vida do cidadão, é um possível caminho para 

consolidação da cidadania e a formação integral do ser humano. Já afirmava Brandão (1985) 
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que a educação está presente em todo lugar e é resultado da troca de conhecimentos 

adquiridos à medida que se estabelece o convívio em sociedade.  

 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo 

ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para 

ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, 

todos os dias misturamos a vida com a educação. Com uma ou com várias: 

educação? Educações. (BRANDÃO, 1985, p. 7) 

 

Na perspectiva de Carvalho (2001), a educação seria uma espécie de pré-requisito 

para a aquisição dos demais direitos, pois: 

 

Nos países em que a cidadania se desenvolveu com mais rapidez, inclusive na 

Inglaterra, por uma razão ou outra a educação popular foi introduzida. A educação 

permitiu às pessoas tomarem conhecimento de seus direitos e se organizarem para 

lutar por eles. A ausência de uma população educada tem sido sempre um dos 

principais obstáculos à construção da cidadania civil e política (CARVALHO, 2001, 

p. 11). 

 

Quando se trata do ingresso no ensino superior, a situação não apenas se repete 

como é ainda mais complexa. O acesso limitado a esse nível de ensino aponta que as 

diferenças e as desigualdades sociais entre grupos ainda persistem. As primeiras 

universidades do país surgiram para atender aos anseios de grupos dominantes, a fim de 

perpetuar seus interesses e ideais. Ficando claro com isso que o acesso aos cursos superiores 

e, principalmente a permanência nestes, seria algo restrito e dificilmente estaria disponível às 

camadas mais socialmente vulneráveis. A situação descrita pode ser observada na fala de 

Lima et al (2015), que ressalta: 

 

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

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

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

garantida pelo ensino (LIMA et al, 2015, p. 2). 

 

Em razão de sua importância, a democratização do acesso à educação, em especial 

ao ensino superior, vem sendo pauta de discussões durante as últimas décadas. Tal processo 

apresenta como principal demanda “a urgência da implementação de políticas públicas que 

garantam o acesso à educação superior e à equidade” (SILVA et al, 2015, p. 01). 

Democratizar o processo significa ainda avançar em direção à correção das desigualdades 

oriundas do passado e prover a construção de um regime político democrático com ampliação 

e garantias de direitos sociais e políticos a todos. 
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Em seu desafio maior, a educação deve ser capaz de garantir o acesso gratuito e 

de qualidade, priorizando o ensino eficiente, laico e sem discriminação por idade, raça, 

condição social ou qualquer fator que seja instrumentalizado como ação para o preconceito. A 

escola, ao reconhecer seu papel como educadora, oportuniza aos educandos o acesso 

igualitário ao desenvolvimento da cidadania consciente, tornando-se um importante 

instrumento na garantia da efetividade desse importante direito. Os aportes legais que 

regulamentam o direito à educação se baseiam na premissa da igualdade, onde o acesso à 

educação permite que pessoas em diferentes situações tenham as mesmas oportunidades de 

desenvolvimento intelectual, social e profissional.  

Entretanto, para que essa concepção chegue a ser de fato uma realidade são 

necessárias a implementação e consolidação de políticas públicas que identifiquem os fatores 

determinantes para a construção dessa realidade. Falar, por exemplo, de equidade no acesso e 

permanência a uma Educação Superior com qualidade, nos padrões aos quais os grupos 

elitizados têm acesso, sem que seja mencionada a figura das políticas públicas e suas 

ramificações, torna-se algo, no mínimo, incoerente, em razão, sobretudo, da complexa e 

importante relação que se estabelece entre ambas quando se fala em garantias e direitos. 

 

1.2. Políticas Públicas e Políticas Sociais: surgimento, características e conceitos 

 

No campo das políticas públicas, vêm se consolidando ao longo do tempo 

importantes pesquisas sobre a compreensão de fenômenos de natureza político-administrativa, 

trazendo consigo reflexões sobre sua importância na interpretação de questões sociais. Ao 

analisar seus conceitos e modelos, busca-se também sintetizar o estado-da-arte da área, ou 

seja, desenhar o molde contemporâneo desse estudo. Os conhecimentos produzidos na área de 

políticas públicas repercutem em diversas áreas como ciência política, sociologia, 

administração pública, economia, direito, entre outras, e traz importantes contribuições na lida 

com problemas de ordem pública que atingem diretamente a sociedade.  

Inicialmente, podemos deduzir que política pública não possui apenas um 

significado em particular. Na visão de alguns estudiosos ela pode ser entendida como um 

campo de estudo dentro da política que analisa o governo frente às questões públicas de 

grande relevância ou, também, pode ser entendida como um conjunto de ações do governo 

que irão produzir resultados específicos em determinada situação. A política pública pode ser 

definida, Segundo Souza (2006, p. 26), como “o campo do conhecimento que busca, ao 

mesmo tempo, colocar o „o governo em ação‟ e/ou analisar essa ação e, quando necessário, 
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propor mudanças no rumo ou curso dessas ações” ou como o “[...] conjunto de decisões e 

ações destinadas à resolução de problemas políticos”, conforme descreve Rua (1998, p. 731). 

Ainda no campo conceitual, Di Giovanni (2017) apresenta sua definição, 

ressaltando que as políticas públicas “são intervenções planejadas do poder público com a 

finalidade de resolver situações problemáticas, que sejam socialmente relevantes”. O autor 

explica ainda que as políticas públicas não se restringem a isso, é preciso “entendê-las como 

resultantes de um processo histórico, no interior do qual constituiu-se uma forma específica 

de exercício do poder político nas sociedades democráticas contemporâneas”. 

Muitas são as definições que permeiam as políticas públicas, vários autores as 

relacionam de modo e interpretação diferentes, porém se embasam sempre na perspectiva de 

que o ponto de partida está no papel do governo, muito embora estejam além das ações 

governamentais. É importante fazer referência à economia, à política e à sociedade durante o 

estudo das políticas públicas, pois dentro de sua fundamentação podemos encontrar uma inter-

relação entre esses sistemas, configurando o interesse de pesquisadores dessas áreas no que 

concerne a propiciar contribuições para avanços teóricos e empíricos, se tornando um estudo 

multidisciplinar. 

A origem das políticas públicas, enquanto área de conhecimento, emergiu nos 

Estados Unidos através de estudos sobre a ação dos governos, dando destaque às diferenças 

que compõe o Estado e o Governo. Para compreendermos melhor esse estudo, antes devemos 

ter em mente a distinção entre ambos, pois o governo se identifica como autoridade 

governante de uma nação ou unidade política, diferentemente do Estado que é a estrutura, a 

instituição representada pelo governo. Na Europa, o surgimento dos estudos sobre políticas 

públicas abordou os desdobramentos dos trabalhos baseados nas teorias explicativas sobre o 

papel do Estado e governo (Souza, 2007). 

No Brasil, o surgimento das políticas públicas ocorre durante o governo de 

Getúlio Vargas, entre os anos de 1930 e 1945, dando destaque principalmente às questões 

trabalhistas. Outras áreas que também foram contempladas pelas políticas públicas estão 

ligadas à saúde, educação profissional e habitação, conforme nos explica Freitas (2009). A 

autora ainda explica, ao citar Castro (2008), que antes disso, no entanto, já se presenciava a 

adoção de algumas ações direcionadas a grupos específicos, como bancários e ferroviários. A 

afirmação revela que, desde antes, as políticas públicas podem adquirir um caráter excludente, 

deixando de ser universal e atendendo as demandas e reivindicações de grupos e categorias 

profissionais específicos. 
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Historicamente, a Constituição Federal de 1988 constitui-se num marco na arena 

social da política pública no país. A partir dela evidencia-se a responsabilidade do Estado no 

que diz respeito à regulação, implantação e gestão das políticas públicas, evidenciando o 

compromisso do Estado com a redução das desigualdades sociais, como pode ser observado 

com a leitura do artigo 3º da Lei:  

 

Art. 3 – Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: III – 

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988). 

 

A política pública traz em si a concepção holística da gestão pública sobre 

problemas sociais setoriais (BENEDITO, MENEZES, 2013, p. 58), ou seja, apreende um 

vasto e diferenciado universo sobre as necessidades da população frente às ações do Estado. 

Nesse ponto, entram em cena as chamadas políticas sociais entendidas como uma espécie de 

política pública, cujas ações visam garantir os direitos sociais do cidadão, nos mais diferentes 

campos de atuação, providenciando o mínimo necessário para um estado de bem-estar social e 

a inserção de indivíduos em situação de vulnerabilidade na sociedade como legítimos 

cidadãos. 

Embora ao se tentar encontrar uma definição para política social nos deparemos 

com diferentes linhas de raciocínio e conceitos, é indiscutível que a sua essência se baseia nas 

formas de proteção social do cidadão. Para Hofling (2001), as políticas sociais se referem a 

ações que determinam o padrão de proteção social implementado pelo Estado, que visam à 

diminuição das desigualdades sociais e econômicas, por meio da redistribuição dos benefícios 

sociais. Outra definição para o termo é dada por Di Giovanni (2017), que entende por política 

social:  

 

O conjunto das políticas públicas, voltadas para o campo da proteção social. Essas 

políticas sociais cobrem, de fato, uma vasta gama de diretivas nas quais é possível 

encontrar ações em matéria de previdência social, em sentido estrito, ou aquelas 

adotadas em favor de categorias especiais (velhos, órfãos, incapazes, etc), ou ainda 

as políticas que dizem respeito à habitação, educação, lazer, e assim por diante. (DI 

GIOVANNI, 2017) 

 

A origem da política social está bastante relacionada ao Capitalismo. De modo 

simples, pode-se dizer que a força de trabalho no sistema capitalista impulsionava os 

trabalhadores a atingir cada vez mais uma grande concentração de força, porém suas 

necessidades eram deixadas de lado pela imposição desse sistema. Assim surgem as 
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desigualdades sociais intrinsecamente ligadas ao desenvolvimento do capitalismo, dando 

visibilidade da questão social para a classe dominante. As manifestações da classe 

trabalhadora conseguem reunir cada vez mais força e espaço, levando a burguesia a um 

constante estado de alerta, propelindo-a a tomar atitudes que estagnassem essas 

manifestações.   

Assim, as políticas sociais emergiram na tentativa de reduzir os impactos 

causados pelas diferenças sociais resultantes da dimensão capitalista, tomando novos rumos 

para a inclusão social, sendo entendidas como ações que determinam o padrão de proteção 

social elaboradas pelo Estado na tentativa de operacionalizar uma redistribuição dos 

benefícios sociais. As políticas sociais, fruto de uma dinâmica social que se inter-relaciona 

com diversos atores constituídos por diferentes interesses e relações de força, nos conduzem a 

pensar, principalmente as que se relacionem saúde e educação, que representam um fator 

condicionante no processo de fortalecimento das classes excluídas da relação capital-trabalho. 

 

1.3. As ações afirmativas na construção da garantia do acesso e permanência na 

educação superior 

 

O Brasil, constituído historicamente por desigualdades sociais e raciais, tem 

experimentado, a partir da promulgação da Constituição de 1988, iniciativas que visam 

empreender um processo de redemocratização de direitos. No entanto, as lacunas que 

integram a viabilidade de acesso às condições igualitárias entre os brasileiros ainda persistem 

com características não mutáveis que se condicionam ao gênero, etnia e/ou situação social que 

por sua vez influenciam no acesso aos direitos e integração social. É nesse contexto que 

emergem as ações governamentais de caráter inclusivo, com proposições abarcadas pela 

necessidade de igualdade ao acesso de direitos e democratização de oportunidades. 

Nos anos 2000, foram formuladas umas das principais propostas de combate às 

desigualdades sociais no campo das ações governamentais, quais sejam as ações afirmativas. 

A igualdade aqui discutida se constitui em tratar os desiguais de forma desigual, de modo a 

oferecer àqueles segmentos outrora excluídos a mesma oportunidade material de evolução, 

buscando a equidade e justiça social. Segmentos sociais que há muito tempo eram 

estigmatizados, buscam hoje uma nova realidade com oportunidades resultantes de um 

processo de reparação.    

Segundo Moehlecke (2002), o termo ação afirmativa teve origem nos Estados 

Unidos, nos anos de 1960, quando os norte-americanos reivindicavam questões democráticas 



28 
 

internas, cujo objetivo central era a extensão da igualdade de oportunidades a todos. Vários 

protestos articulados principalmente por lideranças de movimentos negros norte-americanos 

impulsionaram o governo a implementar ações que minimizassem as desigualdades sociais 

existentes e as frequentes situações de discriminação racial. 

O contexto apresentado anteriormente e o modo organizacional da sociedade 

diante de questões étnico-raciais guardam uma relação bastante estreita com o aparecimento 

do chamado racismo institucional.  O termo, segundo Werneck (2013), é apresentado de 

maneira pioneira pelos autores do livro “Black power: the politics of liberation in America”, 

Stokely Carmichael e Charles Hamilton
1
, no ano de 1967. Surge justamente, conforme explica 

López (2012, p. 127), “na arena de luta pelos direitos civis e com a implementação de 

políticas de ação afirmativa”. Ainda conforme analisa este autor, o racismo institucional 

“denuncia as estruturas de poder branco e cria as condições políticas para se estabelecerem 

estruturas de poder negro” (LOPEZ, 2012, p. 127).  

No Brasil, segundo Sousa e Portes (2011), as discussões sobre as ações 

afirmativas tiveram destaque após a “III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata”, realizada em Durban, na África 

do Sul em 31 de agosto a 07 de setembro de 2001. A partir desse momento, o Brasil passou a 

incluir em seu sistema de políticas públicas uma nova concepção sobre a visão étnico-racial e 

a se comprometer com a contenção das situações de discriminação e exclusão de raças. 

Conceitualmente, as definições em torno da ação afirmativa convergem para uma 

mesma direção, qual seja garantir a inclusão dos grupos historicamente excluídos nos 

benefícios e direitos do progresso, bem como eliminar as desigualdades oriundas de um 

passado repleto de discriminação. Na concepção da Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR
2
, as ações afirmativas são “políticas públicas feitas 

pelo governo ou pela iniciativa privada com o objetivo de corrigir desigualdades raciais 

presentes na sociedade, acumuladas ao longo de anos” (SEPPIR, 2017). Para Souza A. (2014, 

p.72), ação afirmativa "faz referência ao conjunto de políticas públicas adotadas por uma 

sociedade com o intuito de diminuir as desigualdades existentes, protegendo os grupos sociais 

                                                            
1Stokely Carmichael e Charles Hamilton eram intelectuais e lideranças do movimento Panteras Negras (Cf. 

López, 2012). Panteras Negras é o nome de um partido negro revolucionário que foi fundado nos Estados 

Unidos, em 1966, por dois importantes nomes para movimento dos negros daquele país, Huey Newton e Bobby 

Seale. Fonte: http://www.infoescola.com/curiosidades/panteras-negras/. Acesso em 02de setembro de 2017. 
2A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República - SEPPIR - foi criada 

pela Medida Provisória n° 111, de 21 de março de 2003, convertida na Lei nº 10.678, nasce do reconhecimento 

das lutas históricas do Movimento Negro brasileiro. Fonte: <http://www.seppir.gov.br/sobre-a-seppir/a-

secretaria>. 
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com maior histórico de discriminação étnica e/ou social". Ou, conforme defende o Ex-

ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa
3
, 

 

Um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou 

voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero, por 

deficiência física e de origem nacional, bem como para corrigir ou mitigar os efeitos 

presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a concretização 

do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a educação e o 

emprego (GOMES, 2011, p.9). 

 

A ação afirmativa se diferencia das políticas antidiscriminatórias puramente 

punitivas por atuar em favor de coletividades discriminadas e indivíduos que potencialmente 

são discriminados, podendo ser entendida tanto como uma prevenção à discriminação quanto 

como uma reparação de seus efeitos (DAFLON, JÚNIOR e CAMPOS 2012). A implantação 

dessas ações representa um passo enorme em direção à efetivação da democracia e da 

igualdade de direitos, uma vez que seu objetivo,  

 

Não (é) apenas coibir a discriminação do presente, mas sobretudo eliminar os efeitos 

persistentes (psicológicos, culturais e comportamentais) da discriminação do 

passado, que tendem a se perpetuar. Esses efeitos se revelam na chamada 

discriminação estrutural, espelhada nas abismais desigualdades sociais entre grupos 

dominantes e grupos marginalizados (GOMES, 2011, p. 10). 

 

Na educação, ao atuar eticamente em favor dos segmentos excluídos, a ação 

afirmativa tem o potencial de modificar os seus rumos e estruturas, construindo uma nova 

sociedade com oportunidade de acesso a um ensino de qualidade e à concorrência mais justa 

no mercado de trabalho. Assim, ao considerar a aplicação das ações afirmativas como parte 

integrante do processo de fortalecimento da inclusão e acesso à educação por segmentos 

excluídos, há uma sinalização para a redefinição dos conceitos, pautada no princípio da 

igualdade de direitos e acesso a oportunidades antes refreadas. Em consequência, pode 

ocorrer também o reconhecimento das particularidades desses sujeitos, suas representações 

sociais, cultura e identidade. 

No Ensino Superior, embora as ações afirmativas já estejam presentes em muitas 

universidades do país, ainda há muito que se fazer para que a equidade de acesso seja de fato 

uma realidade para todos os brasileiros. As oportunidades oferecidas pelo sistema de ensino 

viabilizam o acesso à democracia, porém as disparidades socioeconômicas ainda persistem na 

sociedade. Apesar de recentes, houve uma ampliação significativa das ações afirmativas 

                                                            
3 Joaquim Benedito Barbosa Gomes é um jurista brasileiro. Foi procurador da República e ministro do Supremo 

Tribunal Federal, corte da qual foi presidente de 2012 até 2014. 
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voltadas especificamente para esse nível de ensino. Importantes ações nos campos das 

políticas de inclusão e de assistência educacional emergiram no país no intuito de minorar as 

desigualdades existentes que, de forma direta e indireta, são resultantes das questões sociais. 

Entre as modalidades mais relevantes oferecidas pela implantação de ações afirmativas para a 

educação, podemos destacar o sistema de cotas raciais e a expansão das políticas de 

assistência estudantil.  

O sistema de cotas se apresenta não somente como uma oportunidade de ingresso 

no ensino superior por pessoas negras e seus descendentes, mas também consolida esse direito 

aos indígenas. Apresentada de maneira mais sucinta, a cota racial se baseia na reserva 

percentual de vagas em uma determinada instituição de ensino superior e estabelece a 

integração de pessoas socialmente excluídas por meio de oportunidade de acesso. 

Num país onde as relações raciais durante muito tempo foram tratadas de forma 

irrelevante, considerando as bases ideológicas que sustentam o mito da democracia racial, a 

implementação de uma política como a de cotas, que reconhece a existência do preconceito 

racial na sociedade, não poderia deixar de vir permeada de muita polêmica. Sob os mais 

variados argumentos, há quem acredite que a instituição de cotas raciais nas universidades é, 

na verdade, uma forma de acentuar as atitudes discriminatórias no ambiente universitário.  

Ao analisar as manifestações dos contrários ao sistema de cotas, Santos (2007) 

identificou os principais argumentos basilares utilizados pelos intelectuais na defesa de seus 

pontos de vistas: 

 

a) implementação de cotas para os negros nos vestibulares das universidades 

públicas é inconstitucional, pois implica a quebra da igualdade de todos perante a 

lei, conforme estabelece a Constituição Brasileira; b) a sociedade brasileira é 

misturada  cultural e biologicamente, tornando a sua classificação racial ambígua, o 

que impossibilitaria saber quem é negro e quem é branco; c) sustenta-se também, 

que o mérito individual deve prevalecer no processo de seleção para ingresso nas 

universidades, bem como as cotas gerarão uma exclusão de pobres qualificados, 

visto que privilegia a classe média negra; d) que será uma discriminação contra os 

brancos pobres, bem como a criação de privilégios para os negros.  Mais ainda,  que  

a implementação  das  cotas:  e) levará  à racialização  da sociedade brasileira; f) 

implicará a criação de tensões raciais; g) aumentará o preconceito racial contra os 

próprios negros; h) que as cotas não resolvem o problema da exclusão dos negros do 

ensino superior; i) que a questão é econômica, ou seja, que a exclusão dos negros do 

ensino superior se deve ao fato de os negros serem em geral de baixa renda  e não 

poderem pagar ensino de boa qualidade; j) conseqüentemente, afirma-se também 

que o problema é a falta de ensino público (fundamental e médio) de qualidade no 

Brasil. Ou seja, considera-se que o não-ingresso dos negros nas universidades 

públicas deve-se à falta de ensino público de qualidade no Brasil e não à 

discriminação racial; h) argumenta-se também que as políticas de ação afirmativa 

para negros é uma cópia de uma política pública estadunidense que não faz sentido 

em nossa sociedade, entre outros argumentos (SANTOS, 2007, p.33-34). 
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A citação é longa, porém necessária para dilucidar todo o contexto de polêmicas 

surgido com a implantação da política, sob a visão daqueles que não a aprovam. Com a 

mesma intensidade, todavia representando o outro extremo da história, os militantes anti-

racistas, defensores das cotas raciais, veem na aplicação da medida uma maneira de combate 

ao racismo explícito ou velado presente em nossa sociedade. Uma demonstração disso pode 

ser notada a partir da fala de Domingues (2005, p.172), segundo o qual “o racismo à brasileira 

já é perverso; porém, se o programa de cotas contribuir para que o conflito nas relações raciais 

fique declarado, pode ser o primeiro passo para sua superação definitiva”. 

É preciso que fique claro, no entanto, que não se objetiva nessa discussão fazer 

uma análise criteriosa dos argumentos contrários e a favor à política de cotas, e nem tão pouco 

destacar todos os seus efeitos para a educação. O que se pretende, na verdade, é apenas 

exemplificar as ações e práticas específicas adotadas pelo Estado como forma de minimizar os 

efeitos históricos das desigualdades sociais e raciais, quando relacionadas à educação 

superior. 

Desse modo, as concepções teóricas sobre igualdade de oportunidades no ensino 

superior brasileiro não se restringem apenas à implantação de uma política de reserva de 

vagas. Para além disso, elas apreendem um conjunto de outros fatores que colaboram com o 

processo de desenvolvimento da igualdade social, bastante perceptível, por exemplo, com 

expansão das políticas focais visando a ampliação da permanência dos estudantes nos cursos 

de graduação. 

As discussões abrangendo a Política de Assistência Estudantil tornaram-se mais 

vigorosas, propiciando o desenvolvimento de várias outras medidas que colaboram para o 

processo de inclusão no ensino superior de segmentos outrora excluídos, e que fora iniciado, 

principalmente, a partir da criação do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), 

em 2007. 

Dito de outro modo, as cotas objetivam fomentar a admissão de alunos que 

prognosticamente tem suas raízes alicerçadas pelas desigualdades sociais, ao mesmo tempo 

que a política de assistência estudantil vem como um suporte à manutenção das condições 

materiais desses sujeitos, de forma a reduzir a evasão e promover a efetividade do sucesso 

escolar.  

Por efeito de medidas como essas é que estudantes negros, indígenas, quilombolas 

e oriundos do sistema público de ensino têm ampliado cada vez mais suas chances de cursar 

uma graduação nas instituições federais de ensino superior do país. De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2015), em 2004 cerca de 16,7% dos estudantes 
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pretos e pardos frequentavam o ensino superior, em 2014 esse percentual subiu para 45,5%. 

De forma semelhante, houve também um crescimento da participação dos estudantes 

pertencentes ao quinto mais pobre de rendimento domiciliar per capita no nível superior, que 

passou de 1,2% dos estudantes em 2004, para a 7,6% em 2014.  

Em 2013, o repertório de medidas referentes ao combate à desigualdade 

educacional é ampliado com a instituição do Programa de Bolsa Permanência do Governo 

Federal, dentro da Política de Assistência Estudantil. O programa é destinado à concessão de 

bolsas para garantir a permanência dos estudantes de graduação de instituições federais de 

ensino superior, tendo estabelecido como finalidade a minimização das desigualdades sociais, 

étnico-raciais e a contribuição para permanência e diplomação dos estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica (BRASIL, 2013).  Regulado pela Portaria Ministerial nº 

389/2013, o programa tem os seguintes objetivos: 

 

I - viabilizar a permanência, no curso de graduação, de estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, em especial os indígenas e quilombolas; II - 

reduzir custos de manutenção de vagas ociosas em decorrência de evasão estudantil; 

e III - promover a democratização do acesso ao ensino superior, por meio da adoção 

de ações complementares de promoção do desempenho acadêmico (MEC, 2013, 

p.01).  

 

A partir da implantação desse programa, houve um atendimento mais direcionado 

e específico com a menção dos públicos indígenas e quilombolas como beneficiários diretos 

da ação.  Importa falar que o estabelecimento de ações focais como essa confere aos 

educandos o respeito às diversidades culturais e raciais e apresenta as diferenças como forma 

de disseminar a condescendência entre as pessoas. 

Ao analisar o histórico secular brasileiro observa-se que a população negra e 

indígena foi alvo de discriminação racial e, na educação, esse fator não foi diferente. Seus 

anseios e necessidades eram sempre minorados pelas imposições das classes dominantes, que 

detinham sobre eles o poder de sua condição humana.  

No caso do estudo aqui proposto, as políticas focais de acesso e permanência no 

ensino superior federal, enfatizando o Programa Bolsa Permanência dentro da assistência 

estudantil que perpassa tais políticas, devem justamente propor a mudança desse cenário e 

contribuir para a superação das desigualdades sociais que assolam nossa sociedade, à medida 

que consideram as diversidades existentes no contexto escolar e trabalham para eliminação 

das práticas discriminatórias e excludentes no universo acadêmico. A busca pela destituição 

de práticas discriminatórias afirma-se pela necessidade de uma sociedade mais igualitária. 
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Embora muitos acreditem que as políticas de ação afirmativa para educação sejam uma forma 

indireta de discriminação, as ações promovidas por essas políticas compreendem maior 

oportunidade de acesso à educação aos seguimentos excluídos.  

 

1.4. A dinâmica de formulação de uma política pública no contexto da assistência 

estudantil e do Programa Bolsa Permanência do Governo Federal 

 

Não há, na doutrina sobre Políticas Públicas, conforme explicam Benedito e 

Menezes (2013), a formulação de uma Teoria Geral das Políticas Públicas válida para todos 

os setores, mas existe consenso sobre a existência de etapas a serem cumpridas em cada 

formulação dessas Políticas. 

Para entender o porquê de as ações do governo serem realizadas ou não, alguns 

pesquisadores foram buscar explicações sobre as linhas de atuação diante destas demandas e 

com isso foram criadas tipologias que classificam o enquadramento de políticas em uma ou 

outra moldura, a partir do exame das características observadas em cada particularidade. 

Como mencionado, nenhuma tipologia é capaz de dar conta de todos os aspectos das políticas 

públicas tendo em vista suas complexidades e organização. 

A autora Celina Souza (2007), em seu artigo “Estado da Arte de pesquisa em 

Políticas Públicas”, traz uma relevante análise sobre algumas tipologias e modelos de políticas 

públicas que consolidaram o entendimento sobre esse estudo. Um exemplo é a influência da 

teoria do ciclo da política pública nos estudos que analisam as fases de formulação dessas 

políticas, conforme destaca a autora. Esse ciclo se forma através de etapas compostas por: 

"determinação da agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das 

opções, implementação e avaliação" (Souza, 2007, p. 74). 

De acordo com essa teoria, sua iniciação começa com o processo de elaboração de 

uma agenda (agenda setting), onde interesses e propostas são colocados em pauta para 

possíveis negociações, nesse momento são definidas as preferências que são adaptadas ao 

projeto político governamental, posteriormente são apresentadas as etapas de formulação de 

propostas, escolha de alternativas e implementação das políticas públicas. 

Capella (2007) também faz referência a dois modelos de grande relevância nos 

estudos sobre políticas públicas, principalmente no que concerne às explicações sobre a 

agenda governamental, são eles: o modelo de Múltiplos Fluxos (Multiple Streams Model) 

desenvolvido por John Kingdon, o modelo de Equilíbrio Pontuado (Punctuated Equilibrium 

Model), de Frank Baumgartner e Brian Jones. Em suas análises, os modelos mencionados 
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evidenciam grande relevância para processos de formulação de políticas e de mudança na 

agenda governamental, trazendo contribuições para a dinâmica desse processo político. Para 

fins desse trabalho, a reflexão é feita com base no processo decisório abordado na teoria 

defendida por Kingdon, através da qual se tenta entender o complexo processo de inserção de 

uma determinada pauta na agenda do Governo, como ponta pé inicial que poderá trazer 

efeitos concretos na realidade de uma situação que se apresenta como um problema. 

No modelo de multiple streams, ainda segundo Capella, Kingdon preocupa-se 

especificamente com dois primeiros processos, chamados estágios pré-decisórios: a formação 

da agenda (agenda-setting) e as alternativas para a formulação das políticas (policy 

formulation). A agenda governamental é definida como o conjunto de assuntos sobre os quais 

o governo e pessoas ligadas a ele concentram sua atenção num determinado momento. Uma 

determinada questão torna-se parte da agenda governamental quando desperta a atenção e o 

interesse dos formuladores de políticas (CAPELLA, 2007). A autora registra ainda que a 

formação da agenda governamental, na concepção de Kingdon, pode ser afetada por três 

fluxos independentes: problemas, soluções e contexto político. É preciso, no entanto, que haja 

a confluência entre os processos para que uma questão seja assim inserida na agenda 

governamental. 

No caso do estudo aqui proposto, o foco é a análise do Programa Bolsa 

Permanência no âmbito do Ministério da Educação, criado pela Portaria Ministerial nº 389, 

em 09 de maio 2013, enquanto ação da política de assistência estudantil que perpassa a 

política pública social de educação. Considerar o programa Bolsa Permanência como uma 

ação integradora de uma Política maior, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, 

contribui para a uma visão mais clara do contexto que motivou a formulação e a implantação 

dessa ação. 

No Brasil, a legislação garante direitos sociais indissociáveis para todo cidadão, 

porém para que esses direitos sejam efetivamente assegurados são necessárias políticas 

públicas consistentes que promovam a integração dos mesmos na sociedade e que validem as 

ações governamentais. Nesse ponto, a política social, enquanto modalidade das políticas 

públicas, “possui como função a concretização de direitos de cidadania conquistados pela 

sociedade e amparados pela lei” (SILVEIRA, 2012, p. 19). O direito à educação, e aqui 

enfatizado o direito a educação superior pública de qualidade, legalmente constituído, é um 

bom exemplo de campo de atuação dessas políticas. 

Nos últimos anos houve avanços significativos para a promoção da igualdade de 

oportunidades no ensino superior com a implantação de ações objetivando a garantia tanto do 
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acesso como também da permanência de seguimentos tidos como marginalizados (negros, 

índios, quilombolas e aqueles em desvantagens socioeconômicas) nas instituições, sobretudo 

aquelas ligadas à esfera federal. Parte-se do entendimento de que tais medidas sejam o 

reconhecimento do conjunto de desigualdades existentes no Brasil, sendo preciso, portanto, 

serem vistas de forma consensual pela sociedade brasileira como efetivadoras de direitos e 

necessárias para diminuir o peso de um passado desigual. 

O conjunto de modificações implantadas, principalmente durantes os dois 

mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, proporcionou uma gama de efeitos na 

dinâmica da Educação Superior do país que suscitaram a necessidade de ações nos campos 

das políticas de inclusão e de assistência ao estudante. Dito de outro modo, desde o momento 

em que se iniciou o projeto de reestruturação da educação superior no país - passando pela 

criação de novas instituições federais de ensino superior (IFES), o aumento de vagas nas 

universidades já existentes e ainda o aumento considerável de medidas voltadas para facilitar 

o acesso e a inclusão nos cursos de graduação - a necessidade de implantação de políticas de 

assistência estudantil se mostrou inevitável e necessária. 

A partir dessa nova concepção de Educação, a defesa da igualdade de 

oportunidades aos estudantes do ensino superior público e a busca pela transposição dos 

obstáculos rumo à superação das dificuldades impeditivas ao sucesso acadêmico, passam a 

figurar como prioridades nas lutas dos movimentos estudantis e seus apoiadores. De acordo 

com Kowalski (2012): 

 

A busca da redução das desigualdades socioeconômicas é um imperativo e também 

faz parte do processo de democratização da universidade e da própria sociedade 

brasileira. Contudo, esse processo de democratização deve ir além do acesso às IES 

públicas e gratuitas, há necessidade em criar mecanismos que garantam a 

permanência dos que nela ingressam, reduzindo os efeitos das desigualdades 

apresentados por um conjunto de estudantes, provenientes de segmentos sociais cada 

vez mais pauperizados e excluídos social e economicamente (KOWALSKI, 2012, 

p.24). 

 

Para Maurício (2015), o aumento do acesso da população de baixa condição 

socioeconômica ao ensino superior nos últimos tempos gerou a necessidade de formulação de 

ferramentas que garantam condições para a manutenção destes estudantes na Universidade. A 

pesquisa aponta que há certo consenso em torno da necessidade de inauguração de mecanismo 

para minimizar o imenso abismo existente entre aqueles com plenas condições de obterem 

sucesso no percurso acadêmico, em razão da situação socioeconômica favorável, e a aqueles 
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que se encontram imersos num estado de vulnerabilidade social, excluídos de direitos e 

oportunidades, sem as mínimas condições de sucesso.  

Apenas garantir o acesso à educação superior pública de qualidade não é o 

suficiente, é preciso garantir ainda àqueles com dificuldades socioeconômicas, a permanência 

e o êxito nos estudos, assim "faz-se necessário associar a qualidade do ensino a uma política 

efetiva de assistência, em termos de moradia, alimentação, saúde, cultura e lazer, entre outros" 

(VASCONCELOS, 2010, p.409). Para Silveira (2012): 

 

É importante termos clareza que apenas a oferta da vaga não é suficiente para alunos 

oriundos de famílias pertencentes às camadas economicamente baixas da sociedade 

conseguirem cursar uma instituição escolar, pois essa nova situação acaba gerando 

gastos com os quais a família não tem condições financeiras de arcar e que se não 

houver uma política social efetivada, provavelmente poderá acarretar o abandono 

por parte do aluno. Assim, faz-se necessária uma política de permanência que 

possibilite uma assistência a esse estudante, a fim de que ele possa permanecer na 

universidade e concluir o curso (SILVEIRA, 2012, p.48, grifo nosso). 

 

De acordo com Borsato (2015), essa temática passou a integrar a agenda das 

políticas educacionais brasileiras a partir do ano 2000, justamente como parte do processo de 

"democratização" da educação superior em curso, e ao mesmo tempo, como importante 

mecanismo de controle das taxas de retenção e evasão nesse nível de ensino. 

Sob o mesmo discurso, Nascimento (2013) reafirma o posicionamento apontado e 

completa:  

 

Na atual fase da contrarreforma universitária, a assistência estudantil emerge no 

discurso governamental vinculada às ações da “democratização” da educação 

superior pública, desempenhando a função de atribuir materialidade a este processo. 

(NASCIMENTO, 2013, p.95) 

 

Na verdade, o assunto surge num cenário político que revela o ideário social-

liberal evidenciado a partir do Governo Lula (2003-2010), em torno do qual "o debate sobre o 

desenvolvimento social emerge sob novas bases, para obter o consenso da classe trabalhadora 

em torno das reestruturações econômicas em curso" (Borsato, 2015, p.2). 

Na análise que faz do modelo de Múltiplos Fluxos de Kingdon, a autora Ana 

Claudia Capella (2007) registra que uma das questões que surge como forte influência na 

definição de uma agenda governamental é o chamado "clima" ou "humor" nacional, assim 

definido por Kingdon como o momento em que uma determinada questão é compartilhada por 

diversas pessoas, por determinado período de tempo. A autora explica que isso representa 

"solo fértil" para que ideias ascendam como prioridades numa agenda. Dito isso, o ambiente 
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político vivenciado no mandado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi considerado um 

propulsor para o desenvolvimento de ações afirmativas voltadas para tratar a questão da 

diversidade nas políticas educacionais. 

Como resultado, o Governo assumiu as políticas de ação afirmativa de forma mais 

sistemática e institucional, sendo inclusive criadas na estrutura governamental, repartições 

como a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR
4
, ligada à 

Presidência da República, e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade 

e Inclusão - SECADI
5
, ligada ao Ministério da Educação, conforme explicam Silvério e 

Moehlecke (2009). No contexto da Política de Assistência Estudantil é possível identificar 

algumas medidas acatadas durante o período mencionado que foram crucias para a existência 

na atualidade de ações mais direcionadas, como é caso do Programa Bolsa Permanência, com 

enfoque nos públicos indígena e quilombola, objeto desse estudo.  

A Assistência Estudantil já vinha sendo desenvolvida de forma isolada em 

algumas universidades do país, todavia se localizarmos no tempo um marco contemporâneo 

para essa questão no país, esse será o ano de 2007, quando o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil – PNAES - foi criado e "converteu-se na principal política de 

assistência estudantil do país [sendo então considerada] uma ação sem precedentes" (MEC, 

2013, p.07). Fundamentado em princípios como a afirmação da educação superior como 

política de Estado; a igualdade de condições para o acesso, a permanência e a conclusão de 

curso; a garantia da democratização e da qualidade dos serviços prestados à comunidade 

estudantil; a defesa em favor da justiça social e a eliminação de todas as formas de 

preconceitos, o PNAES estabelece uma relação de complementaridade com as demais 

políticas implantadas. 

Dessa forma, a instituição do Decreto nº 6.096 de 2007, responsável por promover 

um importante processo de reestruturação e expansão das Universidades Federais, através do 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais –

 REUNI; o programa de Financiamento Estudantil (Fies); o Exame Nacional do Ensino Médio 

- ENEM; o Programa Universidade para Todos (Prouni); o Sistema de Seleção Unificada 

(Sisu) ENEM/ Sisu, e ainda a própria regulamentação das medidas nos campos das políticas 

                                                            
4A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República - SEPPIR - criada pela 

Medida Provisória n° 111, de 21 de março de 2003, convertida na Lei nº 10.678, nasce do reconhecimento das 

lutas históricas do Movimento Negro brasileiro. Fonte: <http://www.seppir.gov.br/sobre-a-seppir/a-secretaria>. 
5De acordo com o site da Secretaria, a SECADI foi criada com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento 

inclusivo dos sistemas de ensino, voltado à valorização das diferenças e da diversidade, à promoção da educação 

inclusiva, dos direitos humanos e da sustentabilidade socioambiental, visando à efetivação de políticas públicas 

transversais e intersetoriais. Fonte:<http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-

diversidade-e-inclusao/apresentacao>. 
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de inclusão e de assistência educacional, por meio do Decreto nº 7.234 de 2010, compõem a 

base que a alicerça o desenvolvimento das ações do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES).  

Igualmente nesta perspectiva, surge no Governo da Presidenta Dilma Rousseff 

mais um instrumento para compor o ideal de uma educação superior pública de qualidade 

para todos: a promulgação da Lei nº 12.711/2012, comumente chamada de Lei de Cotas, que 

instituiu a reserva de vagas para estudantes de escolas públicas que se autodeclararem pretos, 

pardos e indígenas. A aprovação da Lei das Cotas, além de ser uma importante conquista no 

campo do acesso à educação superior por parte de segmentos sociais historicamente 

excluídos, constitui-se, talvez, na principal escora desencadeadora para que as ideias iniciais 

do Programa Bolsa Permanência se tornassem ponto importante na agenda governamental, 

tanto que, de com acordo com a SEPPIR (2017), o programa foi justamente criado como um 

suporte à implementação da Lei de Cotas. 

Entrelaçados a essa dinâmica envolvida na definição de uma agenda 

governamental estão os atores desse processo. No modelo defendido por Kingdon, os atores 

se distinguem pelas suas ações dentro do processo, sendo classificados em dois grupos, 

conforme explica Capella (2007): os participantes visíveis, constituídos por políticos, mídia, 

partidos, grupos de pressão entre outros; e os participantes invisíveis, constituídos por 

acadêmicos, pesquisadores, consultores, servidores públicos e outros. 

Apesar de a Política de Assistência Estudantil, da maneira como se apresenta 

atualmente, ter ganhado uma atenção maior do governo mais recentemente, algumas IES já 

desenvolviam alguns serviços assistenciais de forma pontual, de acordo com as demandas 

existentes e os recursos disponíveis. Na compreensão apresentada, a luta pela efetivação da 

política de assistência ao estudante como uma Política de Estado não é tão recente assim e 

envolveu a participação de vários seguimentos. Na base da pirâmide que se forma ao analisar 

essa estrutura, estaria o Estado, justamente por ser ele o responsável por disponibilizar os 

recursos necessários para o planejamento, elaboração, execução e avaliação da política. Não 

obstante, o resultado conseguido não se resume a uma mera concessão do Governo, mas é sim 

fruto da luta de diversos movimentos e organizações.     

Os movimentos sociais, em especial o movimento estudantil, desde antes 

imprimem sua marca na busca por melhores condições de permanência nos espaços 

acadêmicos. No início, de forma específica, e depois com um caráter mais organizado, as 

pressões e mobilizações se intensificaram. Para Garrido (2012), os estudantes, seja a partir do 

movimento estudantil, seja institucionalmente organizado, possuem um papel de destaques 



39 
 

 

dentre os segmentos engajados no processo de busca por melhores condições de permanência 

nas IES. São eles corresponsáveis por criar uma universidade mais democrática ao defender o 

acesso e a permanência dos estudantes de segmentos sociais de menor poder aquisitivo num 

ambiente elitizado. 

O Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis - 

Fonaprace - também se configurou como um importante agente na defesa pela elaboração de 

mecanismos que possibilitassem a permanência de estudantes empobrecidos em cursos de 

nível superior, sendo inclusive chamado de “principal instância diretiva da assistência 

estudantil” (NASCIMENTO, 2013, p.95-96). O Fonaprace surgiu em 1987 com a finalidade 

de promover a integração regional e nacional das Instituições de Ensino Superior (IES) 

públicas, visando fortalecer as políticas de Assistência ao Estudante. “Este Fórum contribuiu 

para que fossem feitas as primeiras sistematizações acerca da assistência estudantil no Brasil” 

(NASCIMENTO, 2013, p.100). A atuação do órgão nos vinte primeiros anos de existência 

(1987 - 2007) é registrada no documento intitulado “Fonaprace 20 anos”: 

 

Foi pautada por reuniões, debates, produção de documentos e pela estratégia de 

buscar apoio de autoridades educacionais do Legislativo e do Executivo. Definiu 

como meta prioritária trabalhar na sistematização de uma proposta de política de 

assistência aos estudantes que garantisse o seu acesso e permanência, assegurando-

lhes os meios necessários ao pleno desempenho acadêmico e à conclusão do curso 

(FONAPRACE, 2007). 

 

De modo mais específico, quando tratamos do Programa Bolsa Permanência 

(PBP), a criação de espaços dentro do Governo Federal durante o governo do presidente Lula, 

como mencionado anteriormente, mobiliza a inserção de novos atores no processo de 

formulação de políticas voltadas para a educação das relações étnico-raciais no Brasil. A 

SEPPIR e a SECADI surgem como intermediadoras de soluções e ações com objetivos de 

corrigir injustiças, eliminar discriminações e promover a inclusão social e a cidadania para 

todos no sistema educacional brasileiro. Ao serem criadas, as secretarias possibilitaram 

oportunidades inéditas: a nomeação de pessoas ligadas diretamente aos grupos de interesses 

para assumirem cargos importantes dentro da estrutura do Governo Federal e a ampliação do 

diálogo com os movimentos sociais, por meio desses espaços de interlocução com o MEC. 

Um exemplo é a nomeação da primeira mulher indígena, Rita Gomes do Nascimento, para a 

Diretoria de Políticas de Educação do Campo, Indígena e para as Relações Étnico-Raciais, do 

Ministério da Educação (MEC).  
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Rita Nascimento explica que a criação desses espaços é uma resposta às demandas 

dos movimentos sociais e diz que “é preciso atender as reivindicações por participação 

política de coletivos sociais historicamente marginalizados e distanciados das instâncias de 

poder” (SEPPIR, 2017). Sobre a Diretoria da qual é responsável, Rita Nascimento esclarece: 

 

Possui uma importância histórica no campo das políticas públicas ao tratar das 

demandas de atores sociais que durante muito tempo foram excluídos das ações do 

Estado. É com a criação da então Secad, hoje Secadi, em 2004, que estes atores 

começam a ser vistos no âmbito da educação a partir de suas especificidades 

regionais, territoriais, étnicas, raciais, linguísticas e culturais. O reconhecimento 

destas especificidades é uma conquista destes coletivos sociais e um passo decisivo 

para a construção de uma sociedade democrática, plural e com justiça social 

(SEPPIR, 2017). 

 

Para a Coordenadora de Processos Educativos da Fundação Nacional do Índio, o 

PBP é no fundo um reflexo da atuação de vários agentes unidos em prol do mesmo fim, já que 

"houve um esforço do movimento indígena, um esforço do MEC, um esforço da Fundação 

Nacional do Índio - FUNAI - para que esse programa fosse criado" (SENADO FEDERAL, 

2015).  

As iniciativas citadas dão indícios de como funcionou a trajetória de inserção de 

medidas ligadas à Assistência Estudantil em pautas das agendas do Governo. A Política de 

Assistência Estudantil, com atenção especial aos temas dirigidos às Relações Étnico-Raciais, 

como no caso Programa Bolsa Permanência para indígenas e quilombolas, foi considerada 

como uma medida fundamental para a consolidação da democratização da educação superior 

em curso nos últimos anos. É preciso partir do pressuposto de que garantir o acesso não 

garante conclusão do curso e, por isso, a implementação de ações que garantam a 

permanência são necessárias, sobretudo para aqueles considerados marginalizados. 
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CAPÍTULO II 

 

POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL: CARACTERIZAÇÃO E 

APLICAÇÃO NO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS - IFNMG 

- CAMPUS JANUÁRIA 

 

O objetivo deste capítulo é evidenciar as características da Política de Assistência 

Estudantil, aplicada ao ensino público federal, com base na prática desenvolvida no Instituto 

Federal do Norte de Minas Gerais, em especial no Campus Januária. Sob essa perspectiva, 

buscou-se elaborar uma investigação documental e bibliográfica sobre a temática, expondo os 

momentos cruciais e históricos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).  

Realizou-se ainda o resgate histórico da trajetória do Instituto Federal do Norte de 

Minas Gerais e do Campus Januária, por considerar importante a contextualização da 

Instituição de Ensino, enquanto locus dessa pesquisa. Procurou-se, através das análises em 

documentos institucionais, como relatórios de gestão, tabelas e regulamentos, diagnosticar a 

atual situação do Campus no que se refere à aplicação da política, dando-se destaque ao 

Programa Bolsa Permanência.  

Adicionalmente às análises da aplicação da política, apresenta-se também, de 

modo sintético, um estudo de base teórica a respeito dos dois grupos étnicos focalizados nesse 

trabalho, quais sejam os indígenas e quilombolas. Na última parte do capítulo, discute-se 

sobre a maneira como os atores institucionais interpretam o texto da Portaria nº 389 do 

Ministério da Educação - que institui o Programa Bolsa Permanência - e, consequentemente, 

como estabelecem as diretrizes para sua prática no Campus Januária do IFNMG.  

 

2.1 O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) 

 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES, ligado diretamente ao 

Ministério da Educação, desenha as diretrizes básicas da política nacional de assistência a 

estudantes, no intuito de promover o combate às desigualdades sociais e regionais, a 

ampliação e democratização das condições de acesso e permanência dos jovens no ensino 

superior público federal. O programa foi instituído em 12 de dezembro de 2007, por meio da 

Portaria Normativa nº 39 do Ministério da Educação, tendo sido efetivado como uma política 

de Estado, em 19 de julho de 2010 quando, por iniciativa do Presidente da República, foi 

publicado o Decreto n.º 7.234. 
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A partir da leitura, tanto da Portaria Normativa quanto do Decreto, depreende-se 

que o PNAES atua na concepção da inclusão social, promovendo a igualdade de 

oportunidades, a valorização e o respeito à diversidade, contribuindo para a melhoria do 

desempenho acadêmico e agindo preventivamente nas situações de retenção e evasão 

decorrentes das dificuldades financeiras e das desigualdades sociais.  

O programa prevê a integração da tríade de sustentação da educação - Ensino, 

Pesquisa e Extensão - no desenvolvimento de suas ações numa perspectiva de formação 

ampliada dos estudantes, entendida como um fator essencial do processo educativo. Para além 

do atendimento das necessidades básicas de moradia, alimentação e transporte, o Programa 

sugere ainda a implantação de ações nas áreas de assistência à saúde (física e mental), 

inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico e atenção quanto ao acesso, 

participação e aprendizagem dos estudantes portadores de necessidades especiais. 

O repasse financeiro às instituições federais de ensino para investimento na 

assistência estudantil foi garantido pelo Decreto nº 7.234, que também previu a autonomia 

para que estas instituições pudessem gerir esse recurso, considerando suas particularidades. 

Explicitamente, a regulamentação trata apenas do atendimento dos cursos de graduação, 

entretanto, ao considerar as especificidades das instituições participantes, a espécie normativa 

permite aos Institutos Federais uma aplicação diferenciada dos recursos recebidos, tendo em 

vista a oferta de cursos tanto de nível médio quanto de nível superior presentes nesses 

espaços. A seleção dos estudantes leva em consideração o perfil socioeconômico dos 

candidatos e outros requisitos que a instituição julgar necessários, observando sempre a 

realidade na qual esteja inserida. 

Com implantação do Programa de Expansão e Reestruturação das Universidades 

Federais – REUNI, instituído pelo Decreto 6.096 em 24 de abril de 2007, o retorno do 

crescimento das Universidades Federais tornou-se bastante evidente a partir de 2008. O 

Decreto trouxe elementos que só evidenciam a importância do PNAES enquanto instrumento 

essencial para o cumprimento das metas e objetivos previstos no texto normativo. Já no seu 

artigo 1º, por exemplo, o Decreto ressalta que um dos objetivos do programa é justamente 

“criar condições para ampliação do acesso e da permanência na Educação Superior [...]”. 

 Na mesma linha, o artigo 2º lista as diretrizes do Programa, citando em uma delas 

a “ampliação de políticas de inclusão e de assistência estudantil” (BRASIL, 2007). O REUNI 

possibilitou a ampliação de inclusão de estudantes na Educação Superior, e propôs metas para 

dobrar a quantidade de universitários em 10 anos a partir do ano de 2008, o que significava 

um aumento de 680 mil alunos a mais nos cursos de graduação das universidades federais 
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(ANDIFES, 2011). Evidentemente, para que fosse possível o cumprimento das metas do 

REUNI, a manutenção e expansão dos programas assistenciais se tornaram essenciais. 

Cria-se a partir disso todo um contexto que alicerça as bases do PNAES e que 

hoje é entendido como fruto de lutas e esforços coletivos de dirigentes, docentes e discentes 

engajados na busca pela redução das desigualdades socioeconômicas e pela democratização 

da universidade pública enquanto um direito social. Representa a consolidação de uma 

conquista em torno da garantia da assistência estudantil aos menos favorecidos, que enxergam 

na educação uma possibilidade de formação e capacitação, melhoria das condições de vida e 

acesso ao mercado de trabalho. 

A avaliação positiva em relação ao papel estratégico exercido pela assistência 

estudantil nas metas de redução da retenção e melhoria das condições de permanência dos 

estudantes, fez com que houvesse uma evolução considerável de recursos investidos no 

Programa desde 2008, conforme demonstra o gráfico 1. De acordo com o MEC, em 2013, o 

programa proporcionou mais 1,4 milhão de benefícios a estudantes distribuídos em todas as 

instituições federais de educação superior. Em 2014, o Programa contou com um 

investimento da ordem de R$ 742,7 milhões (MEC, [2014?]). 

 

Gráfico 1 - Orçamento das Universidades Federais referente ao PNAES 

 

Fonte: MEC/SE/SPO. 

 

No ano de 2016, o MEC afirma ter repassado às IFES recursos na ordem de 1 

(um) bilhão de reais para ampliar as condições de acesso e permanência dos jovens em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica no ensino superior público federal, através do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES (MEC, 2016). Números à parte, é 

comum, no entanto, observar com o passar dos anos certa insegurança por parte daqueles que 



44 
 

dependem dessas políticas, pois há sempre uma grande preocupação em se saber se haverá a 

manutenção e a continuidade dos benefícios, mesmo com mudança de governos. Isso, na 

verdade, é um reflexo de como as políticas públicas educacionais têm sido tratadas no Brasil. 

É difícil distinguir quando elas representam a vontade passageira de um governo atual, 

limitada no tempo, e quando elas representam a vontade da nação e, dessa forma, sem prazo 

de validade.  

 

2.2 Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG: do surgimento à 

interiorização 

 

Os Institutos Federais foram criados em 29 de dezembro de 2008, quando o então 

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei nº 11.892. Como 

consequência da lei, 31 centros federais de educação tecnológica (Cefets), 75 unidades 

descentralizadas de ensino (Uneds), 39 escolas agrotécnicas, 07 escolas técnicas federais e 08 

escolas vinculadas a universidades foram transformados em 38 Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, espalhados por todos os Estados da Federação (MEC, 2016). 

A consolidação dessas instituições é parte do processo de expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica que atualmente, além dos Institutos Federais, 

abrange também aquelas instituições federais que não aderiram ao processo de transformação 

(ifetização), mas que também oferecem educação profissional em todos os níveis: são dois 

Cefets, 25 escolas vinculadas a Universidades, o Colégio Pedro II e uma Universidade 

Tecnológica, de acordo com o MEC (2017) (http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-

federal) 

Os Institutos Federais são definidos, conforme a lei de sua criação, como 

"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" (Brasil, 2008). Desse modo, estão habilitados à oferta de cursos de 

qualificação, ensino médio integrado, cursos superiores de tecnologia e licenciaturas em todo 

território nacional. 
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Mapa  1 -  Expansão da Rede Federal 

 
 

 
Fonte: MEC 

 

Ainda de acordo com Lei nº 11.892, os Institutos Federais possuem autonomia 

para criar e extinguir cursos, observados os limites de sua área de atuação territorial, bem 

como para registrar diplomas dos cursos por elas oferecidos, mediante autorização do seu 

Conselho Superior. Eles possuem natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira e exercerão o papel de instituições acreditadoras e 

certificadoras de competências profissionais (BRASIL, 2008).  

Integrado ao contexto apresentado, o Instituto Federal do Norte de Minas – 

IFNMG surgiu como resultado da agregação de duas importantes instituições federais de 

ensino da região Norte Mineira: o Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) de 

Januária e a Escola Agrotécnica Federal de Salinas (EAF). Com uma área total de 226.804,72 

km², o IFNMG abrange um total de 167 municípios distribuídos em quatro mesorregiões 

(Norte e Noroeste de Minas, Vale do Jequitinhonha e Mucuri). Hoje, o IFNMG é composto 

por onze campi –Campus Almenara, Campus Araçuaí, Campus Arinos, Campus Diamantina, 

Campus Avançado Janaúba, Campus Januária, Campus Montes Claros, Campus Pirapora, 

Campus Avançado Porteirinha, Campus Salinas e Campus Teófilo Otoni – e a Reitoria, 

sediada em Montes Claros
6
. 

                                                            
6Informações extraídas de: http://ifnmg.edu.br/ifnmg/conheca. Consulta realizada em 20 de dezembro de 2016. 
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Mapa  2 - Abrangência do IFNMG 

 
Fonte: Arquivo do IFNMG – Campus Januária 

 

De acordo com a lei de criação da Instituição, o IFNMG, assim como os demais 

institutos, deve constituir-se como centro de excelência na oferta do ensino de ciências em 

geral, e de ciências aplicadas em particular, além de qualificar-se como referência no apoio à 

oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação 

técnica e atualização aos docentes (BRASIL, 2008). 

Como missão, o IFNMG destaca em seu Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), a importância do cumprimento de sua função social, assumindo o compromisso de 

intervir em suas regiões de abrangência, identificando os problemas e criando soluções 

tecnológicas para o desenvolvimento sustentável: 

 

Produzir, disseminar e aplicar o conhecimento tecnológico e acadêmico, para a 

formação cidadã, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para o 

progresso sócio econômico local, regional e nacional, na perspectiva do 

desenvolvimento sustentável e da integração com as demandas da sociedade e do 

setor produtivo. (IFNMG, 2013) 
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Tendo em vista essa função social, o PDI determina que a instituição trabalhe com 

a proposta de ofertar uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, assumindo o 

desafio de promover a inclusão social, observando as especificidades regionais, buscando o 

desenvolvimento cultural e econômico, sempre de forma integrada e articulada com o ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

2.3 IFNMG – Campus Januária: Contexto, Espaço e Tempo 

 

O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Januária tem sua origem 

na década de 1960 quando, por ocasião da comemoração do centenário da cidade, foi 

celebrado um convênio entre os Governos Federal e Estadual, sendo então criada a Escola 

Agrotécnica de Januária (IFNMG - Campus Januária, 2013). Ao longo de sua evolução 

histórica, a instituição passou por diversas denominações até chegar ao que conhecemos hoje. 

Inicialmente, como já mencionado, surgiu com a nomenclatura de Escola Agrotécnica de 

Januária (1960)
7
, depois, Colégio Agrícola de Januária (1964)

8
, em seguida, Escola 

Agrotécnica Federal de Januária – EAFJ (1979)
9
, posteriormente, Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Januária – CEFET Januária (2002)
10

, e por fim, IFNMG- Campus Januária 

(2008)
11

. 

No início, o Campus Januária focava principalmente na oferta do ensino médio e 

de cursos profissionalizantes ligados à área agrícola, reflexo de uma característica herdada 

desde a sua criação nos anos de 1960. Com a transformação em Centro Federal de Educação 

Tecnológica, principalmente após promulgação da Lei Federal nº 11. 892/2008 (Lei de 

Criação dos Institutos Federais), o Campus passou a atuar também em outras áreas do 

conhecimento, permitindo ao aluno uma maior verticalização do ensino, garantida no inciso 

III, do artigo 6º da mencionada lei e que faz referência às finalidades e características dos 

Institutos Federais: "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" (BRASIL, 2008). 

                                                            
7 Lei n° 3.853, de 18 de dezembro de 1960. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-3853-18-

dezembro-1960-354425-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em 28/09/2016. 
8Decreto No 53.558, de 13 de fevereiro de 1964. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-

1969/D53558.htm 
9 Decreto Nº 83.935, de 4 de Setembro de 1979. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-

1979/decreto-83935-4-setembro-1979-433451-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em 02 de janeiro de 2017. 
10 Decreto Presidencial de 13 de novembro de 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DNN/2002/Dnn9728.htm. Acesso em 28/09/2016. 
11 Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/lei/l11892.htm. Acesso em 28/09/2016 
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Atualmente, o Campus oferta cursos de Educação profissional Técnica de Nível 

Médio, nas modalidades subsequente/concomitante em: Edificações, Enfermagem e 

Informática; na modalidade integrada ao Ensino Médio, oferta cursos em: Agropecuária, 

Informática para Internet e Meio Ambiente; na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(Proeja): o Curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio. Somados aos cursos 

técnicos, considerados carros-chefes da instituição, o Campus Januária oferta também os 

seguintes cursos de nível superior: Bacharelado em Administração, Bacharelado em 

Agronomia, Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental, Licenciatura em Ciências 

Biológicas, Licenciatura em Física, Licenciatura em Matemática, Tecnólogo em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, e o recém-implantado Curso de Engenharia Civil, que iniciou 

suas atividades em 2017.   

A cidade de Januária, e dessa forma o IFNMG - Campus Januária, está localizada 

na margem esquerda do Rio São Francisco, em uma região onde há forte presença de 

atividade agropecuária de base familiar e pecuária extensiva, assim, é comum ser 

caracterizada por um cenário de pobreza e baixos índices de desenvolvimento, em 

decorrência, dentre outros fatores, do clima semiárido.  O público atendido pela IFNMG-

Campus Januária é bem diversificado e composto majoritariamente por pessoas carentes e 

com renda per capita baixa.  

Com tais características, o Campus desenvolve várias ações e políticas para 

promover e facilitar o ingresso e a permanência de estudante na instituição. Como exemplo 

disso, além dos auxílios financeiros oportunizados, o Campus disponibiliza anualmente um 

quantitativo de vagas destinadas a ocupar a Moradia Estudantil oferecida pela Instituição. O 

benefício é exclusivo para os estudantes matriculados nos cursos técnicos integrados ao 

Ensino Médio, que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica e não possuam 

residência no município de Januária. Para esses estudantes, a moradia pode representar a 

única forma de se manterem nos estudos, já que estão distantes de suas casas e são, em sua 

maioria, oriundos de zona rural e de famílias carentes. 
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Figura 1 - Vista aérea do IFNMG Campus Januária 

 
Fonte: Arquivo do IFNMG – Campus Januária 

 

Em 2017, o Campus Januária completa cinquenta e sete (57) anos de história e 

experiência em educação profissional. 

 

2.4 A Política de Assistência Estudantil adotada no Campus Januária 

 

A Política de Assistência Estudantil do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 

foi aprovada pelo Conselho Superior da instituição em 25 de fevereiro de 2011, e contempla 

os alunos regularmente matriculados nas modalidades integrado, concomitante, subsequente, 

tecnologia, licenciatura, bacharelado e Proeja, todos no regime presencial. 

No ano de 2012, o IFNMG estabelece em documentos normativos as diretrizes 

para inclusão social por meio de sua intervenção e institui o Regulamento da Política de 

Assistência Estudantil do IFNMG. O documento menciona que a Assistência Estudantil a ser 

adotada deve compreender projetos, programas, ações e serviços, com o intuito de 

democratizar o acesso e assegurar o princípio da igualdade de condições de permanência e 

conclusão com êxito dos discentes do IFNMG (IFNMG, 2012). 

No Âmbito do IFNMG - Campus Januária, foi criado, ainda no ano de 2011, um 

plano de trabalho que estabelece as diretrizes para aplicação do Programa de Assistência 

Estudantil dentro do Campus. O documento define quais auxílios, ações, serviços e programas 

estarão disponíveis na instituição e ressalta que, para cada item a ser ofertado, haverá 
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publicação de editais específicos, nos quais constarão os critérios e documentos 

comprobatórios necessários para usufruto de tais benefícios (IFNMG - Campus Januária, 

2011). 

Atualmente, além das ações voltadas exclusivamente para eliminação das 

carências econômicas dos estudantes, o Campus Januária também adota ações para atenção 

integral a toda comunidade discente. Assim, programas direcionados ao Acompanhamento 

Psicológico, ao Acompanhamento pedagógico, à Assistência à Saúde, à Educação para 

Diversidade, ao Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas, ao Incentivo à Educação 

Física e Lazer, à Educação Artística e Cultural e à Formação de Cidadania, também fazem 

parte do conjunto de medidas da Política de Assistência ao Estudante implementado no 

Campus. 

Mais recentemente, no ano de 2013, foi incorporada à Política de Assistência 

Estudantil mais uma ação do Governo Federal: O Programa Bolsa Permanência. O programa 

além de atender aos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica traz expresso um 

diferencial que é a oferta de bolsas para o atendimento das necessidades dos estudantes de 

graduação Indígenas e Quilombolas. No Campus Januária, os primeiros contemplados pela 

política datam ainda do ano de 2013 e estão ligados ao Programa pela condição étnica.  

A partir desta realidade, aborda-se nesse trabalho uma reflexão acerca da 

implementação e das características do programa na vivência do Campus Januária, com 

destaque para a percepção que os primeiros contemplados indígenas e quilombolas possuem 

em relação a essa política, enquanto medida adotada para democratizar as possibilidades de 

acesso e permanência desses sujeitos no ensino superior. 

 

2.5 O Programa Bolsa Permanência 

 

O Programa Bolsa Permanência (PBP) é uma ação do Governo Federal, vinculada 

ao Ministério da Educação (MEC), e integrado a Política Nacional de Assistência Estudantil. 

Este programa foi criado no ano de 2013 pela Portaria Ministerial 389/2013, e tem como 

finalidade minimizar as desigualdades sociais e contribuir para a permanência e a diplomação 

dos estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Assim, o 

programa possibilita a concessão de auxílio financeiro aos estudantes considerados 

socioeconomicamente vulneráveis e/ou indígenas e quilombolas que estejam regularmente 

matriculados nas Instituições Federais de Ensino Superior do país. 
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Para que possam ter direito ao recebimento da bolsa, os estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica devem possuir uma renda per capita familiar de até 1,5 

salário mínimo e estarem matriculados em curso de graduação com média de cinco horas 

diárias. Essa renda da família é calculada a partir da soma dos rendimentos mensais de todas 

as pessoas que compõem o grupo familiar, tais como salários e aposentadorias. O valor 

resultante dessa operação deve ser dividido pelo número de membros que componha esse 

grupo, para assim obter a renda per capita do grupo.  

Importa ressaltar que em relação aos estudantes indígenas e quilombolas, o PBP 

prevê um tratamento particularizado. A solicitação para inclusão no programa independe da 

renda per capita do grupo familiar e da carga horária diária do curso no qual os estudantes 

estejam matriculados. Nesse caso, os discentes necessitam comprovar a condição étnica 

declarada, apresentando um conjunto de documentos específicos e exigidos pelo programa 

para fazerem jus ao recebimento da Bolsa Permanência. 

O valor do benefício a ser pago é estabelecido pelo MEC, e varia conforme a 

condição que motivou a solicitação de inclusão no programa. Para os estudantes que se 

encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, o valor a ser pago é o mesmo 

praticado na política federal de concessão de bolsas de iniciação científica, que atualmente é 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Para os estudantes indígenas e quilombolas, a Portaria 

Ministerial do MEC prevê que será garantido um valor diferenciado, estabelecendo uma 

quantia igual a pelo menos o dobro da bolsa paga aos demais estudantes, em razão de suas 

especificidades com relação à organização social de suas comunidades, condição geográfica, 

costumes, línguas, crenças e tradições, amparadas pela Constituição Federal. Atualmente o 

valor pago aos bolsistas indígenas e quilombolas é de R$ 900,00 (novecentos reais). 

Os Estudantes contemplados pela política recebem o benefício diretamente do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE por meio de um cartão de 

beneficiário. Esse benefício será pago até o final do curso, desde que o estudante consiga se 

diplomar em no máximo dois semestres após a duração regular do curso. Outra vantagem 

prevista pelo programa é que a bolsa é acumulável com outras modalidades de bolsas 

acadêmicas. Tais como os auxílios para moradia, transporte, alimentação e creche, criados por 

atos próprios das instituições federais de ensino superior e com auxílios pagos diretamente 

com recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil– PNAES, respeitado o limite 

de 1,5 salário mínimo (um salário mínimo e meio) por estudante, salvo para os estudantes 

indígenas e quilombolas. 
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Para que o benefício esteja disponível aos interessados, é preciso, primeiramente, 

que a Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) tenha sido devidamente cadastrada no 

programa. O cadastramento é realizado com a assinatura do Termo de Adesão ao Programa 

Bolsa Permanência, disponível no sistema de gestão do programa. A assinatura do Termo de 

Adesão é mecanismo que garante ao MEC a veracidade das informações repassadas pela IFES 

sobre os estudantes aptos ao recebimento da bolsa e, ao mesmo tempo, cria para a instituição 

cadastrada algumas responsabilidades e obrigações no que se refere à operacionalização do 

programa no âmbito local como, por exemplo, a designação de um Pró-Reitor, ou cargo 

equivalente, para ser o interlocutor do programa. 

A instituição também tem uma função importante nesses primeiros momentos, ela 

deve fazer uma ampla divulgação interna de que é participante do Programa de Bolsa 

Permanência do Governo Federal, mobilizando os alunos interessados a preencherem seus 

respectivos cadastros com informações sobre seu perfil socioeconômico e acadêmico (MEC, 

2013). É preciso ainda que os estudantes fiquem atentos à publicação dos editais de chamada 

pública divulgados nos sites institucionais a cada início de semestre letivo, observando 

sempre os períodos pré-estabelecidos pelo Ministério da Educação. 

É importante salientar que o PBP surgiu como uma ação complementar da 

chamada Lei de Cotas, com o objetivo de auxiliar os estudantes de baixa renda e os oriundos 

de comunidades indígenas e quilombolas no enfretamento das principais dificuldades 

presenciadas nos ambientes de educação superior, pós-ingresso proporcionado pela referida 

lei. Atrelado à Política de Assistência Estudantil, o Programa, enquanto mecanismo de 

inclusão social, deve promover a adaptação, a permanência e, ao mesmo tempo, eliminar as 

barreiras que interferem no processo de ensino e aprendizagem desses jovens.  

Aloizio Mercadante
12

, ex-ministro da Educação, em reportagem divulgada no 

portal MEC, destaca a importância da assistência estudantil e diz que ela é um investimento 

necessário para o desenvolvimento do país. Segundo ele, “se a pobreza começa no berço e na 

família, a superação da desigualdade está na democratização da educação de qualidade, que 

dê as mesmas oportunidades para todos”. Mercadante conclui dizendo: “o grande desafio da 

política de inclusão no ensino superior é combinar inclusão social com excelência acadêmica” 

                                                            
12

Aloizio Mercadante Oliva é um economista e político brasileiro. Foi um dos fundadores do Partido dos 

Trabalhadores (PT) em fevereiro de 1980 e o vice-presidente do partido entre 1991 e 1999. 

Foi senador pelo estado de São Paulo entre 2003 e 2010. De 2011 a 2012 foi Ministro da Ciência, Tecnologia e 

Inovação do Brasil e, em 2012, tornou-se Ministro da Educação, devido à saída de Fernando Haddad para 

concorrer à Prefeitura de São Paulo. Em 2014, tornou-se Ministro Chefe da Casa Civil. Com a reforma 

ministerial, em outubro de 2015, voltou a ser Ministro da Educação. 
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(MEC, 2016)
13

. O Programa Bolsa Permanência se apresenta nesse cenário como uma 

importante política social aplicada no âmbito da educação superior. 

No último balanço das principais políticas e programas desenvolvidos na esfera 

do Ministério da Educação
14

, a Secretaria de Educação Superior (SESu) divulgou gráfico 

mostrando a ampliação da base de beneficiários do Programa Bolsa Permanência até o ano de 

2014. Ainda de acordo com o MEC, em 2013 o Programa Bolsa Permanência atendia 4.736 

estudantes, já em 2016 esse montante passou para 13.931 jovens, dentre indígenas e 

quilombolas e aqueles em situação de vulnerabilidade social (MEC, 2016). 

 

Gráfico 2 - Bolsas ofertadas pelo Programa Bolsa Permanência até 2014 

 
Fonte: MEC/SESu/DIFES 

 

O crescimento do número de beneficiários no âmbito do Programa de Bolsa 

Permanência nos últimos quatro anos trouxe, além de dados estatísticos, algumas questões 

que geraram tensões no âmbito das instituições. Em maio de 2016, o Ministério da Educação 

emitiu ofício-circular suspendendo novas inscrições no Programa para estudantes em situação 

de vulnerabilidade social, mantendo apenas as inscrições para os estudantes indígenas e 

quilombolas. O motivo alegado seria a incompatibilidade entre a quantidade de beneficiários e 

as dotações orçamentárias existentes para pagamento do benefício, ou seja, o aumento na 

quantidade de beneficiários causou estouro nos limites da programação orçamentária e 

                                                            
13Reportagem: Governo dará auxílio financeiro para estudantes de baixa renda. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=18652>. Acesso em 10 de dezembro de 2016. 

14A democratização e expansão da educação superior no país 2003 – 2014 – (MEC). Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-balanco-social-sesu-

2003-2014&Itemid=30192>. Acesso em Acesso em 10 de dezembro de 2016. 
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financeira do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), responsável pelo 

pagamento dos benefícios. A notícia, como era de se esperar, causou certo pânico entre os 

estudantes beneficiários. No entanto, o MEC reiterou a continuação do pagamento do 

benefício para os mais de 13 mil estudantes já inscritos no programa. 

No IFNMG, o número de estudantes atendidos pelo programa nos últimos quatro 

anos chegou a 200, de acordo os dados do levantamento realizado pela Diretoria de Assuntos 

Estudantis e Comunitários no mês dezembro 2016. Inicialmente, a política contemplava 

apenas estudantes indígenas e quilombolas, como pode ser notado no gráfico a seguir, não 

tendo registrado, portanto, homologações de bolsas pela condição socioeconômica nos dois 

primeiros anos pós-implantação do programa. Atualmente, do total dos benefícios 

homologados até 2016, 25% estão relacionados à condição étnica dos discentes. 

 

Gráfico 3- Bolsas ofertadas pelo Programa Bolsa Permanência no IFNMG 

 
Fonte: IFNMG/ Elaboração do autor. 

 

A ampliação no quadro de bolsas na modalidade socioeconômica, registrada nos 

dois últimos anos, se justifica pelo enquadramento de alguns cursos superiores no que tange à 

carga horária de 5 horas diárias de curso, conforme exigências do programa. Entretanto, como 

já mencionado, as novas inscrições para estes casos estão temporariamente suspensas por 

determinação do Ministério da Educação. Apesar de essa suspensão atingir apenas um dos 

grupos ligados ao Programa, a medida, sem dúvidas, representa um ponto negativo no 

processo de democratização do acesso e da permanência de minorias no ensino superior 

público federal. Já se sabe que muitos dos estudantes que hoje ocupam os espaços acadêmicos 

só conseguem se manter e concluir seus cursos nas universidades federais, graças a essas 
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medidas e ações desenvolvidas pela Política de Assistência Estudantil no âmbito das 

instituições. 

Por outro lado, as bolsas para os Indígenas e Quilombolas permanecem com 

inscrições ativas, conforme esclarece o ofício-circular emitido pelo MEC. A continuidade do 

benefício pode ser a única possibilidade de manutenção desses grupos nas universidades. 

Dessa forma, destaca-se a importância do programa diante da efetivação do processo de 

inclusão social e de garantia de uma educação de qualidade a grupos minoritários. 

No Norte de Minas Gerais, a presença de comunidades Indígenas e Quilombolas é 

bastante marcada, isso de certa forma, coloca o Campus Januária em posição estratégica, em 

razão da sua localização. Fato que é refletido em números, já que o Campus Januária responde 

hoje pela maior parte dos bolsistas homologados na condição de indígenas e quilombolas, 

quando relacionado com os demais Campi que compõem o IFNMG. 

 

Gráfico 4 - Bolsas para indígenas e quilombolas por Campi do IFNMG 

 
Fonte: IFNMG/ Elaboração do autor. 

 

Na região da cidade de Januária encontra-se a maior comunidade indígena do 

estado de Minas Gerais, a etnia Xacriabá, localizada no município de São João das Missões. 

De acordo Associação Nacional de Ação Indigenista - Anaí
15

 (2015), a comunidade abriga 

atualmente mais de 8400 indivíduos. Apesar do expressivo número de índios na região, 

observa-se, no entanto, uma presença ainda tímida desse grupo nos espaços acadêmicos da 

                                                            
15A Associação Nacional de Ação Indigenista é uma organização não-governamental com sede em Salvador, 

Bahia, dedicada à defesa e à promoção dos direitos dos povos indígenas, de sua autodeterminação e valores 

culturais  e, de modo mais amplo, ao reconhecimento e ao respeito à sociodiversidade e à diversidade cultural do 

Brasil. (http://www.anai.org.br/). 
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região.  No Campus Januária, por exemplo, apenas 3% do total de bolsas do Programa que 

foram homologadas nos últimos anos estão vinculadas aos estudantes de origem indígena.  

 

Gráfico 5 - Bolsas homologadas no Campus Januária 

 
Fonte: IFNMG/ Elaboração do autor. 

 

Foi tendo em vista este contexto que essa pesquisa se propôs a conhecer um pouco 

mais da prática que rodeia os povos tradicionais quando relacionados ao contexto da educação 

superior e, ao mesmo tempo, analisar como se configuram, desde 2013, as etapas envolvidas 

no processo de inscrição e homologação das solicitações de inclusão desses sujeitos enquanto 

beneficiários diretos do Programa Bolsa Permanência. Como forma de mapear melhor o 

universo que envolve as políticas públicas para os grupos indígenas e quilombolas, procedeu-

se a uma análise do material literário ligado ao tema, tomando por base os aportes legais 

vigentes, os programas e os projetos empregados no processo de consolidação do direito à 

educação. 

 

2.6 Indígenas e Quilombolas no ambiente educacional 

 

O Campus Januária possui aproximadamente 1067 alunos regularmente 

matriculados nos 07 cursos superiores ofertados pela Instituição, segundo dados da 

Coordenação de Registro Acadêmicos do Campus. Contudo, não existe ainda no setor um 

controle efetivo que possa informar com exatidão o quantitativo de índios e quilombolas que 

atualmente façam parte do corpo discente da instituição. 

O que é importante ressaltar aqui é que, com a promulgação da Lei de Cotas e a 

implementação de políticas de promoção da igualdade de oportunidades para ingresso e 
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permanência nas instituições de ensino o perfil socioeconômico dos universitários no país tem 

passado por uma significativa mudança. No IFNMG Campus Januária, por exemplo, notou-

se, nos últimos anos, um aumento evidente de discentes com origem indígena e quilombola 

nos cursos de graduação, fruto, talvez, das ações que se traduzem em oportunidades e que, 

possivelmente, jamais tenham sido disponibilizadas anteriormente a esses grupos 

minoritários. 

Para uma melhor organização das reflexões, basear-se-á no conceito de grupos 

minoritários (minorias) apresentado por Carmo (2016), segundo o qual, a minoria pode ser 

definida,  

 

a partir de uma particularização de um grupo, já que a maioria se define por um 

agrupamento generalizado, ou seja, por um processo de generalização baseado na 

indeterminação de traços, os quais indicam um padrão de suposta normalidade, 

considerada majoritária em relação ao outro que destoar dele. (CARMO, 2016, 

p.205) 

 

O conceito de grupos minoritários utilizado por Carmo (2016) indica que a ideia 

de minoria não deve estar associada à quantidade numérica, mas, sim, à questão da 

sobreposição de um determinado grupo em relação a outros. É exatamente essa ideia que se 

pretende abordar nesse estudo, sem, no entanto, aprofundar-se nas análises de tais definições. 

O que se propõe é trazer um esboço teórico dos grupos indígenas e quilombolas como uma 

tentativa de acompanhar um pouco das lutas, conquista e trajetórias desses sujeitos no 

contexto da educação. 

 

2.6.1 Indígenas 

 

O Brasil é rico em diversidade cultural, que pode ser observada na pluralidade da 

massa populacional presente de norte a sul do país, resultado, dentre outros fatores, da grande 

inter-relação étnico-racial que se estende desde os tempos da colonização. Quando o discurso 

se volta à população indígena brasileira, segundo os resultados do Censo Demográfico 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE em 2010, o Brasil possui 

817.963 índios autodeclarados pelo quesito cor ou raça, dentre os quais 502.783 vivem na 

zona rural e 315.180 habitam as zonas urbanas do país, o que corresponde aproximadamente a 

0,4% da população total do país (IBGE, 2012). 

Ainda conforme as informações do Censo, as populações indígenas estão 

presentes em todos os Estados da Federação, sendo sua maior concentração registrada na 
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região do Norte do país, com aproximadamente 305.873, o equivalente a 37,4% do total de 

autodeclarados. 

 

Gráfico 6 - População Indígena por Região do Brasil 

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010/ Elaboração do autor. 

 

Na Região Sudeste, mais precisamente no estado de Minas Gerais, estão 

registrados 31.112 do total de indivíduos que se autodeclararam índios no país. Esse montante 

equivale a 0,2% do total habitantes do estado e a 3,8% do total da população autodeclarada 

indígena do país, segundo o Censo do IBGE 2010. Na região Norte do estado, localiza-se na 

cidade de São João das Missões a maior reserva indígena de Minas Gerais, composta pela 

etnia Xacriabá, contabilizando 7.936 índios. Nas estatísticas, isso representa cerca de 1% do 

total de índios do Brasil e 25,5% do total de índios autodeclarados no estado, conforme 

mostram os resultados do IBGE. Entretanto, segundo a Associação Nacional de Ação 

Indigenista (Anaí), a população de índios residentes na comunidade Xacriabá de São João das 

Missões pode, atualmente, estar em torno de 8400 indivíduos. 
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Figura 2 - Terra Indígena Xakriabá Rancharia 

 
Fonte: Google. Adaptado de https://terrasindigenas.org.br 

 

Estudos apontam que o povo Xacriabá de São João das Missões, já no século 

XVIII sofreu com a invasão de suas terras por colonizadores. Desde então, a Terra Indígena 

Xakriabá se tornou alvo recorrente de pesados conflitos fundiários e, até hoje, as novas 

gerações lutam pelo reconhecimento e posse de seu território. 

A luta do povo indígena pelo reconhecimento dos seus direitos perpassa os limites 

relacionados à questão fundiária. Na esfera educacional, por exemplo, a busca pelo direito a 

uma educação diferenciada, adequada às peculiaridades do grupo, que respeite a questão da 

identidade étnica, os costumes, os valores simbólicos, as tradições e as línguas, representa 

uma importante conquista rumo à democratização das relações sociais no país. No entanto, os 

primeiros registros concernentes à educação direcionada aos índios demonstram 

características que centravam na negação dos valores culturais desse povo e na imposição de 

uma nova ordem social, excluindo qualquer tipo de interesse vindo do povo indígena. 

Historicamente, as primeiras escolas para índios começaram a se estruturar ainda 

no século XVI, quando, conforme relata Henriques et al (2007),  

 

A partir de 1549, chega ao território nacional a primeira missão jesuítica enviada de 

Portugal por D. João III. Composta por missionários da Companhia de Jesus e 

chefiada pelo padre Manuel da Nóbrega, a missão incluía entre seus objetivos o de 

converter os nativos à fé cristã (2007, p.10). 

 

As populações indígenas sempre estiveram submetidas a um tipo de educação 

imposta, que não respeitava seus costumes e nem suas realidades. Baniwa (2010) nos explica 
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que durante os períodos colonial e imperial e as primeiras décadas da República, as políticas 

educacionais para os índios foram marcadas pelo autoritarismo, pela arbitrariedade e impostas 

verticalmente, de tal forma que povos indígenas não podiam sequer se manifestar sobre elas. 

Mesmo com o passar dos tempos, a educação indígena, na visão de Figueroa (2008, p.170) 

“tem sido utilizada como instrumento de “amansamento” dos povos indígenas, visando a sua 

integração à nova constituição social do que vamos nomeando como sociedade nacional". 

Assim, durante muito tempo, a oferta de instrução às populações indígenas se 

pautava, principalmente, no ensino de ofícios, baseada, sobretudo, nos interesses e 

necessidades locais vigentes. Nos anos seguintes, preocupado com imagem do Brasil perante 

a sociedade nacional e mundial, o Estado sistematiza uma política indigenista com a intenção 

de reverter tal situação, conforme explica Henriques et al (2007). Foram criados Órgãos 

governamentais com intuito de prestar assistência aos índios e protegê-los contra atos de 

exploração e opressão e de gerir as relações entre os povos indígenas, os não-índios e os 

demais órgãos de governo, completa o autor. 

Em 1910 foi criado o Serviço de Proteção aos Índios (SPI), ligado ao então 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio e que listava dentre suas finalidades a de 

“prestar assistência aos índios do Brazil, quer vivam aldeiados, reunidos em tribus, em estado 

nomade ou promiscuamente com civilizados”, conforme se observa no nº 8.072, de 20 de 

junho de 1910. Hoffmann e Lima (2007) ressaltam como acontecia a atuação do SPI na 

educação escolar indígena: 

 

Desde o início do Serviço de Proteção aos Índios - SPI (criado em 1910) instalou-se 

uma rede de escolas para educação de índios – ensino de “primeiras letras” e, 

sobretudo, de ofícios que os situassem como futuros trabalhadores (corte e costura 

para mulheres, carpintaria para os homens, por exemplo) – que se tornaria uma rede 

nacional de escolas indígenas sob a gestão da FUNAI, teoricamente orientada para 

uma educação bilíngüe calcada no modelo do Summer InstituteofLinguistics. 

(HOFFMANN; LIMA, 2007, p.08) 

 

Com a extinção do SPI em 1967, suas atribuições ficaram a cargo a Fundação 

Nacional do Índio (Funai). Ao longo dos anos de 1980 e 1990, conforme relatam Hoffmann e 

Lima (2007), a ação educativa da FUNAI e das missões tradicionais começaram a ser 

questionadas por diversos organismos (ONGs fundadas por antropólogos, o Conselho 

Indigenista Missionário, órgão assessor da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e a 

organização leiga Operação Anchieta a ela vinculada), quando então foram propostos 

modelos alternativos de escolarização. 
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A Constituição Federal de 1988 constitui-se marco histórico da proteção 

constitucional aos direitos indígenas, de modo que, antes da sua promulgação, segundo 

Baniwa (2010, p.36), os direitos indígenas “tiveram como fundamento e fim garantir e 

facilitar o processo de integração dos índios à chamada comunhão nacional ou mesmo a uma 

eliminação física, para abrir caminho aos projetos de expansão territorial e econômica do 

Poder Colonial”. Com os novos preceitos constitucionais, assegurou-se aos povos indígenas 

novas ações relativas à sua educação escolar. Desde então, as diretrizes dessa educação 

passaram a focar a implantação de projetos cujas ações estejam em consonância com as 

reivindicações do povo indígena por uma educação diferenciada, multilíngue e intercultural, 

conforme previsto na Constituição de 1988.  

O reconhecimento das peculiaridades inerentes aos índios culminou num processo 

que produziu mudanças significativas na relação que se estabelecia entre o Estado, a educação 

e o povo indígena, rompendo com a perspectiva integracionista que até então vigorava. Para 

Henriques et al (2007),  

 

A relação entre o Estado brasileiro e os povos indígenas se transforma e a política 

estatal indigenista, de caráter integracionista e homogeneizador, vigente desde o 

período colonial, dá lugar a um novo paradigma, no qual esses povos passam a ser 

considerados como sujeitos de direitos (HENRIQUES et al, 2007, p.16). 

 

Se fez necessária a implementação de políticas mais focadas e efetivas para 

atendimento dos anseios do povo índio e para a valorização da sua identidade étnica, 

ressaltando a importância do respeito à sociodiversidade indígena, e dessa forma, aos 

conhecimentos, à cultura, aos costumes, e às línguas de cada povo. Todo esse processo, 

segundo Silva et al (2015), é fruto de:  

 

Muita luta dos movimentos sociais indígenas a partir dos ordenamentos jurídicos 

que lhes garantem uma educação específica, diferenciada, intercultural e bilíngue, a 

fim de que os seus valores culturais sejam respeitados, sem deixar de lhes assegurar 

uma formação adequada e de qualidade (SILVA et al, 2015, p. 4). 

 

Quando voltamos o foco do assunto para o Ensino Superior desses povos, os 

caminhos e as lutas não são menos complexos. A problematizarão da questão e as discussões 

sobre o ensino superior para indígenas no Brasil começa a ganhar fôlego a partir do começo 

dos anos 2000. As primeiras demandas surgem na perspectiva de formação de professores 

índios para atuarem nas escolas de suas aldeias, e também em razão do aumento do número de 

indígenas formados no Ensino Médio que buscam formação profissional em áreas diversas, 



62 
 

sobretudo naquelas ligadas às suas lutas, como Direito, Medicina e Ciências da Terra, 

conforme explicam David, Melo, Malheiro (2013). Tais demandas proporcionaram motivos 

para que as pressões e reivindicações em torno da garantia do acesso ao ensino superior se 

intensificassem. As organizações do movimento indígena passam a cobrar junto ao poder 

público a implantação de iniciativas que garantam esse direito. 

É pertinente ressaltar, que nos últimos anos têm ocorrido avanços nos debates 

sobre políticas de ações afirmativas, os quais tratam de questões ligadas à inclusão social e ao 

acesso diferenciado de grupos socialmente desfavorecidos à universidade. Nesse bojo, houve 

uma reestruturação de órgãos como MEC, que criou em 2004, a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) e, dentro dela, a Coordenação Geral de 

Educação Escolar Indígena (CGEEI), que contribuíram de forma inegável para a mudança do 

quadro estatístico quando o assunto é a educação de povos indígenas, com destaque para o 

ensino superior. Lima (2012, p. 2) revela que “em 2004, a Fundação Nacional do Índio 

estimava que havia (imprecisamente) 1.300 estudantes indígenas no nível superior”. Já no ano 

de 2012, após a proliferação das ações afirmativas sob a forma de cotas, em torno de 8.000 

estudantes indígenas estariam no ensino superior, na avaliação do MEC e dos movimentos 

indígenas (LIMA, 2012). 

Há certa dificuldade em encontrar informações relativas às estatísticas que 

registram a presença real desse público nas instituições de ensino superior brasileiras. 

Entretanto, uma busca mais detalhada no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP (2016), nos revelou que há atualmente 32.147 

estudantes indígenas matriculados em instituições de ensino superior nas modalidades 

presencial e a distância
16

. Desse total, 7.392 estão matriculados na rede Federal de Ensino 

Superior.  

Num contexto geral, o relatório também informa, considerando o critério 

Cor/Raça, que existem 8.027.297 matrículas efetivadas nos Cursos de Graduação Presenciais 

e a Distância em todo país. Isso nos permite dizer que, dos mais de 8 milhões de matrículas 

em cursos de graduação no país, apenas 0,4% desse total corresponde às matrículas de 

indígenas nesse nível de ensino. Percentual ainda relativamente pequeno se considerarmos 

que as matrículas relacionadas àqueles que se declararam brancos representa 36,17% desse 

total. No entanto, para David, Melo, Malheiro (2013, p.113), “é uma demanda que aumenta 

                                                            
16 Informações obtidas através dos dados disponibilizados no documento intitulado - Sinopses Educação 

Superior – do ano de 2015 e atualizado em outubro de 2016. Disponível em: 

<http://inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior>. 
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gradativamente, à medida que as novas gerações avançam nas séries básicas da educação 

escolar”.  

Das diversas iniciativas adotadas, sem dúvidas, a Lei 12.711
17

 de 29 de agosto de 

2012, intitulada Lei de Cotas, figura como um importante protagonista no combate à histórica 

exclusão e desigualdade social que afeta os diversos segmentos sociais da nação, dentre eles 

os índios. Ao reservar vagas nas universidades e institutos federais, através da combinação de 

frequência à escola pública com renda e cor (etnia), a lei deu um “passo importante no 

processo de democratização do direito à educação superior no Brasil e na promoção da 

igualdade de oportunidade para todos os brasileiros, na sua grande diversidade sociocultural, 

econômica e trajetória escolar” (BANIWA, 2016).  

Com essa lei “encerra-se a discussão e os questionamentos quanto ao mérito da 

implantação de mecanismos de acesso e permanência de autodeclarados negros e índios nas 

Universidades Federais brasileiras” (DOEBBER, BRITO, 2014, p. 03). No entanto, para além 

das ações que visem tão somente garantir o acesso desses grupos ao ensino superior, é 

preciso, principalmente, discutir sobre medidas que garantam a permanência e as condições 

materiais que o espaço acadêmico impõe a esses grupos. 

Autores como Paladino (2012), ressaltam em suas análises o momento pós-

ingresso nas universidades e apontam que as dificuldades dos indígenas vão além das 

questões culturais e de convívio. A permanência desses povos nos cursos superiores está 

bastante atrelada também à questão econômica. Muitos são pegos de surpresa ao terem que 

arcar com moradia, alimentação, transporte e ainda aquisição de materiais escolares e livro, 

fatores que podem, de forma conjugada, contribuir para o insucesso desses estudantes e 

ocasionar a evasão. Mecanismos que auxiliem os índios no custeio das demandas da 

instituição ou da cidade onde passam a residir devem ser trabalhados no sentindo de propiciar 

as condições acadêmicas e estruturais para viabilização da sua permanência. Amaral e 

Baibich-Faria (2012), reforçam tal posicionamento e apontam que “um dos elementos capazes 

de cimentar o pertencimento acadêmico dos estudantes indígenas em seu processo formativo é 

a garantia das condições de permanência, entre elas, o acompanhamento acadêmico pelas IES 

públicas”. 

                                                            
17 A Lei nº 12.711/2012, sancionada em agosto do ano 2012, reserva no mínimo 50% das vagas das instituições 

federais de ensino superior e técnico para estudantes de escolas públicas, que são preenchidas por candidatos 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual à presença desses grupos na população 

total da unidade da Federação onde fica a instituição.  Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/35544. Acesso em 31 de dezembro de 2016. 
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Inicialmente, as políticas direcionadas à permanência dos povos indígenas nas IES 

se resumiam a ações institucionalizadas e, ao que parece, não havia, até o ano de 2013, uma 

política organicamente elaborada pelo Governo Federal a fim de atender as demandas dos 

povos indígenas no espaço acadêmico. Diante do quadro de exclusão, em maio de 2013, foi 

instituído, por iniciativa do Governo Federal, o Programa de Bolsa Permanência, já discutido 

ao longo desse capítulo, como uma iniciativa inevitável e complementar para que as ações, 

como as previstas na Lei de Cotas, alcancem os resultados esperados.  

E é com base neste contexto que se debruça a motivação que deu origem a essa 

dissertação de mestrado, através da qual procuramos entender como se processa o papel desse 

Programa, ainda recente, diante das demandas que se apresentam junto ao IFNMG- Campus 

Januária, com destaque para os indígenas e os quilombolas da Região de Januária. 

 

2.6.2 Quilombolas 

 

A partir da Constituição Federal de 1988, os conceitos ligados ao termo Quilombo 

se apresentam com novas significações. A começar pelo próprio termo que, a partir de então, 

assume um significado diferente daquele que remete ao que tradicionalmente se reconhecia 

como uma espécie de aldeia onde se concentrava grande quantidade de escravos e ex-escravos 

que fugiam das fazendas e engenhos em busca de uma vida livre, sem exploração e maus 

tratos, no período da escravidão.  

O reconhecimento dado às comunidades remanescentes de quilombos a partir da 

Constituição Federal de 1988 é resultado das lutas empreendidas, ao longo dos anos, por 

influência do movimento negro e demais grupos étnico-raciais que buscaram a afirmação 

destes indivíduos perante a sociedade. Isso foi primordial para a reformulação e 

ressignificação do conceito do termo quilombo, que hoje, conforme descreve o site  

Observatório Quilombola, deve ser: 

 

Usado para designar a situação dos segmentos negros em diferentes regiões e 

contextos no Brasil, fazendo referência a terras que resultaram da compra por negros 

libertos; da posse pacífica por ex-escravizados; de terras abandonadas pelos 

proprietários em épocas de crise econômica; da ocupação e administração das terras 

doadas aos santos padroeiros ou de terras entregues ou adquiridas por antigos 

escravizados organizados em quilombos. (Observatório Quilombola, 2016) 

 

Definir o termo de maneira precisa ainda é uma tarefa complexa e tem sido alvo 

de discussões e debates, tanto no campo acadêmico quanto entre os indivíduos que se definem 

como quilombolas e entre os militantes que defendem os direitos desse grupo. Para Arruti 
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(2006, p. 26) “é uma categoria relativamente recente, representa uma força social relevante no 

meio rural brasileiro, dando nova tradução àquilo que era conhecido como comunidades 

negras rurais (centro, sul e sudeste do país) e terras de preto (norte e nordeste)”.  

Na atualidade, o conceito deve ser entendido como algo mais amplo e necessita 

ser “reconhecido pelas suas características antropológicas e territoriais. A relação da 

comunidade com o território (uso e apropriação), com a cultura de matriz africana e com a 

política” (CEDEFES, 2015). Nesse ponto, Cardoso (2011, p.04) aponta outra característica 

importante, inerente ao termo, ao tratar do auto-reconhecimento étnico do indivíduo 

pertencente a um grupo que é diferenciado dos demais segmentos populacionais brasileiros e 

afirma “a classificação de uma comunidade como quilombola não se baseia em um passado 

de rebelião e isolamento, mas depende de uma auto-reconhecimento, de como aquele grupo se 

compreende e se define”. 

É pertinente lembrar que a Constituição de 1988, ao garantir às comunidades a 

prerrogativa da auto-atribuição, baseado em características como a “trajetória histórica 

própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 

relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida” (BRASIL, 2003), garantiu também 

direitos culturais e patrimoniais específicos, tendo considerado a condição de grupo 

populacional diferenciado a qual se enquadravam.  

Tais direitos ficaram tutelados nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 

1988, quando também foi incluído no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, o reconhecimento do direito à propriedade de suas terras: “Aos remanescentes 

das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a 

propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos” (BRASIL, 1988). 

Destaca-se aqui, a importância de se ter definido o que vem a ser de fato uma comunidade 

quilombola, posto que somente através de uma definição conceitual legal poder-se-á 

“determinar a inclusão ou a exclusão de uma parcela da população brasileira nessa categoria 

histórica e antropológica” (CEDEFES, 2015). 

Hebe Matos (2005-2006) explica que com a regulamentação do Artigo 68 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988, a 

possibilidade de contemplar com terras os descendentes dos últimos escravos, ainda que com 

mais de cem anos de atraso, pode concretizar o que caracteriza como um grande passo em 

direção ao reconhecimento do desrespeito histórico a que esse grupo esteve submetido por 

séculos. 
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Nas estatísticas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA 

(2017)
18

, estima-se que existam hoje, em todo o País, mais de três mil comunidades 

quilombolas. Desse montante, segundo a Fundação Cultural Palmares (2017)
19

, mais de 2.600 

comunidades espalhadas pelo território nacional já foram certificadas pela Fundação. No 

Estado de Minas Gerais, ainda com base nos dados da Fundação Palmares, existem 

atualmente 229 Comunidades Quilombolas certificadas. A população estimada é de 

aproximadamente 100.000 a 110.000 indivíduos (CEDEFES)
20

. 

 Ainda de acordo com os registros da Fundação Cultural Palmares, atualizados em 

maio de 2016, no Norte do estado, em especial na região dos municípios de Januária e Pedras 

de Maria da Cruz, existem 28 comunidades certificadas, isso sem considerar as demais 

cidades do entorno, como São João da Ponte, Varzelândia, São Francisco e Manga, onde se 

registra forte presença quilombola. O Mapa 3 registra a presença das comunidades 

quilombolas nas regiões do estado de Minas, com destaque para região Norte onde se observa 

uma acentuada concentração desse registro. 

 

Mapa  3 - Comunidades Quilombola  

 
Fonte: Adaptado de http://www.cpisp.org.br/. 

 

                                                            
18O INCRA é uma autarquia federal cuja missão prioritária é executar a reforma agrária e realizar o ordenamento 

fundiário nacional. Criado pelo Decreto nº 1.110, de 9 de julho de 1970, atualmente o Incra está implantado em 

todo o território nacional por meio de 30 superintendências regionais. Disponível em: 

http://www.incra.gov.br/institucional_abertura. Acesso em 05 de janeiro de 2017.  
19A Fundação Cultural Palmares é uma instituição pública voltada para promoção e preservação da arte e da 

cultura afro-brasileira, e está vinculada ao Ministério da Cultura (MinC). 
20Dados extraídos de: http://www.cedefes.org.br/index.php?p=colunistas_detalhe&id_pro=2, consulta realizada 

em 16 de dezembro de 2015. 
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Em Minas Gerais, de acordo com Centro de Documentação Elóy Ferreira da Silva 

– CEDEFES, a maioria dos quilombos se formou após a abolição da escravatura no ano de 

1888. Naquela época, após a expedição do decreto, “muitos negros não tinham mais onde 

ficar, não havia mais trabalho e nem perspectiva de integração à sociedade brasileira” 

(CEDEFES, 2015). Isso vem corroborar a afirmação de Carvalho (2006, p. 52), que “no 

Brasil, aos libertos não foram dadas nem escolas, nem terras e nem emprego”. Razão pela 

qual, pode-se dizer que é hoje “a parcela menos educada da população, com os empregos 

menos qualificados, os menores salários, os piores índices de ascensão social” (CARVALHO, 

2006, p. 52). Até hoje, infelizmente, os remanescentes de quilombolas representam um povo 

que “se encontra ainda na invisibilidade, silenciada por pressões econômicas, fundiárias, 

processos de discriminação e exclusão social” (CIMOS, MPMG, 2014, p. 08). 

A questão fundiária no Brasil sempre se revelou de forma concentradora, o que 

contribuiu diretamente para perpetuar o perfil desigual e excludente das estruturas sociais 

formadas no país. Num país onde a terra é vista como um produto de mercado, o acesso e a 

posse de terras pelas comunidades negras de descendentes de escravos eram sinônimos de 

prejuízo para elite, já que a cultura de subsistência inviabilizaria economicamente o uso 

dessas terras.  

Desse modo, "a questão étnica e cultural era vista como secundária ou residual em 

relação às questões econômicas e políticas" (Arruti, 1999, p.10). O acesso dessas populações 

à terra não era fácil. Desde o fim do regime escravista, os detentores do poder sempre 

propunham algum meio legal para impedir a apropriação de terras pelos negros e seus 

descentes, considerando ilegais as ocupações das chamadas terras devolutas. Embora a 

formação de quilombos mais conhecida seja aquela em que se cita a fuga de escravos, muitas 

outras comunidades foram formadas a partir de doações, fazendas abandonadas e ainda como 

forma de pagamento pelos serviços prestados em tempos de guerra. 

O cenário de exclusão mais uma vez se confirma quando se trata do acesso à 

Educação. Especificamente sobre o ensino superior, por exemplo, não há nenhuma política 

nacional que garanta o acesso desse grupo, como ocorre com os negros, pardos e indígenas de 

modo explícito. O que se observa, na verdade, é uma extensão implícita das políticas 

direcionadas a outros grupos nas quais os remanescentes de quilombolas acabam se 

enquadrando por critérios de cor ou por situação socioeconômica e não pela condição de 

quilombola em si, como se vê atualmente com a vigência da Lei de Cotas no país. 

É importante frisar que o movimento quilombola é de certa forma ainda recente, 

já que começa a ganhar visibilidade nacional somente a partir da década de 1990, quando 
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passa “a defender uma agenda própria que coloca novos desafios aos movimentos sociais 

negros” (CARDOSO, GOMES 2011, p. 2). Apesar de “a luta quilombola estar ligada ao 

movimento negro pela questão identitária das lutas negras por direitos e no combate ao 

racismo”, cada grupo possui seus ideais e reivindicações próprias, daí a necessidade de serem 

tratados, até certo ponto, como institutos distintos (CARDOSO, GOMES, 2011, p. 2).  

Talvez pelo recente tratamento dado ao tema, existam ainda poucas políticas 

direcionadas especificamente às comunidades quilombolas. No caso da educação superior, a 

escassez de ações mais específicas é um fator que prejudica a garantia de uma universidade 

igualitária, democrática e justa para os segmentos sociais historicamente excluídos. 

Confirmando o panorama descrito, Lima et al (2015, p. 06) sustenta que “historicamente, a 

situação escolar desses povos tradicionais é marcada por uma educação precária, pela falta de 

recursos e por políticas públicas que se traduziam na reprodução de ideologias de 

integralização”.  

Mesmo que a adoção de programas de ações afirmativas, como a Lei de Cotas e 

outras criadas institucionalmente, tenha proporcionado mudanças no cenário universitário do 

país, possibilitando um expressivo aumento do número de povos tradicionais dentro das 

universidades, em razão das políticas adotadas, alguns estudos nos relevam que tais ações não 

foram “suficientes para realizar a transformação social que se esperava, visto que esses 

estudantes encontraram sérias dificuldades para concluir seus cursos de graduação” (SILVA 

et al, 2015, p. 15). Dito de outra forma, além da garantia do acesso desses povos ao ambiente 

acadêmico, é preciso, sobretudo, a implementação de políticas e ações focadas e efetivas que 

garantam a manutenção e o êxito desse seguimento ao longo de sua jornada escolar. 

As dificuldades estruturais, econômicas e até sociais, intrínsecas à maioria dos 

estudantes quilombolas, são a materialização dos desafios que envolvem a luta desses 

estudantes pela permanência no Ensino Superior. Ao sair da comunidade para estudar, o 

quilombola se depara com uma nova realidade, um novo espaço de vivência, que exige a 

passagem por um processo de “inserção” e adaptação ao contexto ainda desconhecido. Nesse 

sentido é que se faz relevante a implantação de ações afirmativas destinadas a promoção da 

manutenção e permanência desse grupo, como é caso do PBP aqui analisado. O PBP tem se 

revelado essencial para a adaptação desses sujeitos. Muito além da ajuda financeira que 

proporciona, o programa visa combater a invisibilidade e o constante e silencioso preconceito 

sofridos nas universidades de um modo geral.  

A região que envolve o entorno da cidade de Januária é bem marcada pela 

presença de comunidades quilombolas, como pode ser observado na Mapa 3. Assim, mesmo 
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que de forma ainda tímida, os remanescentes dessas comunidades acabam sendo parte 

integrante do público atendido pelo IFNMG Campus Januária. O estudo do PBP no contexto 

IFNMG Campus Januária, com o estudante de origem quilombola e indígena, permitiu 

conhecer de forma mais aprofundada o outro lado do discurso, qual seja o lado do estudante, 

beneficiário direto, que expõe a sua percepção e avaliação em relação ao programa, enquanto 

medida inclusiva e reparatória. O perfil, os desafios e a trajetória acadêmica desses alunos 

serão discutidos no terceiro capítulo deste trabalho. 

 

2.7 Caracterização do Processo de Inscrição do Programa Bolsa Permanência no 

IFNMG - Campus Januária 

 

Antes de entender os procedimentos inerentes ao processo de inscrição do 

Programa Bolsa Permanência é importante conhecer os agentes envolvidos na dinâmica de 

execução do programa nos diversos níveis que o compõe. De modo resumido, a Portaria 

Ministerial que estabelece a criação do Programa Bolsa Permanência em âmbito nacional 

menciona na base de seu texto a participação e algumas atribuições diretas dos seguintes 

agentes: as Secretarias de Educação Superior - SESu e de Educação Profissional e 

Tecnológica – SETEC (Gestoras do Programa); a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI (assessora de temas relativos aos estudantes 

indígenas e quilombolas); o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 

(pagamento das bolsas); e as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), responsáveis 

pela verificação das condições para acesso à Bolsa Permanência e sua concessão aos 

acadêmicos (MEC, 2013). 

Na ponta da estrutura apresentada estão as IFES. Ao analisar o funcionamento do 

programa é importante destacar a atuação delas no processo de inscrição, de modo a entender 

como são estruturados os seus agentes internos atuantes na execução da política. Para o 

proposto neste estudo, a base será a Reitoria do IFNMG, enquanto gestora do programa, e o 

Campus Januária, enquanto unidade que lida diretamente com as demandas de inclusão. Além 

da atribuição já mencionada anteriormente, é de competência das IFES a obrigatoriedade, 

assim que o Termo de Adesão ao Programa for assinado, da designação de um Pró-Reitor, ou 

cargo equivalente, para realizar a operacionalização do programa no âmbito da instituição. No 

IFNMG, essa atribuição ficou, inicialmente, a cargo da Pró-reitoria de Extensão. Hoje, com a 

recomposição da estrutura organizacional da Instituição, realizada em 2016, a 
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responsabilidade passou a pertencer à recém-criada Diretoria de Assuntos Estudantis e 

Comunitários (DAEC). 

Durante a vigência da Pró-reitoria de Extensão frente à gestão do PBP (2013-

2016) no IFNMG, não foi criado nenhum documento normativo que estabeleça a 

regulamentação dos processos internos referentes à solicitação e monitoramento do Programa 

de Bolsa Permanência no âmbito da instituição. Ficou definido apenas que cada Campus do 

IFNMG é responsável pelo recebimento e análise da documentação dos acadêmicos que 

pleitearem a inscrição no Programa. É de responsabilidade de cada Campus, ainda, o envio de 

toda a documentação já analisada ao órgão competente na Reitoria. Dessa forma, pode se 

dizer que o processo de confirmação de inclusão é feito em duas etapas: primeiramente, o 

recebimento e a análise da documentação feitos no Campus; segundo, a homologação das 

inscrições feita na Reitoria. Essa dinâmica pode variar de instituição para instituição, já que 

pode ser comum em outros espaços a concentração de todo o processo numa Pró-reitoria ou 

Órgão equivalente, por exemplo. 

De modo geral, a inscrição demanda a observação de alguns procedimentos 

básicos, por tratar-se de um programa normatizado pelo Ministério da Educação. A 

vinculação ao programa é feita de forma sistematizada por meio de um canal disponível na 

página do MEC. Por este canal, o interessado realiza a primeira etapa do processo com o 

preenchimento de um questionário próprio através do qual fornece informações sobre o seu 

perfil socioeconômico e acadêmico. A segunda etapa é a entrega da documentação exigida na 

unidade de ensino ao qual esteja vinculado. 

Na realidade do IFNMG, no que se refere ao processo de inscrição, podem ocorrer 

outros procedimentos adicionais a fim de adequar o processo de inscrição à realidade da 

instituição. No IFNMG Campus Januária, a exemplo, adotou-se a metodologia de informar 

sobre a abertura das inscrições via publicação de Edital de Chamada Pública, mas, isso não é 

uma ação regulamentada. 

No Campus Januária, a organização administrativa e as ações locais para 

execução e acompanhamento do programa estão atualmente sob a responsabilidade da 

Diretoria de Extensão. Dessa forma, é de competência da Diretoria preparar e publicar, a cada 

semestre letivo, de forma intermitente, o edital de Chamada Pública que informa à 

comunidade acadêmica sobre a abertura das inscrições no Programa Bolsa Permanência 

(PBP), observados os períodos pré-estabelecidos pelo Ministério da Educação. 

Atualmente o Edital tem sido direcionado especificamente para os discentes dos 

cursos superiores que se enquadrarem na condição de Indígena ou Quilombola, em 
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cumprimento ao Ofício-circular do MEC que suspende novas inscrições para o Programa para 

os estudantes em situação de vulnerabilidade. No edital estão dispostas as normas que regem 

o processo, informações sobre os objetivos do Programa, público alvo na instituição, prazos, 

valores das bolsas, requisitos mínimos para participação, documentos comprobatórios 

exigidos, a delimitação dos prazos para entrega dos documentos, já que no campus o processo 

não funciona de forma contínua, bem como informações sobre a composição da comissão que 

analisará os documentos do processo, observado a qualquer tempo o disposto na 

PORTARIA/MEC Nº 389, de 9/5/2013, e na RESOLUÇÃO/FNDE Nº 13, de 9/5/2013. 

Ciente dessas informações, o discente que atender aos requisitos mencionados no 

edital e às condições previstas na Portaria MEC nº 389 de 9 de maio de 2013, deve preencher 

o cadastro no Sistema Gestor do programa (http://bolsas.mec.gov.br/), conforme mencionado 

anteriormente, nos prazos determinados pelo MEC. Durante o cadastro, todas as perguntas 

relacionadas às questões socioeconômicas e em relação à trajetória acadêmica devem ser 

devidamente respondidas para a conclusão da etapa. 

A concordância do discente em participar do programa é efetivada por meio da 

assinatura de um Termo de Compromisso, no qual o solicitante afirma “ter ciência das 

obrigações inerentes à qualidade de bolsista do Programa de Bolsa Permanência, 

comprometendo-se a respeitar todas as condições previstas nos regulamentos do programa” 

(MEC, 2013, p.16). O Termo de Compromisso é parte integrante da documentação física a ser 

apresentada junto à unidade de ensino. Além disso, o mesmo Termo deve ser escaneado e 

enviado ao sistema gestor por meio de um link disponibilizado especificamente para este fim. 

Neste ponto, apesar do cadastro já ter sido concluído no sistema, a homologação da 

solicitação só acontece após a conclusão de todas as demais etapas. 

A organização e a entrega da documentação comprobatória do solicitante é a etapa 

seguinte do processo. De acordo com a Portaria Ministerial 389/2013, o discente que tenha 

solicitado inclusão no programa pela condição étnico-racial - indígenas ou quilombolas -, 

deverá apresentar uma relação de documentos que comprove uma das condições apresentadas, 

sendo: 

 

I) Auto declaração do candidato; II) Declaração de sua respectiva comunidade sobre 

sua condição de pertencimento étnico, assinada por pelo menos 03 (três) lideranças 

reconhecidas; III) Declaração da Fundação Nacional do Índio - Funai de que o 

estudante indígena reside em comunidade indígena ou comprovante de residência 

em comunidade indígena; e IV) Declaração da Fundação Cultural Palmares de que o 

estudante quilombola reside em comunidade remanescente de quilombo ou 

comprovante de residência em comunidade quilombola. (MEC, 2013) 
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Convém destacar nesse momento, o Artigo 5º da Portaria nº 389/2013 do MEC que 

estabelece as condições necessárias para o recebimento da Bolsa Permanência, são elas:  

 

I - possuir renda familiar per capita não superior a 1,5 (um e meio) salário mínimo;II 

- estar matriculado em cursos de graduação com carga horária média superior ou 

igual a 5 (cinco) horas diárias;III - não ultrapassar dois semestres do tempo 

regulamentar do curso de graduação em que estiver matriculado para se diplomar;IV 

- ter assinado o Termo de Compromisso conforme Anexo II; e V - ter seu cadastro 

devidamente aprovado e mensalmente homologado pela instituição federal de ensino 

superior no âmbito do sistema de informação do programa. (MEC, 2013) 

 

No entanto, o parágrafo 1º do mesmo artigo indica que: “§ 1º O disposto nos 

incisos I e II não se aplica aos estudantes indígenas ou quilombolas”. A leitura do conjunto de 

elementos elencado nesse artigo nos faz concluir que, teoricamente, o recebimento da bolsa 

pelo discente indígena ou quilombola independe da sua situação econômica, sendo então 

condicionada apenas ao atendimento dos demais incisos previstos no artigo e à condição 

étnico-racial do discente. No entanto, para ter a sua vinculação ao programa efetivada, o 

discente indígena ou quilombola do Campus Januária, deve, necessariamente, além do rol 

mínimo exigido, também apresentar ao Campus documentos de comprovação de rendimentos 

do próprio estudante e de seu grupo familiar, para cálculo da renda per capita.  

Ademais, junto a essa documentação, o estudante deve ainda entregar uma Ficha 

de Identificação do Discente, para arquivo e registro da solicitação no Campus, uma 

Declaração de matrícula fornecida pela Secretaria de Registro Acadêmicos e um Formulário 

com Informações Complementares (Socioeconômico resumido), para composição do processo 

físico a ser encaminhado à Diretoria de Assuntos Estudantis e Comunitários. Como 

mencionado anteriormente, no Campus Januária a documentação deve ser protocolada na 

Diretoria de Extensão, nas datas e horários definidos no edital. É exigido que os documentos 

sejam entregues em envelope e que constem na parte externa informações como nome 

completo do discente, Curso, Período, Comunidade Indígena /Quilombola a qual pertença e 

telefone para contato. 

A comissão de Assistência Estudantil do Campus é a responsável pela análise de 

toda a documentação apresentada e por verificar se o requerente atendeu a todos os requisitos 

necessários e exigidos pelo programa. Essa etapa é iniciada assim que se finaliza o período 

estipulado para entrega dos documentos. O PBP não possui um caráter seletivo e eliminatório, 

dessa forma, a menos que o requerente não atenda aos requisitos do programa, não há o que se 

falar em indeferimento da inscrição do discente por ausência de algum documento 
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considerado essencial. A qualquer tempo, e se necessário for, a comissão de análise poderá 

solicitar dos discentes os documentos faltantes e/ou complementares e anexá-los ao processo.  

Mais uma atribuição das IFES é descriminada no Inciso XI do Artigo 12 da 

portaria 389/2013:  

XI - criar comissão interdisciplinar com a participação de indígenas ou quilombolas 

e membros da sociedade civil para auxiliar na comprovação e fiscalização da 

condição de pertencimento étnico dos estudantes indígenas e quilombolas, bem 

como no acompanhamento de tais estudantes no processo de adaptação acadêmica, 

sempre que houver estudantes indígenas ou quilombolas beneficiados. (MEC, 2013) 

 

Esse inciso normatiza o que o Campus entendeu ser a segunda etapa da análise 

documental dos estudantes indígenas e quilombolas. Consiste numa reunião, organizada pela 

Diretoria de Extensão, com representantes das comunidades indígenas, quilombolas, membros 

da sociedade civil e servidores do Campus, cujo propósito, como o próprio inciso define, é 

justamente auxiliar na comprovação e fiscalização da condição de pertencimento étnico dos 

estudantes indígenas e quilombolas inscritos. A comissão faz uma reavaliação rápida dos 

documentos entregues e atesta ao final se o estudante está apto ou não ao recebimento do 

auxílio com base no que lhe foi apresentado. Na maioria dos casos, a documentação que é 

apresentada está em conformidade com que o Programa exige, entretanto caso o discente não 

tenha conseguido comprovar a sua condição étnica, a solicitação será indeferida e os motivos 

serão elencados na ata que é gerada ao final da reunião. O nome dos demais discentes, os 

respectivos cursos e a comunidade a qual pertença também são informados no documento 

final.  

Ao final do processo de análise documental, a Diretoria de Extensão prepara e 

publica um edital que informa a situação do discente em relação à documentação analisada, 

com base no que foi registrado em ata da reunião com a Comissão Interdisciplinar. As ações e 

os procedimentos realizados no Campus seguem para a fase final quando mais uma vez a 

Comissão de Assistência Estudantil se reúne para fazer a montagem do processo físico que 

será encaminhado à DAEC na Reitoria. O processo consta de todo o material recolhido 

durante as fases ocorridas no Campus. Desse modo, os editais publicados, as atas emitidas e 

toda a documentação entregue pelos discentes são parte integrante desse documento. 

O processo é então encaminhado à Diretoria de Assuntos Estudantis e 

Comunitários para mais uma análise e medidas posteriores. O gestor do programa na 

Instituição possui acesso a algumas informações referentes ao cadastro realizado pelo discente 

no sistema do programa, às quais os demais envolvidos no processo não possuem. Assim, 

caso o gestor encontre alguma inconsistência naquilo que foi informado no cadastro online, 
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com o que foi comprovado no processo físico, poderá solicitar à Diretoria de Extensão do 

Campus que providencie as correções daquilo que for sanável, caso contrário não irá 

homologar a solicitação. Nos demais casos em que as inscrições forem confirmadas em 

consonância com os regulamentos do programa, o gestor fará homologação dos pedidos e os 

discentes então passarão a ser beneficiários do Programa de Bolsa Permanência. 

A cada mês o gestor encaminha ao Ministério da Educação – MEC a relação dos 

discentes que fizerem parte do quadro de beneficiários do IFNMG. “O MEC fará a 

homologação dos nomes recebidos e os enviará ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE que irá providenciar os pagamentos, diretamente aos estudantes 

beneficiários” (MEC, 2013, p.12). Para o pagamento da primeira bolsa ao contemplado, o 

FNDE solicita ao Banco do Brasil emissão de um cartão magnético que deverá ser retirado 

pelo próprio bolsista na agência por ele indicada no momento de seu cadastramento.  

O discente então “receberá um cartão magnético pessoal com o qual receberá os 

valores creditados mensalmente em seu favor” (MEC, 2013, p.13).  Todo o processo de 

inclusão do discente no Programa Bolsa Permanência, na perspectiva adotada pelo IFNMG - 

Campus Januária, pode ser observado no fluxograma abaixo que demonstra a representação 

gráfica das ações e procedimentos empregados: 
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Figura 3 - Fluxograma do processo de inscrição 
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Fonte: Elaboração do autor. 
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No lançamento, em 2013, do Manual de Gestão com as orientações e 

procedimentos para a execução do programa, o MEC prometeu elaborar uma segunda versão 

do documento assim que houvesse um acúmulo das dúvidas mais frequentes, tanto dos 

gestores quanto dos beneficiários do Programa. Em 2017, o Programa completa 4 anos de 

vigência. No entanto, até o presente momento a segunda versão do Manual prometida pelo 

Ministério da Educação não foi elaborada. 

O fato, por exemplo, de o IFNMG não ter elaborado um documento normativo 

que estabelecesse as atribuições, ações, tutoriais e responsabilidades de cada agente interno 

envolvido no atendimento do Programa de Bolsa Permanência, configura um ponto negativo 

no momento da execução do Programa nos Campi. A interpretação dada à portaria e ao 

Manual do programa pode acabar sendo diferenciada em cada Campus executor e provocar a 

adoção de expedientes variados para atender o mesmo objetivo.  

A interpretação adotada pode afetar diretamente o tempo de tramitação do 

processo e deixar a questão mais morosa. A proposta do MEC é que o Programa funcione sem 

grandes burocracias, já que o todo o processo é informatizado. No entanto, com base na 

análise do cotidiano do Campus Januária, foi possível identificar alguns percalços que 

contribuem para que, na prática, o processo se torne bem mais burocrático do que deveria ser.  

Como se percebe, de modo geral, aos Campi ficaram as atribuições dirigidas à 

questão documental e sua respectiva análise. Assim, é nessa etapa que são registrados os 

principais problemas que influenciam diretamente no fator tempo. O primeiro deles, e talvez o 

que se apresenta com maior destaque, é justamente o arrolamento da documentação exigida 

ao estudante. Na experiência vivenciada pelo Campus, conforme informação da Diretoria de 

Extensão, o problema se processa, principalmente, pela entrega incompleta dos itens 

requisitados, em especial quando se trata da comprovação de rendimentos do grupo familiar 

do estudante. Por conseguinte, sempre que o discente não apresenta algum documento do rol 

exigido ou o apresenta em desconformidade com o previsto em edital, o processo sofre pausas 

até que a pendência seja sanada. 

Um segundo fator ressaltado pela Diretoria de Extensão do Campus diz respeito 

às tentativas de fraude. De acordo com o setor, existem pessoas que insistem em se inscrever, 

ainda que conscientes de que o programa se destina a determinados grupos dos quais elas não 

fazem parte. Sempre que ocorre a suspeita, a comissão responsável pelo processo de análise 

documental inicia procedimentos para confirmar ou refutar o ocorrido. Nesse momento, além 

de exigir as pendências documentais, o que recai na situação explicitada anteriormente, a 
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comissão pode convocar o estudante para uma entrevista a fim de que ele explique com 

maiores detalhes as ocorrências.  

Ao mesmo tempo, a Diretoria de Extensão realiza contatos com a comunidade 

citada nos documentos apresentados pelo estudante com o propósito de investigar a 

procedência das informações e alertar aos responsáveis sobre os cuidados necessários quando 

forem atestar o pertencimento étnico daqueles que por ventura lhes forem procurar. Importa 

lembrar que, para fins do Programa Bolsa Permanência, consideram-se quilombolas aqueles 

assim definidos no art. 2º do Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003 e indígenas 

aqueles definidos no art. 1º da Convenção nº169/1989, da Organização Internacional do 

Trabalho - OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo no 143, de 20 de junho de 2002 (MEC, 

2013). 

Outro ponto de análise levantado pela Diretoria é a comissão interdisciplinar 

exigida na portaria 389/2013. Depois dos problemas com a parte documental, esse seria o 

principal responsável pela morosidade no trâmite processual dentro do Campus. O cerne da 

questão estaria na grande dificuldade em conseguir reunir membros da sociedade civil e 

representantes das comunidades indígenas e quilombolas numa mesma data, principalmente 

em função da necessidade de deslocamento das representações das comunidades até a sede do 

IFNMG – Campus Januária. A formação da comissão interdisciplinar, além de cumprir uma 

exigência do Ministério da Educação, propicia às comunidades indígenas e quilombolas a 

participação direta no processo, de modo que elas possam dizer quem, de fato, tem direito ao 

recebimento da bolsa e quem é ou não pertencente a determinada comunidade.  

Os procedimentos, ações e rotinas expostos ao longo dessa escrita indicam que a 

operacionalização do Programa Bolsa Permanência, no contexto do IFNMG - Campus 

Januária, não é tão simples e não está tão livre assim da temida burocracia, pelo menos não a 

parte correspondente à recolha e análise dos comprovantes de pertencimento étnico dos 

estudantes solicitantes. No entanto, convém registrar que após aprovar o cadastro do estudante 

no Programa, as ações posteriores de fato ocorrem de maneira mais dinâmica. Mês a mês, a 

lista de estudantes contemplados, que a Instituição deve enviar ao Ministério da Educação, é 

informada via sistema de informação, sem grandes dificuldades.   

Ao final dessa análise, verifica-se que apesar de existir uma normativa que 

conduza os primeiros passos para a execução do Programa, isto não impede que as 

Instituições promovam outros atos regulatórios internos adequados às suas especificidades. 

No caso do IFNMG e do Campus Januária, constatou-se que o método empregado na 

condução do processo de inscrição se conduz de forma descentralizada, promovendo a divisão 
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de tarefas entre a unidade gestora - Reitoria - e a unidade executora, representada pelos 

Campi. Ao aplicar essa metodologia, o IFNMG considera o tamanho do campo de atuação da 

Instituição, mas ao mesmo tempo cria possibilidades que podem afetar a agilidade do 

processo, como já mencionado, à medida que deixa em aberto a sistematização das ações em 

cada Campus.  

Outro detalhe, conforme explicou a Diretoria de Extensão, é que da maneira como 

se apresentam distribuídas atualmente as obrigações internas, não é possível ter uma visão 

panorâmica de tudo que acontece no processo de inclusão. Ao serem divididas as atribuições 

criou-se uma espécie de ponto cego na unidade executora, uma vez que somente a gestora do 

programa possui acesso às informações preliminares dos discentes já cadastrados no sistema 

gestor. Ou seja, o Campus não sabe se o estudante que entregou a documentação para a 

análise está de fato com o cadastro concluído no sistema gestor, podendo acarretar na análise 

desnecessária de documentos, como já ocorreu no Campus Januária. 

Nesse processo de análises e constatações, o estudo da Política de Assistência 

Estudantil e do PBP com foco no estudante de origem quilombola e indígena, revela a sua 

importância à medida que esclarece muito da dinâmica enredada na aplicação e execução 

dessas ações, sobretudo no contexto do IFNMG Campus Januária. Os registros dos fatores 

internos e externos que atuam diretamente no processo de inscrição e inclusão do discente no 

Programa, apresentados principalmente nesta última parte do capítulo, dão ideia do 

funcionamento do programa na instituição e possibilitam relacionar os principais problemas 

diagnosticados através de sua prática.  
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CAPÍTULO III 

 

PERFIL DOS BOLSISTAS INDÍGENAS E QUILOMBOLAS DO PROGRAMA 

BOLSA PERMANÊNCIA NO IFNMG - CAMPUS JANUÁRIA 

 

O público-alvo deste trabalho são os estudantes de graduação do Instituto Federal 

do Norte de Minas Gerais - Campus Januária, beneficiários do Programa Bolsa Permanência 

que se enquadraram nas condições de Indígenas e/ou Quilombolas, e que foram incluídos no 

programa nos anos de 2013, 2014 e 2015. 

A escolha do recorte analisado reporta-se ao período em que o Campus Januária 

vivenciou os primeiros momentos pós-implantação do Programa Bolsa Permanência como 

ação da política de assistência estudantil na instituição. A preferência pelo público investigado 

se justificou, primeiramente, em razão do perfil diferenciado e, em seguida, pela necessidade 

de uma caracterização mais aprofundada dos sujeitos em questão. A partir dessa ótica, foi 

possível inteirar-se, de forma mais ampla, da relação que se estabelece entre o Programa 

Bolsa Permanência, os indígenas e quilombolas beneficiários e a instituição, adentrando a 

questão da percepção que o sujeito fim dessa ação possui de si mesmo e do Programa 

enquanto mecanismo que visa à garantia de sua permanência nos cursos superiores ofertados 

pelo Campus. 

Antes de tudo, importa evidenciar que todos os cuidados éticos exigidos para 

pesquisas foram cumpridos. Inicialmente, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, tendo sua aprovação 

registrada sob o parecer de número 1.980.567, conforme consta de Anexo ao presente 

trabalho. Ademais, para que o trabalho com os estudantes indígenas pudesse acontecer, foram 

solicitadas e obtidas do Cacique responsável pela aldeia duas autorizações que registraram a 

sua concordância para com a realização desse estudo. As declarações fazem um apanhado 

acerca dos objetivos da pesquisa e informam que todo o processo de coleta de dados seria 

realizado nas dependências do IFNMG - Campus Januária, sem necessidade, portanto, de 

adentrar em terras indígenas (Apêndice A e B). Outra ação adotada foi a solicitação de 

Autorização para Uso da Instituição Coparticipante (Apêndice C), que foi lida e assinada pelo 

responsável institucional. 

Todo o estudo foi desenvolvido considerando uma perspectiva exploratória com 

enfoque na abordagem quanti-qualitativa. Desse modo, a coleta de dados foi realizada com a 

utilização de um questionário eletrônico destinado aos estudantes bolsistas do Programa. O 
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processo de elaboração e gerenciamento do questionário foi realizado por meio do aplicativo 

LimeSurvey, software livre de pesquisas online, através do qual os convites foram enviados 

aos endereços eletrônicos dos participantes com o link para acesso à versão eletrônica do 

instrumento a ser respondido. O contato com os participantes foi realizado por telefonema, a 

partir do levantamento prévio das informações registradas junto à Diretoria de Extensão do 

Campus. 

Antes do início do questionário, no entanto, os participantes tiveram acesso ao 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE - (Apêndice D) que encerra o conjunto 

de procedimentos éticos que embasaram a realização dessa pesquisa. Além de ser um convite 

formal à participação da pesquisa, o TCLE apresentado incluiu também informações acerca 

da participação voluntária dos estudantes, a liberdade de optar pela interrupção da 

participação sem que isso impute em prejuízo, a inexistência de riscos graves, os benefícios 

esperados, a garantia do anonimato das respostas e a possibilidade de publicação dos 

resultados alcançados. Após declararem a aceitação do convite, os estudantes foram 

direcionados ao questionário proposto e, assim que respondido, foi enviado ao repositório de 

dados administrado pelo aplicativo LimeSurvey. 

O questionário (Apêndice E) foi estruturado com questões abertas e fechadas e 

organizadas em quatro diferentes blocos temáticos: Informações do Discente, Trajetória 

Acadêmica, Programa Bolsa Permanência e Perfil Étnico-Racial. Assim, para executar a 

atividade de coleta, o acesso e o preenchimento do questionário ocorreu do dia 18 ao dia 31 

de maio de 2017. Ao final do processo, verificou-se que foram obtidas informações de 21 

discentes e ex-discentes bolsistas do programa ligados aos 07 diferentes cursos de graduação 

existentes no Campus. 

A opção pela utilização do questionário como principal método de coleta de 

informações se baseia, primeiramente, nas próprias características do instrumento, que 

segundo GERHARDT et al (2009, p. 69), é “constituído por uma série ordenada de perguntas 

que devem ser respondidas por escrito pelo informante, sem a presença do pesquisador”, e 

depois, por permitir que a pesquisa fosse realizada com um número maior de participantes. 

Para uma melhor compreensão dos resultados, os dados obtidos sofreram um 

tratamento quantitativo, haja vista a utilização de procedimentos estatísticos na aplicação dos 

questionários. Ao mesmo tempo, procedeu-se com uma discussão em torno das questões 

abertas integrantes do questionário, através das quais foi possível compreender com mais 

clareza como se processa a questão do pertencimento étnico-racial que envolve os sujeitos 

analisados.   
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Após a compilação, os resultados obtidos foram organizados e apresentados por 

meio de gráficos, tabelas e quadros comentados individualmente, conforme exposto a seguir. 

Além disso, procedeu-se a uma análise qualitativa das informações, buscando compreender 

elementos que extrapolam a uma lógica objetiva contida nas respostas obtidas. 

 

3.1. Características gerais dos bolsistas 

 

Nesta parte são apresentados os resultados das análises de cada uma das questões 

investigadas que permitiram conhecer e delinear o perfil sócio-educacional dos discentes 

atendidos pelo Programa Bolsa Permanência para Indígenas e Quilombolas no IFNMG 

Campus Januária. Foram analisadas questões gerais referentes ao sexo, raça, faixa etária, 

passando por outras questões diretamente associadas à trajetória escolar do discente bolsista. 

 

3.1.1. Indicadores sócio-educacionais 

 

3.1.1.1. Faixa etária  

 

Em relação às condições sociais do grupo investigado, observou-se que houve 

predominância da faixa etária entre 18-24 anos considerando o intervalo temporal analisado 

na pesquisa. Do total de discentes beneficiários, 66.68% % possuem até 24 anos de idade, 

conforme gráfico abaixo. 

 

Gráfico 7 - Bolsistas segundo a faixa etária 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Numa pesquisa realizada junto à Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 

realizada em 2010 com a finalidade de delimitar o perfil socioeconômico e cultural dos 
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estudantes de graduação desta universidade, os índices encontrados também revelaram que 

79,60% dos estudantes da UFOP são jovens entre 18 e 24 anos. Na verdade esses dados só 

confirmam uma tendência nacional que mostra que 60,68% das matrículas nos cursos de 

graduação presenciais e a distância das Instituições Federais é composta por jovens entre 18-

24 anos, segundo dados do INEP (2016). 

 

3.1.1.2. Sexo 

 

Ainda com relação às condições sociais, no que se refere ao sexo, o feminino é 

maioria nas matrículas em cursos de graduação presenciais nas IFES do país, representando 

pouco mais de 51% do total de matrículas, de acordo com o INEP (2016). No entanto, ainda 

segundo o INEP (2016), quando se isola as IES de acordo com sua Organização Acadêmica, o 

sexo masculino tem maior participação na composição dos Institutos Federais e CEFET do 

país, registrando uma diferença participativa de pouco mais de 12 pontos percentuais (p.p), 

56,06% masculino e 43,94% feminino. Localmente, a pesquisa constatou similaridades com o 

cenário nacional e confirmou uma ligeira predominância da participação masculina na 

condição analisada, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 1 - Bolsista segundo o Sexo 

Sexo Contagem Porcentual 

Feminino 10 47,62% 

Masculino 11 52,38% 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Infere-se que a predominância do sexo masculino sob o feminino no caso 

analisado tenha uma relação bastante estreita com as características e a própria história da 

instituição, analisada sob o ponto de vista de duas passagens relevantes: na primeira, o fato da 

instituição ter surgido, em 1960, como uma escola voltada essencialmente para atividades 

agrícolas e depois, em consequência dessa primeira conjuntura, ser predominantemente, até 

meados da década de 1980, composta pelo público masculino, conforme explica Izabel Alves 

(2015). Ao que parece, mesmo com a transformação da instituição ao longo dos anos, é 

possível notar a persistência de algumas características que não deixam desaparecer por 

completo o que a instituição foi no passado, ainda que no geral, atualmente, o perfil 

acadêmico tenha mudado visivelmente. 



83 
 

 

 

3.1.1.3. Estado civil 

 

Quanto ao estado civil, uma pesquisa da Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições de Ensino - ANDIFES (2014) revelou que, em média, 86% dos graduandos são 

solteiros e 9% são casados, independentemente da região de localização das IFES. A pesquisa 

realizada com os bolsistas apontou que a grande maioria, 61,9%, dos investigados é composta 

por discentes solteiros, refletindo a mesma situação do contexto nacional. No entanto, quando 

a situação conjugal declarada é a casada, os resultados destoam da média apresentada com 

uma porcentagem relativamente superior à média nacional (Tabela 02). 

 

Tabela 2 - Bolsistas segundo o estado civil 

 Solteiro Casado 
Separado/ Desquitado/ 

Divorciado 
Viúvo Outro 

Porcentagem 61,90% 23,81% 0% 0% 14,29% 

Contagem 13 5 0 0 3 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

3.1.1.4. Perfil étnico-racial 

 

A representação de grupos como indígenas e quilombolas no ensino superior 

público federal ainda se revela tímida em relação aos demais grupos étnicos. De acordo com a 

última pesquisa realizada pela ANDIFES, em 2014, o percentual de graduandos declarados 

Indígenas nas IFES brasileiras é de 0,64% do total de matrículas. Na mesma pesquisa, 

considerando a categoria étnico-racial quilombola, o percentual cai para 0,45% dos 

graduandos.  

Numa análise mais detalhada e comparativa, observou-se que a categoria indígena 

possui uma representação semelhante nos dados divulgados pelo Censo do INEP (2016), 

segundo os quais, no ano de 2015, 0,60% das matrículas nas IFES estava associada aos 

autodeclarados nessa condição. Ocorre que a mesma comparação não pôde ser feita com o 

outro grupo étnico analisado, o quilombola, em razão do Censo não possuir, em seus 

registros, o quantitativo de matrículas específico dessa condição, tendo apresentado apenas 

um quadro geral dos autodeclarados pretos e pardos. 

A respeito da participação acadêmica dos indígenas e quilombolas no contexto 

nacional, é fundamental ressaltar que, para atender os objetivos dessa pesquisa, foi preciso 
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desagregar os discentes ligados ao programa bolsa permanência até o segundo semestre de 

2015 dos demais discentes da Instituição. Desse modo, os dados aqui expostos refletem uma 

realidade limitada, já que não foram comparados ao total de discentes matriculados no ensino 

superior do Campus, e nem aos demais bolsistas do programa, que fogem ao marco temporal 

delimitado na pesquisa. 

Como se pode observar no gráfico 02, a condição étnica que se sobressai nos 

resultados é a quilombola. A maioria absoluta dos bolsistas pesquisados 20 (95%), dos 21 

bolsistas respondentes, se classificou como remanescente de quilombos: 

 

Gráfico 8 - Bolsista segundo a condição étnico-racial 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Infere-se que a explicação para a superioridade da condição quilombola sobre a 

indígena nas ocorrências desse estudo, possa estar relacionada a maior quantidade de 

comunidades quilombolas no entorno da instituição, conforme mostrado na Mapa 3. 

Atualmente, são registradas aproximadamente 28 comunidades no entorno das cidades de 

Januária e Pedras de Maria da Cruz, de acordo com a Fundação Cultural Palmares (2016), ao 

passo que, para a condição indígena, há registro de apenas uma comunidade na região, ainda 

que considerada a maior reserva do estado. Outro fator que talvez explique a presença ainda 

tímida dos indígenas no Campus Januária, é a distância da reserva até a sede da instituição, 

aproximadamente 101 km. O percurso diário da comunidade à escola, muitas vezes 

desestimula aqueles que querem estudar, sem necessariamente ter de se mudar para a cidade 

de Januária. 
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3.1.1.5. Atividade remunerada  

 

A tabela abaixo apresenta a distribuição dos bolsistas em relação às situações de 

trabalhos. Na análise, observou-se que, do total de estudantes bolsistas, a maioria, 80,95%, 

declarou não exercer nenhum tipo de atividade remunerada, enquanto 19,05% possuem 

vínculo empregatício. Nesse indicador, a média nacional apresentada na pesquisa realizada 

pela ANDIFES (2014), indica que 34,34% declararam que não trabalham e estão à procura de 

trabalho, 32,94% trabalham com remuneração; 30,27% não trabalham e não estão à procura 

de trabalho e 2,45% declararam ter um trabalho não remunerado. De modo geral, essa 

composição possui singularidades com o contexto analisado nessa pesquisa, na medida em 

que se considera a predominância do percentual de estudantes que não que possuem atividade 

remunerada.  

 

Tabela 3 - Bolsistas segundo Atividade Remunerada 

Exerce a Atividade Remunerada? Contagem Porcentual 

Sim, com vínculo empregatício 4 19,05% 

Sim, sem vínculo empregatício 0 0,00% 

Não 17 80,95% 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A realidade socioeconômica de grande parte dos universitários brasileiros lhes 

exige uma vida dupla. É muito comum o estudante que não possui apoio financeiro da família 

ter que trabalhar para manter-se e, ao mesmo tempo, enfrentar a rotina diária de estudos. 

Ainda que, conforme explica Izabel Alves (2015), a cidade de Januária esteja inserida numa 

prática assinalada por baixos índices de desenvolvimento e de escolaridade, tendo boa parte 

da população ribeirinha sobrevivendo de atividades voltadas para a agricultura familiar e 

pecuária, a amostra analisada neste trabalho sugere uma situação ligeiramente mais 

confortável, uma vez que o auxílio pago aos discentes lhes proporciona maior tempo para 

dedicação à vida acadêmica.  

A situação analisada ainda sugere algumas semelhanças quando comparada à 

outras IFES do país. No casou da Universidade Federal de Ouro Preto, os dados mostram que 

a maioria dos estudantes, 75,07%, também não exerce atividade remunerada, dedicando-se 
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exclusivamente aos estudos, outros 11,33% possuem vínculo empregatício e 13,60% 

trabalham sem vínculo empregatício (ANDIFES, 2010).  

 

3.1.2. Trajetória acadêmica 

 

3.1.2.1. Ingresso na instituição 

 

Considerando as modalidades de ingresso no ensino superior federal brasileiro: 

Ampla Concorrência e Cotas, observou que pouco mais da metade dos bolsistas, 52,38%, 

disseram ter ingressado nos cursos em que estão matriculados pelas cotas. Os resultados, 

quando comparados à média nacional apresentada pela pesquisa da ANDIFES (2014), em que 

32,55% do total de graduandos ingressaram por meio de alguma cota, apresentam índices 

ligeiramente superiores. 

 

Tabela 4 - Bolsistas com ingresso pelas cotas (%) 

Sim Não 

52,38 47,62 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

3.1.2.2. Curso superior escolhido  

 

A Tabela a seguir apresenta a distribuição dos bolsistas segundo o curso de 

graduação escolhido. Os resultados apontam que, dentre os 07 cursos ofertados no Campus, 

há uma preponderância do Curso de Bacharelado em Agronomia, com 28,57% dos bolsistas 

analisados, seguido do Curso de Licenciatura em Física, com 19,05% do total. 



87 
 

 

 

Tabela 5 - Bolsistas segundo o curso matriculado 

Curso Contagem Porcentagem 

Bacharelado em Administração  1 4,76% 

Bacharelado em Agronomia  6 28,57% 

Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental  2 9,52% 

Licenciatura em Ciências Biológicas 3 14,29% 

Licenciatura em Física  4 19,05% 

Licenciatura em Matemática 2 9,52% 

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 3 14,29% 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Considerando-se os totais pelo grau acadêmico, observa-se que, tanto os cursos de 

bacharelado quanto os cursos de licenciatura, ao se considerar a contagem na análise dessa 

distribuição, se revelaram homogêneas com aproximadamente 42,86% das ocorrências nas 

duas situações. O restante das ocorrências está ligado ao curso de tecnologia ofertado na 

instituição, apresentando frequência de 14,29% do universo de bolsistas respondentes. 

 

Tabela 6 - Distribuição dos bolsistas de acordo com o grau acadêmico 

Grau Acadêmico Porcentagem 

Licenciatura 42,86% 

Bacharel 42,85% 

Tecnologia 14,29% 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Quando perguntados sobre a situação atual em relação à graduação, a maior parte 

dos bolsistas, 17 estudantes do universo analisado, disseram que ainda estão em processo de 

graduação. Os outros 04 integrantes do grupo pesquisado se classificaram como ex-alunos da 

instituição e ex-bolsitas do programa. Dentre esses, 02 concluíram o curso, 01 alegou 

desistência e outro solicitou transferência para outra instituição. 
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Gráfico 9 - Situação atual do bolsista quanto à graduação 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

3.1.2.3. Turno 

 

A análise do quesito relacionado com o período preferencial para cumprimento 

das disciplinas aponta que a maioria dos estudantes desenvolvem suas atividades de forma 

integral, totalizando 52,38% dos bolsistas entrevistados (Tabela 6).  

 

Tabela 7 - Turno de Frequência das Disciplinas (%) 

Matutino Vespertino Integral Noturno 

14,29 9,52 52,38 23,81 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Ao considerar a reunião dos cursos matutinos e vespertinos como período diurno, 

nota-se que, comparativamente à realidade vivida nas IFES, os índices encontrados se 

mostraram bastante semelhantes. A pesquisa da ANDIFES (2014, p.156) relatou que 41,93% 

dos graduandos estão matriculados em período Integral, 29,49% no período Noturno e 

28,58% no período Diurno. 

 

3.1.2.4. Mudança para a cidade de Januária 

 

Ao serem questionados sobre a necessidade de mudança para a cidade de Januária, 

a pesquisa apontou que aproximadamente 48% dos bolsistas teve que sair de suas 

comunidades para se dedicar à graduação. A situação observada reflete uma aproximação com 

a caracterização do perfil do estudante de instituições federais de ensino superior em escala 

nacional, apresentados pela da ANDIFES, na qual ficou registrado que 43,33% dos 
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graduandos moravam em outra cidade antes de ingressarem na universidade, desse percentual, 

80,6%, afirmaram que o principal motivo para a mudança foi a própria universidade. 

 

Gráfico 10 - Bolsistas que mudaram para Januária (%) 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

A mudança para a cidade de Januária acaba se tornando um evento trivial, na 

maioria das vezes. Grande parte do público atendido pelo Campus provém de outras cidades 

ou mesmo da zona rural do município, o que impossibilita o deslocamento diário da 

residência ao Campus, principalmente em função da distância ou da precariedade do 

transporte público na região do entorno. No caso analisado, supõe-se que o percentual de 

bolsistas que disse não ter mudado para a cidade, representa os moradores das comunidades 

adjacentes ao Campus, cujo trajeto não exige grandes percursos até a instituição.    

 

3.1.2.5. Desafios do estudante quilombola/indígena 

 

Dentre as respostas a uma pergunta aberta sobre os principais desafios na 

perspectiva do estudante quilombola/indígena ficou constatado que grande parte dos 

respondentes, em algum momento da graduação, se deparou com obstáculos. O eixo analisado 

permite identificar nos depoimentos coletados as necessidades vivenciadas por esses 

estudantes, pontuando as principais dificuldades durante o processo de formação acadêmica. 

Ao discorrer sobre essas implicações, 19% dos estudantes entrevistados 

pontuaram a distância como um importante obstáculo, visto que o IFNMG Campus Januária 

se localiza territorialmente distante do centro do Município e não possui transporte público 

que facilite o deslocamento desses estudantes. A fala a seguir registra essa situação: 
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A maior dificuldade foi a questão da distância que [é] percorrida para chegar ao 

instituto, aproximadamente 11 km de distância, em que no início da graduação eu 

fazia esse trajeto de bicicleta todos os dias, depois de alguns meses comecei a pagar 

um colega para me levar, até adquirir minha própria motocicleta. Aquisição de 

materiais escolares e xerox também era com dificuldade adquiridos. (Bolsista A) 

 

Outros relatos descrevem sobre a pouca difusão de informações a respeito das 

etnias indígena e quilombola na instituição, alegando a necessidade de mais ações que 

promovam o reconhecimento desses povos e que garantam aos estudantes o direcionamento 

sobre seus direitos e atribuições, como na narrativa a seguir: 

 

O maior desafio e[é] o pouco conhecimento sobre a área que envolve assuntos 

relacionados aos indígenas/quilombolas, as informações e os 

aclarecimentos[esclarecimentos] ainda são escassos. (Bolsista B) 

 

Numa frequência menor, porém bastante relevante, a mudança de endereço 

também foi citada como um dos desafios vivenciados pelos estudantes. Nesse fator, 5% dos 

respondentes disseram que se reestabelecer em outro município gera gastos que, muitas vezes, 

eram subsidiados por seus familiares. Os custos com moradia, alimentação, transporte, entre 

outros, implica muitas vezes na dificuldade para permanência no curso de graduação, 

conforme é percebido na fala do Bolsista C:  

 

O maior desafio encontrado aqui foi devido à mudança de endereço (cidade). Pois ao 

sair da minha comunidade na zona rural eu tive que procurar moradia, providenciar 

alimentos, transporte e uma série de outros bens necessários à sobrevivência. Tudo 

isso gera um custo mensal muito alto. Estes desafios atingem praticamente todos os 

estudantes oriundos de outras localidades. O fato de eu ser de uma comunidade 

quilombola não interferiu em nada a minha vida acadêmica. Muito pelo contrário, a 

ajuda financeira concedida mensalmente a mim faz com que eu me dedique ainda 

mais ao curso. (Bolsista C) 

 

Os recursos concedidos aos estudantes bolsistas do programa são, de certa forma, 

para evitar o abandono desses graduandos. Desse modo, com a quantia disponibilizada a estes 

estudantes espera-se que parte de suas necessidades básicas sejam supridas e eles possam 

direcionar suas preocupações para a conclusão do curso. 

Na teoria, um quantitativo considerável de bolsistas citou, como adversidade, o 

problema do preconceito. Constatou-se que 19% dos bolsistas se sentem alvo de atitudes 

racistas, muitas vezes, com ações que caracterizam a discordância com o programa e sua 

subjetividade, como é notado no discurso do Bolsista D:   
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Estava inserida em um ambiente diversificado, em relação a etnias, cores. O fato de 

não ter entrado pelo sistema de cotas pode ter evitado comentários que outras 

pessoas que entram dessa forma enfrentam. Comentários como: Você está ocupando 

a vaga de outro estudante. Não ouvia comentário racistas, más [mas] observava 

atitudes racistas. Isso me chateava, claro, más nunca me impediu de fazer, falar 

nada. Sabia da minha capacidade e o porque [porquê] estava na instituição. Nos anos 

que fazia a graduação, o termo quilombola era desconhecido para muitas pessoas, 

assim como o reconhecimento de comunidade quilombola. Muitas pessoas 

criticaram o programa Bolsa Permanência, e minha iniciativa em participar do 

programa/edital. (Bolsista D) 

 

A superação das desigualdades sociais que assolam os índios e quilombolas deve 

ser resultado de um trabalho que envolve a primazia e consolidação de direitos, a 

disseminação da informação e o reconhecimento desses povos deve ser a base para a 

formação de uma sociedade mais justa e igualitária. O respeito à diversidade sociocultural 

deve ser abordado no ambiente educacional oportunizando aos universitários a aproximação 

com pessoas de diferentes culturas.  

 É chamada de inclusão toda atitude, política ou tendência que pretende, através 

de uma ação, integrar na sociedade pessoas denominadas excluídas. A inclusão social atribui 

participação de pessoas que não pertencem aos grupos sociais ativos e a sua socialização traz 

em si o objetivo de estabelecer uma visibilidade para essas pessoas em meio à sociedade. 

Outro desafio apontado nos discursos, diz respeito à formação escolar e à 

adaptação ao ambiente educacional. Estudantes que tiveram suas bases subsidiadas em 

instituições de ensino precário possuem maior dificuldade durante o processo de graduação. 

Para 29% dos respondentes, o maior dos desafios enfrentados foi justamente conseguir se 

manter na graduação com uma base educacional fragilizada, tendo em vista os fundamentos 

prévios, a dedicação e o comprometimento que os cursos de nível superior requerem desses 

universitários. O relato dos Bolsistas E e F produzem a noção do que isso representa para os 

pesquisados: 

 

As maiores dificuldades dentro da instituição diz[em] respeito ao próprio curso de 

física por ser um dos que apresentam um número de evasão significativo, devido a 

[à] falta de uma base bem feita no Ensino Médio o que as escola[s] da região não 

consegue[m] oferecer. O cansaço diário; por trabalhar durante o dia e ter que 

deslocar mais de 50 km para estudar no período noturno e fazer o percurso de volta 

para a aldeia é bastante cansativo (Bolsista E). 

 

Ou, 

 

Em relação a[à] diferença no patrão [padrão] de conhecimento entre os demais 

alunos, ingressa em uma instituição federal vindo de escola de baixo padrão requer 

muito mais esforço pessoal (Bolsista F). 
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É de total relevância que o estudante tenha durante sua formação escolar um 

suporte técnico e metodológico adequado ao seu desenvolvimento intelectual e social 

priorizando a capacidade de aprendizagem, determinação e autonomia. 

Com as narrações apresentadas acima, pôde-se notar o grau de relevância do 

programa Bolsa Permanência para os discentes estudados, na medida em que minimiza os 

desafios por eles vivenciados, e promove o alargamento das oportunidades de permanência e 

de conclusão com êxito do curso. 

No que remete à expectativa de permanência, o programa se demonstrou essencial 

para impulsionar os estudantes a se manterem no curso, pois, à medida que subsidia as 

despesas básicas, minimiza também as adversidades e promove as chances de o curso ser 

concluído com êxito. Para as etnias indígenas e quilombolas, o programa se revelou uma 

forma de superação e defesa dos seus direitos, ao mesmo tempo em que objetiva assegurar 

uma participação mais efetiva por meio da equidade social e da proteção da cultura e 

identidade desses sujeitos. Com base nessa observação, constatou-se que 24% dos bolsistas 

disseram não ter enfrentado maiores dificuldades no percurso acadêmico (Quadro 2).  

Ao final, de modo resumido, pôde-se, a partir das respostas analisadas, elaborar 

um quadro explicativo, em forma de categorias, de modo que fosse possível quantificar as 

respostas conseguidas. O processo gerou o seguinte resultado: 

 

Tabela 8 - Desafios dos bolsistas em categorias 

Fator de escolha Frequência Porcentagem 

Não houve desafios 5 24% 

Distância/Transporte 4 19% 

Preconceito/Aceitação/Informações 4 19% 

Disciplinas/Formação/Adaptação 6 29% 

Manutenção 1 5% 

Mudança de cidade 1 5% 

Total 21 100% 

Fonte: Elaboração do autor. 
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3.2. Programa Bolsa Permanência 

 

As considerações acerca da percepção sobre o Programa Bolsa Permanência junto 

aos discentes beneficiários indígenas e quilombolas do Campus Januária são apresentadas a 

seguir. Entre as questões aplicadas, encontram-se aquelas relacionadas à operacionalização do 

programa, ao acompanhamento, valores e uso do recurso recebido, tempo dos procedimentos 

e, ainda, assuntos gerais acerca da política de assistência estudantil adotada pela instituição. 

 

3.2.1. Tempo de bolsista 

 

As respostas aos questionários apontaram que, em relação ao tempo de 

recebimento da bolsa, a grande maioria dos discentes afirmou ser bolsista há pelo menos 02 

anos. Outros respondentes, 23,81%, informaram receber a bolsa há 01 ano e 14,29% disseram 

receber a bolsa há 03 anos ou mais. O gráfico abaixo resume o contexto apresentado: 

 

Gráfico 11 - Tempo de recebimento da bolsa 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

3.2.2. Valor da bolsa 

 

Com base nas informações prestadas pelos bolsistas, afere-se que 80,95% dos 

beneficiários entrevistados consideram que o valor de R$900,00 reais pagos pela bolsa 

permanência atende de maneira satisfatória as despesas provenientes da permanência na 

universidade. Os custos correlacionados com a manutenção dos estudantes e com a realização 

do curso de graduação são providos com base exclusivamente no benefício. No entanto, 
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19,05% dos entrevistados afirmam ser insuficiente o valor da bolsa, não garantindo de forma 

plena suas necessidades.  

 

Gráfico 12 - Valor do auxílio 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

É preciso pontuar que o benefício pago aos bolsistas do programa consiste em 

complementar economicamente a renda dos mesmos, subsidiando de forma parcial as 

necessidades primarias de manutenção. 

 

3.2.3. Emprego do valor mensal recebido 

 

A fim de analisar as principais formas de empregabilidade do benefício recebido, 

foi solicitado aos respondentes que classificassem o uso do recurso, considerando uma escala 

de prioridades de 1 a 5 e observando uma relação de itens preestabelecidos, conforme o 

Quadro 1. 

Na análise, observou-se que na classificação de cada item, a moradia foi o que 

mais se destacou nas ocorrências, sendo indicado como prioridade 1 por 47,62% dos registros, 

ou seja, 10 bolsistas. Essa necessidade já era previsível, posto que o grupo familiar de parte 

desses bolsistas reside em outros municípios ou em comunidades rurais distantes da sede do 

Instituto, conforme verificado no item 3.1.2.4. 
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Quadro 1 - Emprego do valor recebido segundo a prioridade 

 

Ocorrências  

Ordem de Prioridade  Alimentação  Moradia  Transporte Material Escolar Outros 

Prioridade 1 7 10 5 3 4 

Prioridade 2 3 1 5 6 7 

Prioridade 3 4 4 3 3 5 

Prioridade 4 1 2 1 3 3 

Prioridade 5 6 4 7 6 2 

Totais  21 21 21 21 21 
 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Ainda de acordo com os entrevistados, subsequente à moradia está a alimentação, 

com 33,33% dos registros (7 bolsitas). O transporte foi o item que obteve, dentro da escala de 

prioridades, o maior número de ocorrências com prioridade 05, ou seja, a mais baixa, com 

33,33% dos registros (7 Bolsitas). A forma com que os estudantes bolsistas empregam os 

valores recebidos caracteriza a representatividade destes itens na manutenção diária que a 

vida acadêmica exige.  

 

3.2.4. Programa Bolsa Permanência: a permanência no IFNMG – Campus 

Januária 

 

Quanto à importância do Programa para permanência dos estudantes no IFNMG – 

Campus Januária, os estudantes foram preponderantes ao classificar o programa como de 

essencial importância, 100% dos respondentes concordam que o programa provê 

oportunidades de acesso igualitário ao ensino superior para pessoas que, anteriormente a ele, 

não tinham os mesmos ensejos. 

 

Gráfico 13 - Importância do programa segundo os bolsistas 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Já se previa a unanimidade das respostas quanto à indispensabilidade da bolsa 

para os discentes. Isso é óbvio. No entanto, o que se pretende é demonstrar que, talvez, sem a 

ajuda do programa a continuidade dos estudos não seria possível para a maioria desses 

estudantes, como se nota pela descrição apresentada na seção sobre as características sócio-

educacionais desses sujeitos.  

Ao relatar a importância do programa, os estudantes esclarecem que o mesmo se 

tornou fundamental, pois viabiliza oportunidades de integração social, obtenção de 

conhecimentos e valorização dos grupos de pertencimento, tornando-se necessário para o 

fortalecimento das questões de respeito à cultura e identidade indígena e quilombola dentro da 

instituição. Além disso, configura-se como a materialização de um futuro com expectativas no 

mercado de trabalho e ascensão do protagonismo, tendo em vista que o programa possibilita 

aos beneficiários um melhor aproveitamento dos estudos e tendem a se dedicar mais a sua 

formação acadêmica. 

 

3.2.5. Divulgação do programa pela Instituição 

 

Quando questionados sobre o processo de divulgação do programa, os bolsistas 

consideraram em suas respostas duas opções: satisfatório, com 71,43%, e pouco satisfatório, 

com 28,57% das respostas. Esses dados revelam a importância de maior divulgação do 

programa tanto internamente, quanto, de forma pontual, nas comunidades vizinhas ao 

IFNMG- Campus Januária.  

 

Gráfico 14 - Divulgação do Programa na Instituição 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Ao elevar o nível de conhecimento das pessoas sobre a esfera do programa, pode-

se, de forma indireta, otimizar o processo de democratização do acesso e permanência no 

ensino superior, na medida em que se promove a difusão de direitos. É por meio da 

divulgação de programas como esse que as pessoas tomam conhecimento que, atualmente, é 

possível ingressar em um curso de graduação, com subsídio do governo para arcar com os 

custeios da permanência no mesmo. Ademais, a informação é um direito intrínseco da pessoa 

humana, sendo necessária para se conquistar pleno desenvolvimento social e crítico 

 

3.2.6. Divulgação do programa na comunidade 

 

Os resultados obtidos a partir da aplicação dos questionários possibilitaram 

conhecer a fragilidade do processo de divulgação do programa nas comunidades, ao 

revelarem que 28,57% dos entrevistados relataram ser pouco satisfatória e outros 19,05% 

disseram ser insatisfatória a divulgação do programa nas comunidades.  

 

Gráfico 15 - Divulgação do Programa na Comunidade 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Ao analisar os totais, identifica-se que, embora 52,38% dos entrevistados 

relataram estar satisfeitos com a divulgação, reconhece-se que a divulgação é de fato uma 

importante ferramenta para ingresso de universitários no programa bolsa permanência, 

tornando-se fundamental a apresentação de seus respectivos benefícios para a população 

referenciada.   
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3.2.7. Conhecimento sobre programa 

 

Os indicadores dos dados coletados apontam que 52,38% dos entrevistados 

relataram que obtiveram conhecimento sobre o programa através de informações repassadas 

por amigos e colegas, outros 38,10% tomaram conhecimento através de site da internet e 

28,57% conheceram através da instituição. Ao conjecturar essas informações, verifica-se que 

o maior meio de divulgação, até o momento, encontra-se baseado nas informações que são 

repassadas entre os próprios estudantes.   

 

Gráfico 16 - Forma de conhecimento do Programa 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

3.2.8. Acompanhamento dos bolsistas na instituição 

 

Quanto ao acompanhamento dos bolsistas, é possível observar que o mesmo se dá 

de forma satisfatória para 71,43% dos bolsistas, 19,05% alegaram ser pouco satisfatória e 

9,52% dos bolsistas concordam que o processo de acompanhamento das bolsas ainda é 

insatisfatório.  

 

Tabela 9- Acompanhamento dos Bolsistas 

Resposta Contagem Porcentual 

Satisfatória 15 71,43% 

Pouco satisfatória 4 19,05% 

Insatisfatória 2 9,52% 

Fonte: Elaboração do autor. 
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De modo geral, considerando que 28,57% dos respondentes acham que o 

acompanhamento dos bolsistas ainda possui falhas, a pesquisa indica que é preciso que ações 

de monitoramento aplicadas no Campus sejam aperfeiçoadas, posto que o acompanhamento 

acadêmico dos bolsistas, parte fundamental do programa de bolsa permanência, visa conhecer 

a realidade dos universitários e ajudar no processo de adaptação dos estudantes indígenas e 

quilombolas dentro da instituição. Além disso, configuram-se como um instrumento base para 

geração de informações, cujos resultados, sempre que solicitados, são enviados ao MEC. 

 

3.2.9. Processo de inclusão versus tempo de espera 

 

Para ingresso dos universitários no programa bolsa permanência, os candidatos 

devem proceder com uma inscrição no sistema próprio disponibilizado pelo MEC e, 

posteriormente, apresentar a documentação comprobatória da condição no setor responsável e 

indicado pela instituição de ensino a que pertença. O processo de análise documental é 

realizado por uma equipe técnica e é composto por procedimentos que visam a confirmação 

da condição étnica, a veracidade das informações prestadas e, consequentemente, o direto do 

candidato ao recebimento da bolsa. 

Ao considerar o tempo de espera para ingresso no programa constatou-se que 

apenas 9,52% conceituaram o processo como rápido e 38,10% como pouco demorado. O 

restante dos entrevistados considerou demorado, com 28,57%, e muito demorado, com 

23,81%.  

 

Gráfico 11- Tempo de espera para ingresso no Programa segundo os bolsistas 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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A inclusão dos beneficiários passa por um minucioso processo de análise, que 

compreende, em sua maioria, condutas que demandam maior tempo de avaliação das 

condições apresentadas e que geram para o candidato certa expectativa, mesmo sabendo que 

não há concorrência entre os pares. 

 

3.2.10. Conhecimento dos critérios para a permanência no programa 

 

No diagnóstico realizado em relação ao nível de conhecimento dos beneficiários 

sobre os critérios de permanência, a grande maioria, 80,95%, disse estar cientes dos critérios 

que deve respeitar e apenas 19,05% dos entrevistados disseram não ter conhecimento sobre os 

mesmos. Os critérios de inclusão e permanência no programa são inextricável da qualidade de 

beneficiário, o recebimento do auxílio está condicionado às obrigatoriedades que os 

estudantes devem se propor a cumprir durante o período de graduação.  

 

Gráfico 17 - Conhecimento dos critérios de Permanência no Programa 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

O manual que regulamenta a atuação do Programa define com clareza as situações 

em que a suspensão ou cancelamento do pagamento das bolsas são autorizados:  

 

I. Houver o cancelamento de sua participação no Programa ou término do curso de 

graduação; II. Forem constatadas incorreções nas informações cadastrais do bolsista; 

e III. For constatado desempenho acadêmico inferior ao estabelecido pelo Programa 

ou acúmulo indevido de benefícios (MEC, p. 17, 2013). 

 

Outra condição essencial exigida para a continuidade do recebimento do auxílio, 

também prescrita no manual, diz respeito à duração do curso ao qual o discente esteja ligado. 
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De acordo com a regra, o discente não pode ultrapassar dois semestres do tempo regulamentar 

para se diplomar. Quando o discente deixar de atender a essa exigência, ele é 

automaticamente desligado do programa. 

 

3.2.11. Grau de satisfação em relação à política de assistência estudantil instituída 

pelo IFNMG 

 

A Assistência Estudantil aplicada no IFNMG é, para muitos alunos em situação 

de vulnerabilidade social, sinônimo de oportunidades e esperanças de conclusão de seus 

estudos. Ao se questionar os bolsistas sobre a satisfação em relação à Política de Assistência 

Estudantil, 80,95% disseram estar satisfeitos com os programas, ações e serviços 

desenvolvidos pelo IFNMG – Campus Januária. E os demais 19,05% disseram estar pouco 

satisfeitos. Os resultados também mostraram que não houve registros de bolsistas que 

consideraram insatisfatória a política de assistência desenvolvida no Campus. 

A situação apresentada sugere um contentamento dos universitários beneficiados, 

o que traz à política implantada uma contextualização de qualidade e aceitação. As 

circunstâncias fortificam a necessidade de continuidade e aperfeiçoamento das atividades que 

compreendem toda a política aplicada no domínio do IFNMG. Embora grande parte dessa 

política dependa de financiamento, fica claro que ela traz em si uma justificativa para sua 

manutenção, pois concernente a sua existência, está a expectativa para a permanência com 

qualidade desses estudantes no ensino superior. 

 

Gráfico 18 - Satisfação dos bolsistas em relação à Política de 

Assistência Estudantil do IFNMG 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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É preciso esclarecer, no entanto, que a Política de Assistência Estudantil não se 

limita simplesmente ao apoio financeiro ofertados pelas variadas modalidades de bolsas e 

programas disponíveis do Campus. Como bem pontua Vasconcellos (2010), a Assistência 

Estudantil  

 

Transita em todas as áreas dos direitos humanos, compreendendo ações que 

proporcionem desde as ideais condições de saúde, o acesso aos instrumentais 

pedagógicos necessários à formação profissional, nas mais diferentes áreas do 

conhecimento, o acompanhamento às necessidades educativas especiais, até o 

provimento dos recursos mínimos para a sobrevivência do estudante tais como 

moradia, alimentação, transporte e recursos financeiros (VASCONCELOS, 2010, p. 

406). 

 

Desse modo, a Política de Assistência Estudantil, em especial no contexto do 

Campus Januária, inclui, além dos já mencionados auxílios financeiros, outros serviços como 

apoio de psicológico, social, médico e odontológico, um complexo residencial e 

Semirresidencial para atendimento exclusivo dos discentes ingressantes dos Cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio, tudo sem custo algum para os discentes. Igualmente, a 

instituição também mantém um restaurante universitário que oferece alimentação a preço 

simbólico. 

À vista disso, ainda que haja a insatisfação de parte do público, a situação 

apresentada sugere um contentamento da maioria dos universitários beneficiados, o que traz à 

política implantada uma contextualização de qualidade e aceitação. As circunstâncias 

fortificam a necessidade de continuidade e aperfeiçoamento das atividades que compreendem 

toda a política aplicada no domínio do IFNMG. Embora grande parte dessa política dependa 

de financiamento, fica claro que ela traz em si uma justificativa para sua manutenção, pois 

concernente a sua existência, está a expectativa para a permanência com qualidade desses 

estudantes no ensino superior. 

 

3.2.12. A opinião do bolsista sobre o Programa Bolsa Permanência como 

instrumento para democratizar o acesso e a permanência nos cursos 

superiores 

 

O ensino superior brasileiro, especificamente nas instituições públicas federais, 

reflete as diferentes dimensões das desigualdades econômicas, as divergências socioculturais 

e suas especificidades. Ao analisar o histórico secular brasileiro dos povos indígenas, negros e 

quilombolas, por exemplo, verifica-se um vasto relato de práticas discriminatórias e 
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excludentes que permaneceram ativas no Brasil durante séculos e que até os dias atuais ainda 

trazem seus efeitos para sociedade. A dimensão dessas desigualdades econômicas e raciais no 

país é melhor compreendida quando se analisa as discussões sobre o mito da democracia 

racial, conforme retrata Rosana Heringer (2002), em meio a grande heterogeneidade de 

culturas que se faz presente na sociedade atual: 

 

O Brasil encontra-se entre as maiores economias do mundo e foi considerado, ao 

longo de várias décadas, o país da “democracia racial”. Entretanto, embora nunca 

tenha se consolidado no país um regime de segregação racial legal e formal, a 

realidade brasileira é outra. As distinções e desigualdades raciais são contundentes, 

facilmente visíveis e de graves consequências para a população afro-brasileira e para 

o país como um todo (Heringer, p.58, 2002). 

 

O Programa Bolsa Permanência, que se caracteriza pela concessão de auxílio e 

acompanhamento social de estudantes, vem justamente para propiciar e materializar aos 

grupos excluídos ou discriminados em função da sua raça/cor ou classe social, não somente as 

condições de acesso e de permanência ao ensino superior, como também a saída com sucesso. 

A pesquisa revelou que 80,95% dos entrevistados concordam que o Programa 

Bolsa Permanência, dentro da política de assistência estudantil, é um instrumento essencial 

para democratizar o acesso e a permanência nos cursos superiores. Outros 19,05% concordam 

em partes com essa conjectura.  

 

Gráfico 19 - Opinião do Bolsista 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Uma das propostas de maior intensidade do programa é justamente o embate às 

desigualdades sociais e a busca pela representatividade social desses povos. Isto sugere a 

existência de um processo de democratização de oportunidades, que talvez nunca tenha 

existido em tempos passados. A democratização de acesso aqui abordada, prevê a oferta de 
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oportunidade material de evolução e obtenção de conhecimentos que viabilizam o 

protagonismo desses sujeitos em suas comunidades. 

 

3.2.13. O Programa Bolsa Permanência e o recebimento de algum outro auxílio 

da assistência estudantil 

 

A possibilidade de acúmulo de benefícios é um fato previsto nos documentos que 

regulam o Programa Bolsa Permanência. Ao prever essa possibilidade, os legisladores 

permitiram que o bolsista amplie as suas condições de permanência e manutenção dentro das 

Instituições Federais de Ensino Superior. 

Considerando o total geral de universitários bolsistas entrevistados, a maioria 

(80,95%) informou receber apenas o valor da bolsa permanência como auxílio, não 

adquirindo outro benefício para sua manutenção. Já outros 19,05% disseram que além do 

benefício da bolsa permanência recebem também outros auxílios provenientes de outros 

programas de concessão disponibilizados pela instituição.  

 

Tabela 10 - Bolsistas com outro auxílio da assistência estudantil (%) 

Sim Não 

19,5 80,95 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

O ingresso de jovens de baixa renda no ensino superior possibilita uma nova 

perspectiva de vida, de aquisição cultural e de melhores possibilidades de ingresso no 

mercado de trabalho. Os benefícios concedidos viabilizam aos universitários uma melhor 

condição de manutenção, proporcionando aos mesmos acesso a materiais como apostilas, 

xerox, transporte, alimentação e moradia.  

 

3.3. Perfil étnico-racial 

 

Outras informações extraídas dos formulários preenchidos ajudaram a 

compreender as características étnico-raciais dos perfis estudados. Os apontamentos aqui 

registrados refletem o pensamento dos bolsistas em relação à imagem que constroem de si 

mesmos, a partir de seus valores, costumes, do espaço em que vivem e das relações de 

comportamentos sociais.  
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3.3.1. O que significa ser Quilombola/Indígena? 

 

A diversidade sociocultural, para além de um fundamento presente no arcabouço 

jurídico brasileiro, representa uma situação real e está presente nos mais variados espaços, 

seja na escola, no trabalho ou no dia-a-dia das pessoas. Isso se deve, em grande parte, à 

extensão territorial do país e, principalmente, aos diferentes processos culturais vivenciados 

por cada segmento ao longo da história. 

Falar em diversidade é falar em diferenças, em pluralismo. É reconhecer que 

existem grupos diferenciados e que tais grupos necessitam de atenção na medida de suas 

diferenças, sejam elas de cunho religioso, sexual ou sociorracial. No entanto, apesar desse 

reconhecimento constituir-se como algo intrínseco à própria realidade, a segregação é algo 

que ainda persiste. Quando tratamos, por exemplo, da questão étnico-racial, é perceptível que 

as oportunidades se apresentam de forma diferenciada para os diversos segmentos que 

compõem a sociedade.  

À medida que a sociedade brasileira se formava, o sistema de relações raciais também 

se tornava visível. Claramente, os negros, quilombolas e indígenas ocupavam lugares 

agudamente diferentes daqueles ocupados pela sociedade tida como branca. Em verdade, 

"ainda persiste em nosso país um imaginário étnico-racial que privilegia a brancura e valoriza 

principalmente as raízes européias da sua cultura, ignorando ou pouco valorizando as outras, 

que são a indígena, a africana, a asiática" (BRASIL, 2004, p.14). 

Tomando como referência e exemplo o percurso de intensas situações de exclusão e 

preconceito vivenciados pela população negra, Lima (2008. p. 41), explica que,  

 

Temos cada vez mais um país miscigenado, de expressivo contingente populacional 

negro. No entanto, não se tem uma democracia social nem racial, visto que a 

mestiçagem não produziu igualdade de oportunidades entre as etnias constitutivas do 

ser brasileiro, sendo esse mito de democracia uma construção ideológica dentro dos 

interesses das elites hegemônicas, em detrimento da maioria negra, um dos entraves 

na superação das desigualdades. (LIMA, 2008. p. 41) 

 

Na verdade, no subtexto dessa argumentação, conforme pondera Zamora (2012), a 

persistência de atitudes como estas, que ressaltam a superioridade de um grupo dentro de uma 

estrutura social, não é nada além do que a manifestação do próprio racismo: 

 

O racismo consiste na ideia de que algumas raças são inferiores a outras, atribuindo 

desigualdades sociais, culturais, políticas, psicológicas, à "raça" e, portanto, 
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legitimando as diferenças sociais a partir de supostas diferenças biológicas. 

(ZAMORA, 2012, p.565) 

 

Esse jogo de dominação que define o atual sistema de raças possibilitou ampliar 

ainda mais as diferenças entre grupos. O modo como os indivíduos são percebidos nesse meio 

social e como se relacionam com outros povos traz consigo a indução da necessidade de 

mudança, ampliação das formas de acesso à educação, por exemplo, e outros direitos 

inextricáveis.  

Após essa prévia discussão a respeito da questão social e racial na sociedade 

brasileira, foi possível, com base na análise das respostas à pergunta "O que significa ser 

Quilombola/Indígena?", compreender, segundo a visão dos universitários beneficiários, a 

importância do sentimento de pertença e das questões culturais e tradicionais para processo de 

construção identitário desses sujeitos. Além disso, as autodefinições registradas mostraram 

ainda a complexidade das relações étnico-raciais, na medida em que expõem temas 

problemáticos como exclusão, preconceito, miscigenação biológica, cultural e social. Esses 

assuntos representam a base da diversificação racial no país e contribuem para acentuação da 

linha divisória que estabelece as oportunidades e a propagação do preconceito e das atitudes 

discriminatórias. 

Sobre a identidade racial, Kabengele Munanga (2005-2006, p.48), analisa: 

 

Existe, é certo, uma identidade humana, mas essa identidade é sempre diversificada, 

segundo os modos de existência ou de representação, as maneiras de pensar, de 

julgar, de sentir, próprias às comunidades culturais, de língua, de sexo, às quais 

pertencem os indivíduos e que são irredutíveis às outras comunidades. 

(MUNANGA, 2005-2006, p.48) 

 

Ao que parece, o argumento de Munanga é confirmado por alguns dos bolsistas 

questionados, quando enfatizam e assumem sua origem e o sentimento de pertença diante de 

suas comunidades quilombolas e indígenas. É o caso do Bolsista A, que fez a seguinte 

declaração: “Para mim ser quilombola significa orgulho, por que não se trata apenas da cor da 

pele, mas sim dos nossos costumes e tradições herdados de nossos ancestrais e repassados 

para próximas gerações”. O Bolsista B também sugere um discurso semelhante ao afirmar 

que: “ser quilombola e [é] valorizar as nossas origens, costumes e valores éticos e culturais. E 

acima de tudo se respeitar e ser respeitado dentro do nosso meio pois [meio, pois] vivemos 

num mundo racista e não ter vergonha e sim se orgulhar dos nossos antepassados”. 

Gomes (2005) ressalta que a noção de identidade vai além do simples nascimento 

de um indivíduo dentro de determinado grupo. Segunda ela,  
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A identidade não é algo inato. Ela se refere a um modo de ser no mundo e 

com os outros. É um fator importante na criação das redes de relações e de 

referências culturais dos grupos sociais. Indica traços culturais que se 

expressam através de práticas lingüísticas, festivas, rituais, comportamentos 

alimentares e tradições populares, referências civilizatórias que marcam a 

condição humana. (GOMES, 2005, p.41)  
 

Avançando na análise das respostas ao questionário, o depoimento de um bolsista 

indígena também mostrou expressividade no momento em que o estudante se autodefine. Para 

ele, ser indígena “significa pertencer a um grupo social que se auto reconhece como indígena, 

e principalmente, se auto reconhecer e ser reconhecido por esse grupo”. Ser indígena 

extrapola as questões físicas e territoriais, tem muito a ver com a questão do querer ser, do 

decidir-se e assumir-se como tal.  Diante das falas apresentadas, é possível perceber que a 

interação dos universitários com seu grupo de pertencimento se baseia no respeito pela 

cultura, identidade e história do seu povo, reflete o sentimento de orgulho de seus ancestrais e 

da trajetória de luta e superação a que estão historicamente ligados. 

Segundo Oliveira (p.118, 2003), “a noção de identidade contém duas dimensões: a 

pessoal (ou individual) e a social (ou coletiva)", dito de outro modo, a construção identitária 

envolve todo um processo de interação, pois ao mesmo tempo em que o sujeito constrói uma 

imagem de si mesmo, é preciso, por outro lado, obter o reconhecimento aos olhos do outro.  

Esse argumento também é defendido por Gomes (2005) quando ela explica que "nenhuma 

identidade é construída no isolamento. Ao contrário, é negociada durante a vida toda por meio 

do diálogo, parcialmente exterior, parcialmente interior, com os outros". 

A presença de argumentos ressaltando a sensação de indignação perante o 

processo de exclusão histórica vivenciado por essas etnias também pôde ser notada em 

algumas das autoclassificações espontâneas registradas pela pesquisa, como se vê no 

depoimento do Bolsista C:  

 

Ser descendente de um povo que sofreu durante muito tempo como escravos, sendo 

privados de desenvolvimento social, ético e humano a qual todos deveriam ter 

direito. E que continua sofrendo por preconceitos, encobertos na maioria das vezes, 

mas que nunca deixaram de existir. Significa que as condições que minha família 

possui hoje, está [estão] totalmente ligada[s] ao tipo vida que meus antecedentes 

tiveram. (Bolsista C) 

 

Nos últimos anos temos notado que as políticas de acesso às universidades públicas 

brasileiras têm se tornado um tema bastante evidenciado, principalmente pela relação direta com a 

polêmica Lei de Cotas. Com a aplicação dessa lei, negros, indígenas e quilombolas, grupos sempre 
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estigmatizados socialmente, viram-se diante de oportunidades antes exclusivas da elite "branca". 

Consoante a essa constatação e segundo o nosso entendimento, a partir do depoimento acima pudemos 

captar o quanto algumas políticas afirmativas, como as de Cotas, permitiram e permitem a esses 

sujeitos terem voz na sociedade e, ao mesmo tempo, pudemos também notar o quanto essas ações 

podem ser um motivo de incômodo para outros grupos, na medida em que são obrigados a lidar com o 

tema que durante muito tempo fora silenciado, principalmente a partir da predominância do mito da 

democracia racial. 

Já dizia Santos (2007):  

Aumentar a presença de negros (ou de mulheres, entre outros grupos socialmente 

segregados) na educação de terceiro grau ou nos empregos de prestígio, ou se se 

quiser, em determinadas posições sociais de mando, poder e prestígio, seria uma 

forma de política pública contra a discriminação racial, pois impediria que os negros 

sempre ocupassem, ao longo de suas vidas, posições sociais subalternas na 

hierarquia social  em função da sua cor/raça ou, mais diretamente, em função do 

racismo contra este grupo racial. (SANTOS, 2007, p.428) 

 

O mesmo ponto de vista é percebido no depoimento de outro bolsista ao descrever 

o seu pensando sobre o significado de ser quilombola: “Representa o que sou, minha 

identidade, história, origem, cultura. É carregar todo um histórico de opressão, escravidão, 

que deixou sequelas, e ter certeza que apesar de tudo, lutaremos para sermos reconhecidos” 

(Bolsista D). 

A partir dos argumentos supracitados, percebe-se que a exclusão socioeconômica 

vivenciada pelas comunidades negras, quilombolas e indígenas resulta do encadeamento de 

fatos que condicionaram essas pessoas a viverem à margem da sociedade e que até os dias 

atuais ainda são submetidos a situações excludentes. A forma como são problematizadas as 

questões de relação étnico-racial no Brasil impõe um novo olhar para a sociedade, novos 

embates vêm surgindo de forma progressiva favorecendo a concepção de novas pontuações e 

novos contextos como, por exemplo, o acesso à educação aqui discutido. Mas ainda assim, a 

sociedade se mostra suscetível a atitudes racistas e discriminatórias. 

É importante mencionar aqui, como parte mais ampla de uma tentativa de 

reparação histórica, não apenas em relação à cidadania, mas também a própria contribuição 

desses grupos para formação da sociedade brasileira, a promulgação da Resolução nº. 1 do 

Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno (CNE/CP), de 17 de junho de 2004, que 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e Indígena. De acordo com a 

Resolução, os currículos dos cursos deverão abordar as temáticas relativas à história e à 

cultura afro-brasileira. Para o MEC (2004, p.17), com essa ação "reconhece-se que, além de 
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garantir vagas para negros nos bancos escolares, é preciso valorizar devidamente a história e 

cultura de seu povo, buscando reparar danos, que se repetem há cinco séculos, à sua 

identidade e a seus direitos". 

Ainda em associação à ideia de racismo, Maria Batista (2014, p.35), ao falar sobre 

o mito da democracia racial, sugere que: 

 

A compreensão do racismo no contexto de concepção e prática ideológica o coloca 

como algo cujos mecanismos atingem a todos os grupos e pessoas, já que, como 

ideologia, apregoa a crença na superioridade de um sobre o outro e esta crença é 

reproduzida para todos os brancos (as) e negros (as). 

 

Pensamos que os efeitos das desigualdades étnico-raciais exprimem 

consequências imensuráveis para a sociedade, suas implicações condicionaram negativamente 

vários setores, principalmente no que diz respeito às oportunidades de acesso à educação e 

trabalho. Ao reconhecer as especificidades presente nos universitários bolsistas e sua 

trajetória, compreende-se também as diferentes formações culturais e sociais às quais os 

mesmos estão submetidos, as variações linguísticas e biológicas que caracterizam cada 

segmento e a miscigenação do país, influenciando diretamente na construção de suas 

identidades. 

Apesar do reconhecimento de que esses grupos sofrem discriminação no Brasil, 

deve-se acrescentar o fato de que parte dos bolsistas analisados aparentava uma visão ainda 

cética quanto à melhora dessa situação, como se observa na fala a seguir:  

 

Ser quilombola é demonstra [demonstrar] uma caracterização histórica de luta e 

resistência de um povo anteriormente oprimido que ganha reconhecimento na 

sociedade. Apesar [de] que algumas comunidades, incluindo a minha comunidade, 

não vejo uma clara expressão de comunidade quilombola. Apesar de ganharmos 

reconhecimento quilombola e sermos beneficiados por isso, não faz do Brasil um 

país melhor na questão das diferenças sociais ou raciais. (Bolsista E) 

 

A sociedade ainda se baseia na concepção das diferenças. Os índios, os 

quilombolas e os negros foram historicamente os segmentos mais vulneráveis e até os dias 

atuais vivenciam situações de racismo e preconceito. As diferenças étnico-raciais no Brasil 

possibilitaram e ainda possibilitam uma distância entre as etnias, as oportunidades se 

apresentam com maior demanda para segmentos que historicamente tiveram melhores 

condições financeiras e status social. A opressão vivenciada por povos que foram 

escravizados e expulsos de suas terras fez com que a luta pela liberdade tomasse o espaço da 

luta pelo progresso de seu povo. 
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Ao reconhecer os povos indígenas e quilombolas como povos que foram 

fragilizados e perseguidos pela desigualdade social espera-se que haja uma reparação aos 

danos causados a esses povos. A existência de projetos e leis que consolidem a equidade 

racial acarreta também a defesa de direitos que lhes permite, de forma igualitária, a inserção 

na vida acadêmica. Ressalte-se que muitas vezes esse contexto traz um grande conflito para as 

relações étnicas, pois algumas pessoas consideram a inserção universitária por meio de cotas 

raciais e o beneficiamento através de bolsas como uma prática de predileção e desigualdade 

com as demais etnias, tornando-se contrários ao programa e realizando atitudes de caráter 

discriminatórias com os participantes beneficiários. 

Em relação à identificação étnico-racial e pertencimento, é preciso ressalvar que, 

pela complexidade do tema, somente uma pesquisa qualitativa mais aplicada poderia 

esclarecer com mais propriedade como se configura essa questão para o público analisado, o 

que, a propósito, não é foco desse trabalho no momento. Contudo, considerando os registros 

colhidos, é possível arriscar um entendimento, ainda que superficial sobre o assunto. Pela 

grande singularidade das respostas, percebe-se que, para a maioria dos universitários 

bolsistas, ser quilombola/indígena representa fazer parte de uma comunidade tradicional que 

reflete, através de seu histórico, uma relação conflituosa, marcada por injustiças e opressões, 

mas que também se tornou símbolo de luta e resistência no país e que, por isso, vem, 

contemporaneamente, adquirindo direitos que possibilitam uma nova realidade a esse grupo. 

Com a finalização deste capítulo, acredita-se que ao traçar o perfil e propor uma 

avaliação da ação sob o ponto de vista daquele que é diretamente beneficiado, foi possível 

colher informações e dados importantíssimos e essenciais à revisão de processos e práticas 

institucionais adotadas. A pesquisa trouxe algumas informações que poderão subsidiar nos 

ajustes, nas estratégias de intervenções, na melhoria do acompanhamento das ações, no 

planejamento. A intenção era justamente trazer elementos fundamentais que pudessem servir 

de base às tomadas de decisões dos gestores, caso avaliem pertinentes os resultados 

apresentados. No mais, espera-se que, não só os resultados expostos neste capítulo, mas 

também toda discussão proposta no decorrer dessa dissertação, sirvam de alguma forma para 

intensificar os estudos e proporcionar um debate qualificado sobre o tema. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Discutir sobre o Programa Bolsa Permanência como uma ação da Política de 

Assistência Estudantil, na perspectiva deste estudo, nos proporcionou um exercício em prol da 

compreensão das atuais políticas de apoio à inserção, à permanência e à saída com sucesso de 

grupos socioeconomicamente menos favorecidos, inseridos no contexto das universidades 

públicas federais brasileiras.  

O estudo perseguiu o objetivo de constatar a atuação do Programa junto aos 

discentes Indígenas e Quilombolas do Campus Januária do Instituto Federal do Norte de 

Minas Gerais, nos três primeiros anos de seu funcionamento, 2013, 2014 e 2015. Ainda que 

toda a pesquisa tenha caminhado por discussões ainda pouco abordadas no cenário nacional, 

em razão, talvez, da recente implantação do programa analisado, nos foi possível, de forma 

associada às pesquisas desenvolvidas acerca da Política de Assistência Estudantil, ampliar e 

aprofundar nossa visão e reflexão no que tange à importância desse programa na manutenção 

e permanência dos estudantes indígenas e quilombolas bolsistas. Assim, as considerações aqui 

abarcadas não são estáticas e refletem as posições e pensamentos de um dado momento, mas 

podem servir de base para despertar novos interesses de pesquisa. 

Estudar a Política de Assistência Estudantil e, dessa forma, o Programa Bolsa 

Permanência, nos fez entender que a dinâmica implicada no aparecimento de seus ideais, 

circunscreve todo o processo de expansão das universidades federais e as políticas 

desenvolvidas com o propósito de ampliação e democratização do acesso no Ensino Superior. 

No entanto, ainda que fosse criado um contexto perfeito de oportunidades para incentivar e 

facilitar o acesso, principalmente dos sujeitos oriundos das escolas públicas e em estado de 

vulnerabilidade social, por si só, de nada valeria - e todo trabalho possivelmente estaria 

fadado ao fracasso - se não houvesse um mecanismo complementar que promovesse 

condições concretas de permanência do ingresso à conclusão do curso pretendido. Afinal, 

apenas assegurar o acesso ao ensino superior, não significa garantia de conclusão de curso. 

A literatura registra que a política de assistência estudantil foi elevada ao status de 

política pública em 2010, com a promulgação do Decreto nº 7.234 (BRASIL, 2010), através 

do qual ficou instituído o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES. O decreto 

tornou-se, conforme explicam Dutra e Santos (2017, p.157), o “principal documento 

norteador da construção das políticas de assistência aos estudantes de graduação das IFES no 

Brasil”, sendo, atualmente, o responsável por estabelecer as áreas estratégicas e os públicos-

alvo das ações a serem implementadas. A aplicação do decreto se desponta ainda como um 
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dos principais aliados do estudante empobrecido e vulnerável no combate às desigualdades e 

na efetivação do direito a um Ensino Superior de qualidade. 

No entanto, por se tratar de um decreto, existe uma preocupação muito grande 

com a possibilidade de ele vir a ser abolido ou mesmo modificado com a mudança de 

governo. Em 2017, por exemplo, um dos assuntos debatidos durante o “65º Conselho 

Nacional de Entidades Gerais (Coneg) da União Nacional dos Estudantes – UNE”, realizado 

em São Paulo, tratou justamente da importância da assistência estudantil como política 

permanente. A opinião dos convidados ecoava de forma consensual nas discussões acerca da 

temática: “É urgente que o decreto se torne política de estado” (UNE, 2017). 

Infelizmente, o atual cenário político e econômico do país torna essa questão bem 

mais delicada. Os cortes da ordem de bilhões e o contingenciamento de recursos no âmbito da 

educação ameaçam afetar fortemente o financiamento dos programas ligados à Assistência 

Estudantil. Segundo Vieira (2016), o Governo Federal já previa um corte de até 45% dos 

recursos previstos para investimentos nas universidades federais em 2017, na comparação 

com o orçamento do ano de 2016. Ainda em 2016, já se começava a presenciar os resultados 

desses cortes no âmbito da Assistência Estudantil, quando a Pasta do Ministério da Educação 

emitiu ofício aos dirigentes das IFES comunicando sobre a suspensão de novas inscrições 

para o Programa de Bolsa Permanência pela condição socioeconômica.  

De início, a realização desse estudo teórico e documental foi fundamental para nos 

colocar diante daquilo que já se havia produzido e registrado na literatura relativamente à 

temática escolhida. Esse contato com os estudos prévios nos permitiu entender os contextos, 

as lutas e as realidades e, a partir desse ponto, traçar as diretrizes, as abordagens e as 

estratégias para o cumprimento dos objetivos propostos no projeto desta pesquisa. 

Num segundo momento, analisar e conhecer as características e opiniões do 

público pesquisado foi indispensável para entendermos a importância do programa para a vida 

acadêmica dos sujeitos e, ao mesmo tempo, assimilarmos o processo de construção da 

identidade desses estudantes a partir de suas referências étnicas. Saber de onde veio, que 

idade possui, qual o sexo, como se identifica a partir de referências étnicas dentre outras, são 

questões que nos permitem identificar o perfil do educando e, a partir disso, dimensionar 

quais as demandas nos cercam e, principalmente, quais as ações são necessárias para 

estimular a permanência, diminuir a evasão e, sobretudo, contribuir para a redução das 

desigualdades sociais no ambiente escolar. 

Com isso, os resultados desse estudo, materializados principalmente nas 

discussões apresentadas nos segundo e terceiro capítulos, sinalizam para o alcance dos 
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objetivos propostos no projeto de pesquisa. Com o instrumento utilizado na coleta de dados, o 

questionário, conseguimos, além de uma maior visibilidade das características sócio-

acadêmicas dos bolsistas pesquisados, a possibilidade de realizarmos análises comparativas 

do perfil do acadêmico local com estudos desenvolvidos em âmbito nacional. 

Com a análise do perfil global dos bolsistas, os resultados nos revelaram que esses 

discentes são em sua maioria do sexo masculino (52,38%), com idade entre 18 e 24 anos 

(66,67%), são solteiros (61,90%), são de origem quilombola (95%) e não possuem qualquer 

tipo de atividade remunerada (80,95%). A maior parte desses resultados sustentam as 

estatísticas nacionais ao revelar similaridades com as duas pesquisas usadas como referenciais 

desse estudo (Inep e Andifes).  

A exceção recai apenas quando tratamos da questão referente à condição étnico-

racial do bolsista, simplesmente pela especificidade do recorte temático abordado nesta 

pesquisa e, consequentemente, não haver um parâmetro de registro nacional, com o qual fosse 

possível desenvolver uma análise comparativa das variáveis.  

Além disso, os resultados encontrados em outras variáveis analisadas nos 

indicaram que a maior parte dos bolsistas ingressou na Instituição por meio da política de 

cotas (52,38%), cursa o Bacharelado em Agronomia (28,57%), frequenta as disciplinas em 

turno integral (52,38%) e não precisou se mudar para a cidade de Januária para cursar a 

graduação (52%). 

No que se refere à relação do discente com o Programa Bolsa Permanência, 

constamos nas ocorrências que a grande maioria dos discentes é bolsista há pelo menos 2 anos 

(57,14%), acredita que o valor da bolsa atende bem as suas despesas com o estudo (80,95%), 

utiliza o recurso recebido prioritariamente com moradia (47,62%) e concorda plenamente que 

o programa é essencial para sua permanência na instituição (100%), pois provê as 

necessidades básicas de manutenção e garante a dedicação necessária durante o período em 

que estão na Universidade. 

O estudo também nos revelou algumas situações referentes à divulgação e 

execução do programa que merecem um pouco mais atenção e talvez uma reavaliação de 

alguns processos no que tange à equipe gestora do programa. Ainda que, para a maior parte 

dos bolsistas o processo de divulgação apresenta índices satisfatórios, uma interpretação mais 

coerente dos resultados mostra a necessidade de melhor sistematização desse processo no 

âmbito do Campus Januária e também nas comunidades caracterizadas como possíveis 

demandantes da política. 
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A outra dimensão que merece destaque quando tratamos da execução do 

programa, diz respeito ao tempo de espera para homologação do pedido de inclusão. Dos 

estudantes bolsistas que participaram do estudo, pouco mais da metade (53%) - considerando 

a aglutinação dos resultados encontrados nos indicadores “demorado e muito demorado” – 

entende que o processo é moroso. Entretanto, constatamos que essa demora não deve ser 

atribuída exclusivamente às ações da equipe gestora e executora da política, já que o próprio 

discente coopera com acentuação desse quadro, quando da organização da documentação 

comprobatória de sua condição, deixa de entregar documentos essenciais ou os entrega de 

forma errônea e incompleta.   

Acreditamos que a adoção de uma postura institucional, preocupada com o 

monitoramento e avaliação dos processos e ações de seus programas, seja essencial para 

fortalecer, conhecer e aprimorar a sua prática e, assim, minimizar problemas decorrentes de 

atos procedimentais, principalmente aqueles que tornam o processo mais demorado e 

burocrático. 

Quanto à questão do pertencimento étnico dos bolsistas, percebemos nas análises 

tratar-se de um estudante consciente de todas as sutilezas que o tema contempla. Tantos 

estudantes indígenas quanto os quilombolas mostraram compreensão em relação às suas 

origens, às possíveis fronteiras impostas pelo ambiente universitário e às relações de 

convivência com demais grupos étnicos nesse espaço. São conscientes de que sua presença e 

atuação na universidade representam uma conquista e, muito além disso, uma maneira de 

afirmar a representatividade de sujeitos invisibilizados ou que durante muito tempo estiveram 

ausentes do universo academial.  

Em face às colocações apresentadas, pudemos perceber que o Programa Bolsa 

Permanência, sob a perspectiva da inclusão, demonstrou cumprir sua função social. A partir 

da análise dos depoimentos colhidos, percebemos nas falas dos pesquisados o quanto ações 

nesse sentindo são essenciais para a garantia do direito à educação e, principalmente, o 

quanto, na maioria das vezes, elas representam para estes estudantes a única maneira de 

garantir o sucesso acadêmico e a conclusão do curso. 

Nessa mesma linha, percebemos, ao final, que a instituição, enquanto 

intermediadora dessas políticas tem também contribuído para alavancar o processo de 

democratização e efetivação dessa ideia. A partir da análise do PDI institucional, 

identificamos que uma das preocupações do IFNMG ao definir a sua missão foi justamente 

pensar e considerar as necessidades locais de seu público. Isso nos permitiu perceber que há 

um comprometimento e um reconhecimento da indispensabilidade de uma assistência devida, 
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seja ela financeira ou não, àqueles discentes que necessitam de ajuda para uma permanência 

com qualidade e uma saída com sucesso. 

Entretanto, a nossa inquietação do momento recai sobre as incertezas de 

continuidade dessas políticas de apoio, considerando a conjuntura sociopolítica do Brasil 

contemporâneo, cuja política de austeridade do atual governo de Michel Temer, ao que tudo 

indica, deve tratar essa questão com punhos de ferro. O desmonte e o processo de 

precarização das universidades e institutos federais, iniciados com o mandato do mencionado 

presidente, já se mostram evidentes e têm causado o colapso de muitas instituições em todo o 

país. Mais cedo ou mais tarde, a Política de Assistência Estudantil e os demais programas a 

ela vinculados, devem sofrer, direta ou indiretamente, os impactos dos cortes já sinalizados. 

Quanto ao Programa Bolsa Permanência, entendemos ser indiscutível a sua 

relevância para o processo de inclusão dos beneficiários indígenas e quilombolas ao ambiente 

acadêmico. Constatamos que, além de aumentar a autoestima desses estudantes, o programa 

lhes oportuniza dedicação integral às suas atividades acadêmicas, sem necessariamente ter 

que dividir-se entre o estudo e o trabalho. Entretanto, da mesma maneira como a Política de 

Assistência Estudantil é regulamentada por um decreto, o Programa Bolsa Permanência é 

regido por uma portaria, o que gera maior insegurança quanto a sua continuidade.  

Por fim, uma análise reflexiva do contexto no presente momento, nos faz pensar, 

ainda que prematuramente, mas já com certo pesar, que a transformação de iniciativas como 

essas em políticas públicas efetivas e permanentes soa como algo ainda distante e, ao que tudo 

indica, deve permanecer pelos planos das utopias por um bom tempo. Enquanto isso, 

registramos nossa torcida para que políticas dessa natureza, dada a importância e a 

necessidade, continuem ascendendo aos interesses do governo, efetivando a inclusão, 

diminuindo as disparidades e racismos e promovendo o desenvolvimento da nação. 
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