
@
[duca{io para at relaq0er etnico-nciail

n'Atto rnrrnrN DE souzA
LUISATOMBINI WITTMANN
(Orgo'nbadores)

Ef,

b(

Av

/;\'/r
\.A.r1Al:\4

7^*\Y I\t

$h!alyv
fr

A

\V/rl



lducalio para il relag0u etnio-radait

FAB10 FELTRIN DE SOUZA
LUISA TOMBINI WITTMANN

“

)rganレαdOP℃s〕

Protagonimo

indigena lta hittoria

UFFS
uNⅣ ERSヨDADE
FEDERAL DA
FRONTEIRA SuL

舜̈

@ zo16 by F6bio Feltrin de Souza, Luisa Tombini Wittmann

@ Gr6fica e Editora Copiart

Projeto gr6fico, diagramagf,o e capa

Rita Motta sob coordenagio da Grdfica e Ilditora Copiart

Revisio ortogriftca e normatlva
Michela Silva Morcira

Impreeeflo
Grdfica e Editora Copiart

re Ediqio - zot6 - Tubnriio-SC

'l\ndur;ito e reprocluqdo ltroihitlos, total ou porcitilnrcttte, tnnfornrc a

Lei nt' g.6ttt, de tg defeuereiro de tgg*,

P96 Protagonismo indlgena na hist6rla / Fdbio Feltrin d€ Souza,
Luiea Tombini Wltmann (Organizadores), - - Tubar6o, SC
:Copiart ; [Erechim, FSI: UFFS, 2016.
367 p.;21 cm. - (Educaqao po(a as relagoes 6tnico-
raciais; v. 4)
lsBN 978.85.8388.058.5
ISBN 978.85.8388.057.8 - Colegdo completa

:
1. Discriminageo na educageo - Brasil. 2. Direilo e

educagdo - Brasll. 3, PrAtica de ensino. 4. N€gros - Brasil -

Condlg6es eoclaie. 5. lndbs - Brasll - Condig6es socials. l.

Souza, F6blo Foltrln de. ll. Lulea Tombini Wftmann.

CDD(22 ed)379.2∞ 981

Elaborada por Sibele Meneghel Bitt€ncourt - CBB 141244

Impresso no Brasil / Printed in Brazil
０

ｍ
２。．６
Ｔ
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l,{.\t( os A.si,tni, Iit,itttt',tlt.t lis't .rClo'

mbora as discuss6es a respeito das aq6es afirma-

tivas sejam recentes, as pr6ticas de politicas com-

pensat6rias brasileiras r'6m de longas datas' E uma

dessas politicas ё a rescnra de vagas no ensino superior a

paltir de crit6rios 6tnicos e raciais,buscando promover

o princ(pio da igualdade,a qual tenl suscitado po10111i―

cas.E estas surgenl da emergOncia das rei■ /indica95es por

reconhecilnento e igualdade social dos grupos histOl・ ica―

mentc excluidos da sociedade brasileira.E essa pol■ iCa

de aclo afrmativa ё constitucional,segundo decislo do

Suprelllo Tribunal Federal(STF),ao analisar a Al・ guic蚤o

de Descumprimento dc PК ceito Fundamental RADPF)

186,proposta pelo paltido politico Democratas(DEhII)

contra atos adllninistrativos da Universidade de Brasilia

li芭躙M、lI器鮮

(UNB),2 0s quais institufram o prOgrama de quotas3 ra―

ciaispalilng:〕

乳:i:e:111∫薔:|::磨f:11。  estado, ao

sancionar, aos 31 de maio de 2004, a Lci Estadual nO

i淋:ξ亀ぶ:i罪量ゝぽLttrよ:穏常
r富
鳳寵

AmazonaS(UEA),a reSeⅣ a de um perCentu滅 ,por cursO,

no llninilno igual ao percentual da populaclo indigena na

mente disC●minat6● os,olDietiVando alterar,posit市amen―

taS=窯糞£
erl勝

吼ぶ
el∬

腱n&r∝ pi
meiros dez anos― de 2005 a 2015-dO Sistenla de resen a

de vagas no enSino superior para indigenas da UEA.In―

se五 da na perspectiva hist6rica do tempo presente,a pes―

quisa foi de natureza qualitativa,do tipo docunlental e de

campo.A pril■ eira foi realizada na SeCretatta Geral e no

Al・quivo Geral da Universidade do Estado do Anlazonas,

(AM膨ON掲 ,2004b)‐

鸞
》
=t,111

くヽ|,|ヽ■ヽⅢ■■1  1'■ otagonisino indigcna na hist6【 in(V 4)



na Ger6ncia de Arquivo da Diretoria de Documenta-
g5o da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
(ALEAM) e na Ger6ncia de Documentaqio da Ag6ncia
de Comunicaq.lo do Estado do Amazonas (AGECOM).

A segunda realizou-se nas unidades acad6micas da UEA
na capital do estado do Amazonas, quais sejam: Escola
Superior de Ci6ncias da Safde (ESA), Escola Superior de

Artes e Turismo (ESAT), Escola Superior de Ci6ncias So-

ciais (ESO), Escola Normal Superior (ENS) e Escola Su-
perior de Tecnologia (EST). Para coleta de dados, foram
utilizados question6rios mistos e entrevistas semiestru-
turadas, e estas foram realizadas no periodo de zoro a

2ott.4 E mais. tr€s grupos focais foram fbrmados com a
Coordenaqfro Executiva do Movimento dos Estudantes
Indigenas do Amazonas (MEIAM), no ano de zorr.

Compreendelnos que as politicas de aq5es afirmati-
vas expressam a possibilidade concreta apresentada pelo

Estado de colocar em aq6o, dentro de um espaqo social
contradit6rio e complexo, uma r.isio de homem, um pro-
jeto de sociedade, de relaq6es de trabalho e de outras va-

riSr,eis que a comp6em.

O sistema de reserva de vagas da
Universidade do Estado do Amazonas

Aos 3r de maio de 2oo4, o Projeto de Lei
no 38/zoo4 transtbrmou-se na [-ei no z.B94f zoo4, tarnb6m

4 os entro■ stados foram alunos indfgenas da Universidade do Ettado do
Arnazonas,e scus nomcssao■ ct`ciOs,respeitando‐ se a o五gem e pertcncimento

de mda um.Selis noines s5o:Agllaimtte,Diacon,DiakampO,Duhig6,Idzada―
pa,」l Manha,Kam5,(Hmbawa,In,W,Mumヽ 'Sara,0'Oripab,Panapana,
Paltl、へ.6,TuiHmacan,Waφ,WCtemg6,Y・ atwa e Yuctlrtlaru

Q
扇

A presollca indigt・ na na Universidade do Estado do Aanttonas  鞣
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conhecida como "Lei de Cotas da UEA" (UEA, zor5, p. r),
e ela estabeleceu a distrilltriqio de vagas em dez gmpos
de acesso.s Vale destacarmos que a Lei no 9.972, de zg

de dezembro de zor3, alterou a Lei no z.B94f zoo4, in-
cidindo, esta alteraqSo, na composiqSo e na quantidade
dos gmpos de acesso,6 mas pennanecendo os crit6rios de

5 Esse quantitativo de gmpos de acesso vigorou at6 o vestibular de zor3 (aces-

so eor4). Vale ressaltannos que o grupo resemdo aos indigenas nos cursos da
UEA, entre os anos de 2oo1 a 2oL4, o qual se caracterizar.a como politica de
a$o afirmativa do tipo quotas 6tnir:as, era denominado de Grupo ro e pos-
suia os segnintes requisitos: I - candidato que deseja disputar lzga em curso
a ser ministrado em Manats on no interiol do estado do Amazonas, II - que
pertenqa a uma das etnias indigenas do estado do Amirzonas e III - comprove
tal condig6o com certidio de registro administratiro expedida pela Funda$o
Nacional do indio (FUNAI).
6 A Lei no 3.972/zot3 estabelcccu os seguintes gnlpos e requisitos: Gnrpo t
- candidato que deseja disputar vaga om curco de gradua$o (exceto Enfer-
magem, I\{edicina e Odontologia), e que n6o possui curso supcrior, ndo o est6
cursando em instituiqio p(rll'lica e cursou as tr6s s6ries do ensino m6dio em es-
cofa p(rblica no estado do Amazonas; Grupo z - candidato que deseja disputar
vaga em curso de graduaSo (exccto Enfernragcm, Iv{cdicina e Odontologia), e
ndo possui curso supelior, ndo o estl cursando em institui$o priblica e cur-
sou as tr6s s6ries do ensino m6dio em escola de qualcprer natureza no estado
do Amazonas ou, ainda, obteve certificado do ensino m6dio na modalidade de
educaqio dejolens e adultos no estado do Amazonas e comprove ter concluido
tr6s s6ries da educaqio b6sica no estado do Amazonas; Grupo 3 - candidato
que deseja disputar vaga em curso de gr aduaqho (exceto Iinfermagem, Medic-
ina e Odontologia), que nio esteja matriculado em curso superior de institu-
igSo ptblica e comprove haver concluido o ensino m6dio em qualquer escola
de qualquer estado da Federa$o ou do flistrito Federal ou tenha realizado
(concluido) o Eriame Nacional do Ensino M6dio (ENEM) on, ainda, obtido
certificado do ensino m6di<l na modalidade de educa@o de jovens e adultos
em qualquel escola de qualqtrer estado da FederaSo ou do Distrito Federal;
Grupo 4 - candidato de municipio do interior do estado do Amazonas que
deseja disputat'r'aga em curso de graduaqio na 6,rea de sairde (Enfermagem,
I\{edicina e Odontologia), e que nio possui curso superior, nio o est6 cursando
em instituiqio piblica e cursou, pelo menos, oito s6rics da educa$o biisica enr
municipio do interior do estado do Amazonas (os canditlatos que concorrem is
vagas reservadas a este gl'upo, permanccerto, obrigatorianrente, pelo periodo
de um ano ap6s a conclusio do curso, no interior do estado do Amazonas, em
municipio distribuido por Decreto do Poder Executir.o, com direito a receber
uma bols:r do Programa de Melhoria na Aten$o i Sairde, conforme o disposto
no g 50, do artigo zo. dai l.ei no 3.g7zlzo4); Grupo 5 - candidato que deseja
disputar vaga em cnrso dc gradua$o na hrca tle sairde (Enfermagem, Me<licina

Protagonisrno iudieena na hist6ria (r,. 4)



composiqao de tais grupos, os quais associam o hist6rico
escolar (tempo de escola pirblica), a origem territorial
e o pertencimento 6tnico (AMAZONAS) 2oo4a, zor3).
Atualmente, o gr'upo de acesso para os povos indigena
na Universidade do Estado do Amazonas, possui os se-

guintes requisitos:
. Grupo I - candidato que deseja disputar vaga em

curso de graduagio que pertenga a uma das etnias
indigenas do estado do Amazonas e comprove tal
condiqio com certidSo de registro administrativo ex-
pedida pela Fundagio Nacional do indio (FUNAI),
e que nio possui curso superior, nio o est6 cur-
sando em instituigio pfblica e cursou as tr6s s6ries
do ensino m6dio no estado do Amazonas (este foi o
grupo de acesso aos cursos da UEA objeto de nosso

estudo, no ano de zot5, o qual se caracteriza como
politica de aq6o afirmativa do tipo quotas 6tnicas.
E importante, ainda, ressaltar, que at6 o vestibular
de zor3 [acesso zot4], este grupo denominava-se
de Grupo ro).

e Odontologia), e que n6.o possui curso superior, nio o esti culsando em in-
stituiqao pirblica e cursou as tr6s sEries do ensino m6dio em escola ptblica
no estado do Amazonas; Grupo 6 - candidato que deseja disputar vaga em
curso de gradua<$o na irea dc safrde (Enfermagem, Mcdicina e Odontologia),
e nio possui cunso superior, nio o est6 cnrsando em institui@o pirblica e cur-
sou as tr6s s6ries do ensino m6dio em escola de qualquer natureza no estado
do Amazonas ou, ainda, obteve certifcado do ensino m6tlio na modalidade de
educa@o de jor-ens e adultos no estado do Amazonas e comprove ter concluido
tr6s s6ries da educagio bisica no estado do Amazonas; Grupo 7 - candidato
que deseja disputar \:aga em curso de graduaqfo na drea de sairde (Enferma-
gem, Medicina e Odontologia), que ndo esteia matliculado em curso supcrior
de instituigio ptblica e comprove haver concluido o ensino m6dio em qual-
quer escrrla de qualquer estado da Federa{o ou do Distrito Federal ou tenha
realizado (concluido) o Exame Nacional do Ensino M6dio (F,NEM) ou, ainda,
obtido certificado do ensino m€dio na modalidade de educagio de jovens e
adultos cm qualquer escola de qualquer estado da Federagio ou do Distrito
Fetleral; e Grrrpo 8.

騰
…

E oportuno esclarecermos que

[...] a ideia origirrcl da I]EA ndo conternplaua este
grupo (Gmpo to), [atuaL (]rupo 81, para os pouos
indigenos, rnos sinr c criaeAo de cursos espec{fcos.
O MEIAM participotr de un grupo de drscussdo
na Assetnbleia [Legislatiua] do Anuzonas cotn
relagdo ds quotos pora indigenas. Inclusiue hauia
urno Conrrssdo de Assuntos Indtgenas dentro da
Assembleict. E o deputado estaduol Balieiro, de
certa Jbrrno, condtuitt essa bondeira das quotas
indtgenas com o tnouinento indigena. Ou seja, ele

fazia, digantos, esse papel de intennediador entre
a Assernbleia e as populaQ6es indigenas. E, den-
tro desta dentanda, deste querer das quotas, o que
setnpre se pensoufoi tn qualifi.cagdo profi.ssional,
pensando no futuro, nTas etn curto prazo. Porque,
se a gente deixa para depois, acaba deLrando utna
lacuna aqui no lrcje. Entdo o MEIAM, que sempre
participou do drscussdo de quotas para indtg enas,
junlamente corrt a COIAB, fizeram e.sta proposta
de reserwa de uagas para {rtdios na UEA (COOR-
DENAQAO EXECI.ITryA DO MEIAM, INFORMA-
QAO VERBAL, zorr).

A Universidade do Estado do funazonas, cumprin-
do determinaglo da Lei no 2.89412cc4, apenas efetiva
a matricula dos alunos indigenas apro\rados nas quotas

6tnicas mediante apresentaqeo da certidio de Registro
Administrativo de Nascimento e 6bito de indios (RANI),

a qual 6 expeclida pela FUNAI. Isso porque, contbrme o

5 3o, art.50, da Lei no z.8g4l2oo4,

Para os fins do disposto nesta Lei 6 considerado
indio aquele assim reconhecido pela FundaSo
Nacional do indio - Funai, atrav6s de certidho do
registro administrativo a que se refere o art. 13 da

€3\=
(*=.1
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Lei n.o 6.oor., de r9 de dezernbro de r.973 (Esta-
tuto do indio).

Assirn, a Lei Estadual de 3r de maio de zoo4, em
nosso entender, reedita a tutela estatal, pois indio, con-
forme o entendimento legal, nio 6 aquele que se reconhe-
ce e 6 reconhecido e aceito pelos seus pares como tal (o
que poderia ser comprovado por meio de declaraglo de
liderangas ou organizaq6es indigenas), mas sim aquele
que o Estado brasileiro ratifica a condiqio de pertenci-
mento 6tnico. Isso para n6s 6 tutela, pois colllpreende-
mos que a definiq5o de "[...] quem 6 indio cabe is comu-
nidades que se sentem concernidas, implicadas por ela"
(CASTRO, zo16, p. r5).

Dessa forma, como afinnam Lirna e Barroso-Hoff-
mann (zoo7, p. 19, grifos dos autores):

Na pr6tica das universidades com politicas de
acesso diferenciado para indigenas, ou que lnan-
t6m cursos de forma@o de prot'essores indigenas,
as soluq6es adotadas nlo parecern se lirrar do
peso da administraqSo tutelal na hist6ria da rela-
S.o entre povos indigenas e Estado brasileiro. Al-
gumas universidades exigem para a inscrigio dos
indigenas em vestibulares a "carteira da FUNAI"
- unr documento emitido pela Fundaqfro para in-
dividuos indigenas, que equivocadamente alguns
pensam ter o mesmo valor de uma c6dula de re-
gistro geral, a carteira de identidade - ou uma
carta dela proveniente.

Ao se discutir o sisterna de reserva de vagas da

UEA, em especial as vagas para os indigenas, Diacon (lN-
FORMAQAO VERtsAL, 2o1o) afirma que as quotas da
Universidade do Estado do Amazonas sio

[...] urna politica importante e deve continuar.
Mas o problema dessas quotas 6 a quantidade
de vagas para os indios. E botn, ent6o, que a uni-
versidade aumente a quantidade, para dar mais
oportunidade aos indigenas.

A esse entendimento, associam-se as anilises de

PanapanS (INFORMAQAO vensAl, 2011), Aguaimiije
(INFORMAQAOVERBAL, zoro), Ji Manha (INFORMA-

QAo VERBAL, zorr), Parawd (INFoRMAQAo VrRleL
2o1o), Kam6 (INFORMAqAO VERBAL, 2011), Laytr.r'

(INFORMAqAO VERBAL, zoro), Diakarap6 (INFOR-

MAQAO VERBAL, zoro) e Yucuruaru (INFORMAQAO

VERBAL,2o11).
Contrdria a essas compreens6es est6 a de Yaiwa

(INFORMAQAO VERBAL, 2o1o), r.isto que, mesmo ten-
do ingressado no erlsino superior por meio das quotas

6tnicas, advoga que elas devem ser extintas,j6 que

[...] os indigenas nio necessitam deste privil6gio,
pois possuem a mesnla capacidade do outro, do
branco.

Todavia, Waq6 (INFORMAQAO VERBAL, zoro)
enfatiza que

[...] a cornpetiqdo entre indio e n5o indio 6 rnuito
desigual. Pois 16 na escola onde a innl do tneu tio
6 professora, que 6 uma escola de indio no interior
de Sio Paulo de Olivenqa, a sala de aula dela tem
alunos de todas as s6ries e ela dd aula assim, todo
mundo junto. Aqui na cidade, principaln.rente nas
escolas de nio indio, as salas de aula s6o separa-
das, tern a primeira, a segunda, a terceira s6rie...
Entlo, se para eles [indios] j6 6 dificil aprender

a-:\
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nessa escola de branco, nlesrno conr toda a didS-
tica da professora, nesse modo de aprendizagem
(todos os alunos juntos) eles ficam dest'avorecidos
para concorrer corn quern estudou no rnodelo de
escola da cidade. Nesse sentido, as quotas da UEA
s6o irnportantes e devem continuar, pois cada
grupo concorre entre si.

Assim, a Lei no z.Bg4/zoo4, 6, por n6s entendida,
enquanto politica social de aqao afirmativa v-oltada para
alcanqar a igualdade de oportunidades entre as pessoas,

distinguindo e beneficiando grupos afetados por mecanis-
mos historicamente discriminat6rios, objetivando alterar,
positivamente, a situaqio de desvantagem desses grupos.
E mais, as ag6es afirmativas sio politicas priblicas ou pri-
vadas que buscam concretizar o principio constitucional
da igualdade material e neutralizar os efeitos da discrimi-
naq6o racial, de g6nero, de idade, de origem nacional ou
social, de compleiqlo fisica e de pertencimento 6tnico. Elas
visam a combater nio somente as manifestaq6es flagran-
tes de discriminagdo, mas tamb6m a discrirninagio de fun-
do cultural, estrutural, enraizada na sociedade. Em outras
palalTas, as aq6es afirmativas sdo um conjunto de aq6es e

orientag6es para proteger as minorias e os grupos que te-
nham sido discriminados no passado. Em termos prd.ticos,

as organizag6es devem agir positiva e afirmativamente
para lemover todas as barreiras, sejam elas formais, infor-
mais ou, ainda, v'eladas, sutis.

Torna-se ftindamental ressaltar, ainda, no que se

refere d discussio sobre a implantaq5o de quotas na UEA,
que o movirnento indigena teve expressio significativa,
reivindicando a reserv'a de vagas para serem preenchidas
por indios, ficando evidenciadas as aq6es do Movimento

潟
一

dos Estudantes Indigenas do Amazonas (MEIAM) e da

Coordenagio das Organizag6es Indigenas da Amaz6nia

Brasileira (COIAB), as quais participaram de reuni6es e

audiOncias pirblicas na Assembleia Legislativa do Estado

do Amazonas, promor.idas pela Comissio de Assuntos

Indigenas. No entanto, segundo a Coordenaq5o Executi-
va do MEIAM,

[...] al6m das guotas, n6s, MEIAM e COIAB, de-

fendiarnos a criaglo de um fundo contdbil, es-
pecifico para custear, para a manutengdo dos
indigenas na UEA. E rsto foi discutid.o ntuito
uaganrcnte efoi uetado pelo legislatiuo. Leuantos
nossas propostas, nrcs a ilnica aceita foi apenas
a das quotas e os nosscs outras ndo Jbrantt cort-
signadas na lei. E quando uirrtos, Jbi apenas a
reserua de uagas para indigerns, e foi s6 aquilo
ntesno. A abertura foi so do ingresso (INFOR-
MAQAOVERBAL, zou).

Indigenas na universidade: luta para al6m
do ingresso

As matriculas efetivas em cursos de graduaqio na

Universidade do Estado do Amazonas totalizaram, no ano

de zor5, 2s.674 alunos, e, desse valor, 42,30% dos dis-
centes estavam matriculados em cursos da capital (UEA,

zor5). Em 3r de maio de zoo4, Eduardo Braga, ent6o

governador do estado do Amazonas, sancionou a Lei Es-

tadual no 2.894,7 a qual disp6s sobre as vagas oferecidas

? Conformc jl explicitado, a Lei no :l.g7zlz<tr3 modificou a composiqio c a
quantitadade dos grupos de acesso dos Concursos Vestibulares da Llniler-
sidade do Estado do Amazonas. No que tange ao grllpo resen'ado aos povos

A prcsenga indigt,ua ua Unilersidade do Estado do Amuonas ** l'rotagouismo iudigena na histfrria (r,.4)
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em concursos vestibulares pela UEA, determinando, en-
tre otttras ag6es, a criaqio de quotas para indigenas do
estado do Amazonas (art. 50).

Ao se analisar o modo de ingresso de indigenas
nos cursos de graduaqio da Univemidade do Estado do

Amazonas pelo concurso vestibular, muitos(as) dos(as)

entrevistados(as) ratificaram concordAncia com o atual mo-
delo adotado, com excegSo de Yaiu,a (INFORMAQAO VER-
BAL, zoro), Weterag6 (INFORMAQAO VERBAL, 2o1o) e

WaSa (INFORMAQAO VERBAI, zoro), que advogam "um
ingresso diferenciado", principalmente' para os aldeados"
(WETERAG6, INf'on-uaqAO VERBAI, zoro).

Acrescenta Waq6 (INFORMAQAO VERBAL, zoro)
que

[...] o ingresso deveria ocorrer de maneira dife-
rente do que ocorre hoje. E isso a Universidade
(UEA) tem de pensar. Inclusive fazer a prova (ou
at6 mesmo o vestibular) em lingua indigena. Por-
que muitos compreendern melhor as suas linguas
do que at6 mesnro o portugu€s. Seria iuteressante
ter essa opq5o, que hoje nio tem.

Para os(as) indigenas entrevistados, ingressar no
ensino superior por meio de quotas "nd.o d discrimina-
gdo, mas ualorizaqdo" (Ji MANHA, INFORMAQAO
VERBAL, zotr). E isso tamb6m pode ser comprovado nas

indigenas localizados no trstado do Amazonas, essa lci possibilitou a moditica-
r$o do nome do gmpo de acosso, o qual deixou de ser Gnrpo ro c passou a ser
Grupo 8. Entretanto, o Edital no 84/2014, que disciplinou o Concurso irertibu-
lar zot4 (Acesso zor5) da UIIA, acrescentou ao Grupo 8 (entio Grupo to, al6
o tv'estibular de z0r3 - Acesso zor4), os sequintes requisitos: I - nio possuir
curso superior, II - neo ter matricula institucional ern curso de gradugio clc
Instituiqao Prlblica de Ensino Superior, e III - ter cursado as tr6s s6ries do
ensino m6dio no tstado do Amazonas (UIil, zor4).

palavras de Kam6 (INFORMAQAO VERBAL, zorr), para

quem

[...] as quotas da UEA nio 6 discriminagio, pois,
se for assirn, a UEA discrirnina todo mundo, pois
ela tem quota para tudo. Na UEA, eu acho, a quota
nio 6 discriminaSo, 6 opoftunidade.

Al6m disso, Panapani (INFORMAQAO VERBAL,

2011) menciona que:

1...] eu nio compreendo esta quota da UEA como
discrimina@o, eu meslno nio me sinto assirn. Eu
me sinto mesmo 6 r,alorizado. E penso que estas
quotas devern sim, continuar.

Logo,

[...] as qllotas da UEA para n6s indigerrus n6o
nos drscrimina. Ela fauorece que etTtremos em
cursos que sent ds guotas n6s di.fi.cilntente entra-
r{anos: conto nos Cursos d.e Medicina, Odonto-
logia, Direito e muitos oufros. Entdo, eu nAo nrc
sinto drscririnada, mas uejo, sirn, que as quo'
tos da UEA o.ferecetn aos {ndios oportunidades
(WETERAGO, INFORMAQAO r,',rRSel, 20 1o).

Nesse mesmo sentido, Tuirimacan (INFORMA-

QAo VERBAI, 2011) expressa que

[…]muita gente fala que as quctasね zem com
que o lndio s● a menOSヽ alorizado.Mas n6s,in―

digenas, nao nOs sentinlos discriininados, mas

silll valorizados.At`porque,senl estas quctas,e

enl raztto da nluita concorrencia,diflcilnlente n6s

chegarlamos a unlversldade.
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O nfimero de vagas oferecidas para os candidatos
pertencentes is etnias indigenas, no periodo de zoo5 a
zot4, totalizaram r.64r; por6m, apenas B7o foram efeti-
varnente preenchidas, e, desse total, 52,3o% dos alunos
indigenas matriculados estio realizando cursos na capi-
tal. Da an6lise dos dados coletados, identificou-se que o
n5o preenchimento de 77r vagas destinadas a indigenas
na UEA, o que representa 46,98%" das vagas do Grupo 8
(ent6o Grupo 10), no periodo de zoo5 a2ot4,ocorreram,
principalmente, nfro por aus6ncia de candidatos inscri-
tos e aprovados mas pelo nfro comparecimento deles nas
unidades acad6micas da UEA para efetuarem suas ma-
triculas e tamb6m por ndo conseguirem compro\rar sua
condigio 6tnica por meio do Registro Administrativo de
Nascimento e 6bito de indios (RANI), razio que leva ao
indeferimento da matricula.

A situaqio acadOmica dos alunos do Grupo 8 (entdo
Grupo ro) na UEA 6 a seguinte:

Tabela r - SituaqSo acad€mica dos discentes da UEA que in-
gressaram pelo Grupo 8 (entio Grupo ro)s

Situaqio
Academica  Regular Abandono  Ew● stto  Dcs燎 encia  condu`dO TransfeHdo

UEA St,o4% tg56o/o r3,SfA S,oS"/o o.rrYo

O "Abandono" est6 previsto na Resoluqdo no oozf zoo6,
de 7 de abril de 2006, a qual disp6e "sobre o desligamen-
to de aluno por abandono das atividades acad6micas"
(UEA, 2006,p.4).

A "Evasio" 6 aqui compreendida como a situa-
g5o acad6mica daqueles discentes que ndo estSo en-
quadrados nas duas anteriormente citadas, ou seja, slo
alunos(as) que a cada semestre realizam suas matriculas,
mas que, n6o fiequentando as aulas, sio reprovados(as)
por faltas. Ressaltamos que esta categoria inexiste para a
Universidade do Estado do Amazonas. E o percentual de

evasio 6 significativo na UEA, o qual em 2014 esteve em
tg,57o/o. Nos dados coletados, identificou-se que a evasSo

6 ocasionada por motivos financeiros e pedag6gicos, pois,
segundo explicam os estudantes,

Eu uim do interior e n6.o tenho familiar aqui na
cidade (Manaus). E rnais, rtdo sabia que aqui
precisaua de dinheiro todo dia. Atd para ir estu-
dar, para pagar o 6nibus. Entd.o tiue que trab-
alhar para poder uiuer aqui e o hordrio do nteu
trabalho ,! o ntesmo do meu curso. Entdo, entre
trabalhar e estudar, eu tiue, quero dizer, tenho
que d'abalhar (MURAKY SARA, INFORMAQAO
VERBAL, zorr).

Eu, pessoalntente, tenho problema em cotnpreen-
der as linguagens dos tettos, e ndo tenho rece-
bido apoio nesse sentido da UEA. Mas tantbdm
tenho problenrcs fi.nanceiros, pors muitas dos
uezes eu ndo tenlo dinheiro pard passagent do
6nibus ou tenho apenas dinheiro para ir para o
trabalho que eu consegui. E nesse traballrc ndo
pode faltar, sendo sai. E tantbd.nr o pagatnento
atro.sa. Entdo, quando eu tenlrc pouco dinheiro,

Fonte:Arquivo Geral da UEA e Hist6Hcos Escolares.

A situacao``Regular"representa,neste estudo,os alu―

nos que estao cursando regularmente seus cursos de gra―

dua゛0,independentemente de aprova゛ 0 0u reprOva9五 o.

" Tabela elaborada pelo autor, no segundo senrestre de 2ol5, ap6s anilise tios
hist6ricos escolares dos alunos indigenas que ingressaram pelo Grupo g (eutdo
Gmpo ro at6 o ano de zor4).
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entre trabalhar e estudar, eu L,ou trabalhar
(IDZADAPA, INFORMAQAO VERBAL, zorr).

E acrescenta Wagi (INFORMAQAO VERBAL,
zoro) que as quotas da UEA

nlo facilitarn, nio ajudam ao indio permanecer
estudando. E s6 analisar quantos deixam de estu-
dar ou desistem, que nio sio poucos. E isso ocorre
por falta de apoio, pois muitos indios, principal-
mente quem v6rn do interior, nio t6rn conheci-
mento de r.iver na cidade. Nio t6m condig6es fi-
nanceiras. E tudo isso leva a desistir dos cursos
e voltar para o interior. Ou entio, trabalhar para
sobreviver aqui na cidade.

A "Desist€ncia" ti a formalizaqSo, por meio de pro-
cesso administrativo, pelos integrantes do quadro de
discente da UEA da renirncia i vaga conquistada em
concurso vestibular. Os principais motivos apontados
pelos desistentes que os levaram a nio continuarem
seus cursos sao:

Porque n1o consegui me sair bem nas provas das
disciplinas cursadas (UEA, zorod).',

Situaq6es financeiras diticeis e nio estou con-
seguindo rne sustentar'. Hoje me encontro sem
apoio e preciso viajar para a minha cidade. Quero
esquecer tudo o que passei. Por favor, solicito ur-
gente minha desist6ncia [sic] (UEA, zooga).,o

e Processo no 2010/cr5rl01697, de z7 de agosto de eoro. Comunicado de de-
sist6ncia [de KIRIMBA\{A] do curso dc Iingenhar-ia.
'" P-roccsso no zoog/o1jtloz969, de ro de setcmbr-o de zoo9. A aluna [...]
[O ORIPAKO]. do Curso de Pedagogia solicita desist6ncia de curso contbrme
doctrmcnto em anexo.

Por nio ter condig6es financeiras para aquisigao
de nraterial que o curso exige e tanrb6rn por nio
ter resid6ncia pr6pria na cidade (UF-A,, zoogc)."

Mudanqa de curso (UEA, 2oo8a)."

Logo, as raz6es apontadas pelos(as) desistentes
que os(as) levaram a nio continuarem seus cursos - e

possivelmente, tamb6m, de abandono e evaseo - sao as

de origens financeiras e pedag6gicas, evidenciando a ne-

cessidade de um (re)pensar pela Universidade para im-
plementar aq6es de apoio aos(as) indigenas as quais n5o

estejam adstritas apenas ao ingresso, mas que busque
a perman6ncia deles(as). E mais: que esse ato de per-
manecer seja exitoso.

A essas motivaq6es, acrescenta-se a promulgaq5o

da Lei no r2.o89, de rr de novembro de zoo9, a qual dis-
p6s sobre a proibiqlo de que uma mesma pessoa ocupe

duas rragas, simultaneamente, em instituig6es pfiblicas
de ensino superior, incluindo-se, em tal prescriqio legal,
a Universidade do Estado do Amazonas (BRASIL, zoog).

A situaq5o acad6mica dos "Concluidos" correspon-
de aos alunos que terminaram seus cursos superiores.
Os "Transferidos" s5o aqueles discentes que solicitaram
mudanga de curso para outra InstituiQao de Ensino Su-
perior (IES). Dos dados coletados e analisados, identifi-
camos, tamb6rn, que as situaq6es de evas6o, abandono
e desist6ncia podem ser reveftidas; ademais, nos dois

" ProcL.sso no zoog/o5ool514, de 5 dc junho de zoo9. Comunicado dc dc-
sistOncia dc [I)LIHIGO a] r'aga do curso de I-icenciatura cm Informiitica.
'' Processo no zoo8/o4oo;3366, cle 17 dc setembro dc zooU. A aluna [...]
IWII|ERAGO], do Curso tlt, ]lcclir:ina, solicita dcsist6ncia tle curso.

l'rotagoris[]o inrjigcnr nr hist6ria (!.4)
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riltimos casos, faz-se necessdria a formalizagio por parte
do estudante interessado e a aceitagio da administra-
gio da UEA em re\.'elter a referida situaqio acadOmica.
Complor.'agio disso 6 a solicitaqio de O'6ripak6 contida
no Processo no zoro/oroor156 - Reitoria, no qual foi re-
querido a "reativagSo de matricula institucional", com a
justificativa de "[...] querer muito voltar a cursar o curso
de Pedagogia. nfro quero perder esse curso [sic]" (UEA,
20lob). E tal pleito foi det'erido pela pr6-Reitoria de En-
sino de Graduagio (PROGRAD) (UEA, zoroa).

Vale ressaltar que O'6ripak6, discente que ingres-
sou na UEA pelo ent6o Grupo ro (atual Grupo B), havia
desistido de seu curso, principalmente, der.ido a r.az6es

financeiras. No entanto, ao retornar ao curso e antes de
concluir o semestre, voltou a desistir alegando falta de
apoio da Universidade do Estado do Amazonas e situaqlo
financeira dificil (UEA, zoroc). Isso er.idencia a necessi-
dade de construqio de politicas institucionais de acompa-
nhamento dos(as) alunos(as) indigenas que ingressaram
pelas quotas 6tnicas, as quais sejam capazes de auxiliar
nas pernlan€ncias (isso mesmo, no plural) dos(as) dis-
centes em seus cursos.

Frente ao exposto, compreendemos que as quotas
da UEA para indigenas favorecem somente o ingresso.
E tal compreensdo 6 ratificada nas afirmaq6es dos(as)
discentes indigenas entrevistados(as), confirmada na
afirmaqio a seguir:

As quotas da UEA-fauorecem apenas a entrada, e
ai depois vocA se uire para perntanecer. Ndo tent
apoio de nada. Ndo existe nenhttnt acontpanl.rc-
rnento. Nirtgudln clrcga pergtotando: Cottto 6

国
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que est6. indo? Conrc 6 que est6. o ensirto? Quais
sdo as suas difi.culdades? Ndo tent tnda disso.
Quando eu tiue dificuldades.financeiras, pois n6.o
tinln dinheit'o para o trarsporte, para xirox, ai
eu tiue de parar de estudar. Isso porque ninqudm
nrc ajudou, nent FUNAI, netn UEA. Meu nrcrido
ta ntbint estudaua, ai eu d.ecidi parar por utn tetn-
po pora ele terninar os estudos dele. Mas agora
eu uoltei a esl.tdar, e ndo importa quanto tempo
elt uou leuan', tnas ett uou terninar esta -faaildade
oucuRUARU, INFORMAQAO VERBAL, zo tz).

Logo, como afirma Wag6 (INFORMAQAO VERBAL,
zorr), as quotas da UEA devem

[...] ser melhoradas, com conv6nios cotn prefei-
tllras e a criaqio ou dilrrlgaqlo dos programas de
bolsa e apoio aos indios para ajudar na nroradia,
alimentaqio e transporte. Tudo isso para que n6s
possamos continuar nossos estudos.

Mas tamb6m

[...] no sentido de acotnpanhar os alunos per-
guntando d.eles quais sdo os difculdades, o
porqu6, de eles n6o estarent uoltando para afac-
uldade,fazer utna entreuista para saber o porquA
de os indtgenas estarenT deixando a faculdade
(\,1tcuRUARU, INFORMAQAO VERBAL, zo ro).

E importante ressaltarmos que as aq6es afirmativas
n6o se restringem, tampouco se confundem, coltl a mera
resena de vagas para as minorias 6tnicas ou raciais, pois
tais politicas vio para al6m das quotas e evidenciam que,
na sociedade brasileira, 6 possivel redistribuir politicas
compensat6rias para combater as condig6es de exclusio
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resultantes de um passado discriminat6rio, cumprindo a
finalidade democrdtica de uma sociedade que respeite a

diversidade e a pluralidade sociais.
Nesse sentido, acreditamos que o estabelecimento de

discriminaq6es positivas (aq6es afimrativas do tipo quotas
6tnicas), no Brasil, e em particular no estado do Amazonas,
dere contemplar, entre outras aq6es, tanto o acesso quan-
to a perman€ncia das minorias 6tnicas e raciais ao ensino
superior, visando a corrigir "o principio constitucional da
igualdade" (SISS, zoo3, p. ur), pois a discriminagio ocorre
quando tratamos as pessoas iguais em situag6es diferentes
e corno diferentes em situag6es iguais.

Ent5o, o que significa perman6ncia? O senso co-
mum atribui a ela um significado de consen'agio; por6m,
ao adotarmos a sua concepqio filos6fica, essa traz a ideia
de tempo e transformaqdo. Para Ler+ts (1986 apud SAN-
TOS, zoog), a perman6ncia 6 algo que persiste se, e so-
mente se, existe ao longo do tempo - estando ela, ent6o,
relacionada ao tempo e i forma como ela dura no tempo,
ou seja, a concepgio de transformaqio. Logo, podemos
afirmar que a perman6ncia 6 a duragdo e a transforma-
qio, ou seja, 6 a perspectiva de durar no tempo, mas a
partir de outro modo de exist6ncia. Ela possui uma con-
cepglo de tempo que 6 cronol6gica e outra simb6lica, a

qual permite di6logo, trocas de experiOncias e transfor-
magio de todos e de cada um.

No que tange ao ensino superior, o que 6 necess6-
rio para garantir uma permanOncia, mas que seja exitosa
ou, como propSe Santos (zoo9), qualificada? Acredita-
mos que condiq6es materiais - para aquisigio de liwos
e materiais did6ticos, custeio de alimentaqio, transporte,
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participa@o em eventos e atividades did6tico-cientificas,
entre outros - e tamb6m condig6es simb6licas - apoio psi-
col6gico, did5tico-pedag6gico, referenciais docentes, entre
outros. Ou seja, a permanGncia exitosa nas instituiq6es de

ensino superior ocorre por meio de um modelo associado

is condig6es materiais e simb6licas de exist6ncia da uni-
r,rrsidade, que podem ser denominadas de perman6ncia

material e perman6ncia simb6lica (SANTOS, 2oo9).
Assim,

o desafio da Perman6ncia Material do estudante
na Unir.ersidade - sobretudo na InstituiqSo pir-
blica ern que as lacunas infra-estruturais obrigarn
os estudantes a comprarem at6 nresmo parte dos
equipamentos e materiais did6ticos e operacio-
nais - 6 algo que se p6e a todo corpo discente,
marcadamente iquele mais pobre, sobretudo, no
caso dos cursos em que se requerem a conrpra de
equipamentos de alto custo (Odontologia, Medi-
cina e Direito) al6rn da dedicaqio exclusiva. Mas
[...] os estudantes negros e cotistas [...] sofrem
uma dupla discrimina@o (social e racial) e, por-
tanto, o desafio para assegurar a sua permanCncia
material e a formaqio de qualidade (participa@o
ern atividades de pesquisa e extensio) 6 muito
maior (SANTOS, zoo9, p. 7r).

Quanto ao segundo tipo de perman6ncia, sabe-se
que as diferenqas entre pessoas na sociedade, inclusive as

de tratamento, nf,o devem ser analisadas exclusivamen-
te pelos aspectos econdmicos, mas tamb6m a partir da
perspectiva simb6lica (BOURDIEU, 2oog); afinal, dis-
criminar e inferiorizar os outros sdo estrat6gias utiliza-
das na disputa por poder e representam um meio para
garantir uma suposta superioridade. A discriminaqdo
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imposta de alguns gmpos sobre outros consegue, muita
das vezes, enfraquecO-los, desarticul6los e desmobiliz6-
-los. No contexto educacional, e pdncipalmente no ensi-
no superior, tal situaq5o nio 6 diversa, pois o professor,
ao ndo se questionar porque

[...] todos os seus escassos alunos ltegros [e indi-
genas] se sentam na fltima fileira das cadeiras;
por que ele nunca "ouve direito" quando eles fa-
Iam e os forga a repetir suas observaq6es; por que
automaticamente conta que nio entenderam bem
a mat6ria e antecipa que sua exposigio nlo estar6
entre as nrelhores. E por que os colegas brancos do
aluno tamb6m partem do nresmo principio de que
os negros [e indigenas] nio t6m a mesma compe-
t6ncia que eles? Assirn, surgem as fugas da sala de
aula, as inadaptag6es, os rnal-entendidos, os cli-
mas de desconforto e as reaq6es psicossom6ticas
comuns entre os estudantes negros [e indigenas]
[...]. Um conjunto de sintomas que desembocam
muitas vezes no trancamento de mat6rias, de-
sist6ncias e finalmente, em abandono de cursos.
A tudo isso, os professores brancos assistem in-
diferentes; ou, quando chegam a perceber algum
caso particular, ndo t6m elementos analiticos so-
cializados para equacionar a crise do aluno negro
[e do indigena] (CARVALHO, 2ooz, p. 96).

E essas situag6es excludentes e discriminat6rias
impedem as permanencias de muitos estudantes na uni-
versidade. Desse modo, a fim de revert6-las, 6 necess6rio
que as desigualdades sejam diminuidas ou, preferencial-
mente, eliminadas. As nossas academias, em um pais
que, quando 6 conveniente, 6 classificado de mestiqo, se

imaginam europeias. Nelas, tudo sio imagens oriundas
do ocidente "branco": as bibliotecas, os audit6rios, as
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linguas de prestigio, os lugares mitificados das biografias
dos grandes acad6micos, os rn6todos e as t6cnicas de es-

tudo e pesquisa, entre outros. Logo, para os universitd-
rios negros e indigenas, ao estresse de classe soma-se o
estresse 6tnico e racial (CARVALHO, zooz).

As lutas no campo simb6lico, e mesmo em outros,
nio sdo igualit6rias, pois os indit'iduos e as instituig6es
tendem a adotar, c6nscios ou nio, estrat6gias que alme-
jem conservar suas posiq6es e seus privil6gios na estru-
tura social. Jd aquelas pessoas is quais foram impostas
situag6es discriminat6rias poderio aceitar a estmtura
social hierarquizada ou adotar estrat6gias de luta para

a contestaqlo e at6 a subvers5o das estruturas r.igentes,

com r.istas i construgio de uma sociedade mais justa,

igualitdria e democr6tica. E, no ensino superior, nio de-

vere ser diverso, pois as estratdgias de perman6ncia irio
da aceitaqio ao enfrentamento (SANTOS, zoog).

Portanto, compreendemos que a perman6ncia atua

como g6nero de agio afirmativa e possibilidade de os es-

tudantes, independentemente de sua origem social, 6tnica
ou racial, manterem-se durante todos os seus cursos supe-

riores, preferencialmente com qualidade suficiente (per-
manOncia exitosa), permitindoJhes, caso queiram e lutem,
uma transformaqdo tanto individual quanto do seu meio
social; possibilitandolhes a continuidade dos estudos, da
graduaqio is diversas modalidades de p6s-graduaqlo.

Tais ag6es ndo der,'erio ter caracteristicas assisten-
cialistas, mas pensadas como politica efetiva do Estado,

com o fito de garantir e fortalecer a trajet6ria acad€mica
dos alunos e das alunas afiodescendentes, das pessoas

com defici€ncia, indigenas e quilombolas. Isso reforga a
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concepqao de que a implernentagio do sistema de quo-
tas nas universidades brasileiras deverio ser pensadas,
conjuntamente, com programas e projetos de perma-
n6ncia no ensino superior. Isso porque n5o 6 suficiente
apenas garantir uma vaga na universidade, mas tamb6m
6 preciso garantir-lhes condig6es adequadas de conti-
nuidade dos estudos e de fbrmaqio acad6mica e cienti-
fica, proporcionando-lhes uma permanOncia material e
simb6lica exitosa.

Logo, podemos considerar que tio ou mais impor-
tante que a garantia da reserva de vagas, 6 o reconheci-
mento de que os discentes quotistas necessitam de apoio,
inclusive financeiro, para que assim possam ser bem-su-
cedidos. Ou seja, 6 na perman6ncia que se encontra um
dos pontos para o sucesso dos programas de amplia@o
do acesso para as minorias 6tnicas e raciais no ensino su-
perior. No contexto brasileiro atual, "[...] o pior que pode
acontecer em relaqdo ao futuro dessas politicas 6 seu es-
vaziamento, seja pela evasio dos alunos beneficiados ou
pela insuficiOncia de condigSes para que os estudantes te-
nham um bom desempenho no curso superior" (HERIN-
GER, zoo6, p. 1o2). E essa 6 a atual realidade das quotas
6tnicas da Universidade do Estado do Amazonas. Logo,
o acesso ao ensino superior ainda 6, inegavelmente, para
poucos, mas permanecer nele 6 um desafio ainda maior.

Consideraqdes finais

As aq6es afirmativas aparecem como uma das ini-
ciativas que ganharam o centro do debate com a reselva
de vaga (quotas) para afiodescendentes, para estudantes

ll'el
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da escola pirblica, pessoas com defici6ncia, indigentrs e

quilombolas nas universidades pirblicas. E elas nlo sur-
girarl enquanto condescend6ncia do governo ou do es-

tado brasileiro, r,.indo de cima para baixo - do estado,
do governo, das elites dirigentes para os discriminados
e excluidos.

Ao se abordar as aqSes afirmativas, enfoca-se, a

problem6tica do acesso e da permanOncia de estudantes
oriundos das escolas pirblicas, de atiodescendentes e de
indios, uma vez que o sistema de reserva de vaga, que

ora ocupa o debate dos mortmentos sociais, das politicas
institucionais e das politicas pirblicas, constitui-se como
questio importante no que tange i criaqSo do espaqo ne-
cessirio para a formulaqSo e implementaq5o de politicas
de promogdo da igualdade 6tnico racial, unra vez que, no
Brasil os preconceitos e a discriminaqio racial n5o foram
"zerados", persistindo eln superposigdo a exclusio 6tnico
racial e social.

Essa compreensio evidencia um posicionamento
politico e 6tico, na medida em que a educaqio e a inclu-
s5o social sdo consideradas referenciais que constituem o
pensar e o agir da universidade. E mais, ambas devern ser
compreendidas como prdticas politico-pedag6gicas, so-

bretudo, pela possibilidade de poderem contribuir para
a superaqio das formas consen'adoras e discriminat6rias

- no que se refere is quest6es raciais - e para outras pr6-
ticas excludentes - por exemplo, as de g6nero, de orien-
taqio sexual, classe social, entre outras.

No Amazonas. a resen'a de vagas para indigenas
fbi implantada na Universidade do Estado do Aruazonas
por determinagio de lei estadual, e tal reivindicagSo foi
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levada ao legislativo estadual pelo Movimento dos Estu-
dantes Indigenas do Amazonas e pela Coordenaq5o das
Organizaq6es Indigenas da Amaz6nia Brasileira, e a sua
incorporaqio no ordenamento juridico do Estado ocor.reu
por forga das press6es exercidas por essas organizagOes.

A partir da andlise e dos estudos realizados, nota-
mos que as quotas 6tnicas da UEA, restringem-se ao aces-
so, o que denota que nesta instituiqlo de ensino superior
inexiste uma politica ampla de aqlo afirmativa destinada
aos indios, a qual deve ser (re)construida com programas
institucionais de perman6ncia, pois os alunos de origem
dtnica que ingressaram nesta universidade criam estrat6-
gias intbrmais, pessoais e familiares para permanecerem
estudando e muitas vezes, ou quase sempre, sem o apoio
da instituiqio.

Identificamos, ainda, que os percentuais de erasio,
abandono e desist6ncia entre os alunos indigenas da Uni-
versidade do Estado do Amazonas que ingressaram pelas
quotas etnicas totalizam gB,tB%".: e, quando somados aos

indices de ragas nio preenchidas (no valor de 46,98"/o), evi-
dencia a necessidade de a Universidade do Estado do Ama-
zonas construir solug6es com a finalidade de tentar resolver
tais quest6es com programas institucionais v-oltados para o
preenchimento das vagas ofertadas em seus concursos ves-
tibulares para candidatos de origem 6tnica e ainda buscar
promover a perman6ncia exitosa dos mesmos.

Diante do exposto, compreendemos que n6o bas-
ta somente criar vagas especificas na educagS.o superior
para sereln preenchidas pelos candidatos de origem
6tnica, visto que se t'az necess6ria a criaqho de programas
complementares e institucionais, os quais sejam capazes

de promover tanto a perman6ncia material quanto simb6-
lica dos indios na universidade, e que estas scjar.n exitosas.
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