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Introdução

Após as revoluções do final do século XVIII 
intensificam-se os debates acerca dos princípios 
universais da “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, 
retomado em 1948, depois do fim da II Guerra 
Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos que é formado por tratados internacionais de 
proteção aos direitos. No entanto, segundo Piovesan, a 
Declaração de 1948 traz uma visão do direito à 
igualdade numa perspectiva de uma igualdade formal 
em que “todos são iguais perante a lei”. Em 
contrapartida a esta igualdade formal, a autora traz 
também outra perspectiva, a igualdade material e 
substantiva, baseada na justiça social e na justiça para o 
reconhecimento de identidades [1]. Desta igualdade 
material e substancial, segundo Joaquim Barbosa 
Gomes, surge a idéia da “igualdade de oportunidades”, 
o autor ainda continua afirmando que essas políticas 
sociais são tentativas de concretização da igualdade 
substancial ou material, chamadas “ações afirmativas” 
[2]. As ações afirmativas, denominada nos Estados 
Unidos por “affirmative action” (ação afirmativa) e na 
Europa por “discrimination positive” (discriminação 
positiva) e “action positive” (ação positiva) são 
conhecidas em muitos países do mundo nos sistemas 
globais e regionais de proteção aos direitos humanos, 
baseadas na idéia de que ao lado do direito à igualdade 
encontra-se o direito à diferença. Para a concretização 
da igualdade, de que fala Gomes, fazem-se necessárias 
políticas que promovam e fomentem tanto a 
redistribuição quanto o reconhecimento de identidades 
dos grupos sociais vulneráveis das nossas sociedades. 
Sendo assim, este trabalho procura através das 
percepções dos participantes de um intercâmbio entre 
jovens de três continentes (Figura 1), fazer uma 
reflexão sobre ações afirmativas em nível internacional 
e como os grupos sociais vulneráveis, inclusive dos 
países europeus, percebem o acesso e a permanência de 
estudantes de origem popular nas universidades 
públicas. 

Material e métodos

Na perspectiva de alcançarmos os objetivos deste 
trabalho, utilizamos os dados coletados durante um 
intercâmbio tri-continental de jovens realizado pela 
autora, bolsista de extensão do Programa Conexões de 

Saberes: diálogos entre a Universidade e as Comunidades 
Populares no período de julho a agosto de 2009 na cidade 
de Lisboa-Portugal, que por meio de entrevistas 
espontâneas objetivou coletar informações acerca do 
sistema de educação e das políticas afirmativas nos países 
participantes. O Encontro de Jovens com o tema “Um 
Triângulo Diferente: Empoderamento Juvenil sob um arco-
íris de esperança” (Figura 2) é promovido pela instituição 
alemã e.p.a. (European Play Work Association) e 
financiado parcialmente pela União Européia em co-
parcerias com as doze instituições participantes (de três 
continentes e doze países diferentes). As informações 
foram coletadas a partir das percepções de uma parte 
dos/das jovens participantes do encontro sobre a educação 
básica, a educação superior, assim como seu acesso e 
permanência, e as políticas afirmativas em seus respectivos 
países (Figura 3). Portanto, as informações a cerca das 
políticas educacionais dos países envolvidos são 
apresentados a partir dessas percepções.

Resultados e Discussão

Coletamos as informações para este trabalho no quarto 
encontro de jovens que aconteceu nas cidades de Lisboa e 
Alcoutim em Portugal. Os jovens participantes estão na 
faixa etária entre 16 a 28 anos, sendo 36% entre 16 e 20 
anos e 64% com mais de 20 anos, vivem em comunidades 
populares (no caso da Europa comunidades formadas por 
uma grande parte de imigrantes da África e América), e 
fazem parte de algum projeto ou organização não 
governamental de seus respectivos países. Jovens que estão 
à margem da sociedade, que constantemente são vítimas da 
violência, exploração, discriminação e opressão dos seus 
países. Dos/das jovens participantes, 26% são da América 
(05 do Brasil, 04 da Colômbia e 04 da Jamaica), 12% da 
África (04 do Cabo Verde e 02 de Ghana) e 62% da Europa 
(05 da Irlanda, 04 da Alemanha, 02 da Espanha, 05 da 
Inglaterra, 04 da Holanda e 11 de Portugal). 

Quanto à etnia dos/das jovens não temos dados concretos 
sobre a auto-declarado enquanto sua etnia, porém, podemos 
levar em consideração que dos 04 representantes de 
Holanda, 03 são surinamês de nascença, dos 05 
representantes de Inglaterra, 02 são do Zimbábue e filhos 
de refugiados e 01 descendente de mexicanos, dos 04 
representantes da Alemanha, 01 é descendente de 
sudaneses, e dos 11 representantes de Portugal, 01 nasceu 



em Cabo Verde e 03 são descendentes de cabo 
verdianos. Constituem em sua grande maioria, jovens 
trabalhadores, principalmente os/as que vivem na 
Europa. Assim como no Brasil e em outros países da 
América Latina, também na Europa e nos dois países 
Africanos o acesso ao ensino superior é privilégio de 
uma classe média, alta e branca (no caso da Europa). 
Isto foi percebido quando identificamos apenas 18% de 
jovens estudantes universitários, sendo 01 do Brasil, 01 
da Jamaica, 01 da Alemanha, 02 do Cabo Verde e 04 
de Portugal. Estes estão, ainda, dentro dos 64% dos 
participantes entre a faixa etária com mais de 20 anos e 
se consideram como estudantes-trabalhadores, 
principalmente na Europa e no Cabo Verde em que 
paga-se nas universidades públicas uma taxa anual ou 
mensal – em Portugal chamada de “propina” e no valor 
de €900,00 Euros/ano. Quanto às políticas de ação 
afirmativas nestes países, quando perguntamos aos 
jovens sobre quais eles/elas conheciam nos seus países, 
poucos souberam o significado da palavra. Os/as 
portuguesas falaram sobre uma porcentagem de vagas 
nas universidades públicas portuguesas destinadas a 
estudantes do PALOP (Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa), porém esses/essas estudantes não 
são isentos da “propina” e não recebem nenhum tipo de 
apoio financeiro da universidade e nem do seu país de 
origem, mas afirmaram não existir nenhuma política de 
ação afirmativa que garanta o acesso e a permanência 
de estudantes de origem popular e nem de estudantes 
negros/negras. Parece que entre os/as cabo verdianos a 
possibilidade de cursar um curso superior tanto na 
universidade do país quanto fora do país 
(principalmente Portugal e Brasil) é privilégio para 
alguns, que podem contar com a ajuda financeira dos 
pais. Segundo Sabrina Moehlecke a expressão “ação 
afirmativa” surgiu nos anos 60 a partir de movimentos 
de reivindicações democráticas internas nos Estados 
Unidos, a autora continua dizendo que essas 
experiências não se restringiram apenas nos EUA, mas 
também em vários países da Europa, da África e da 
América, e “em 1982, a “discriminação positiva” foi 
inserida no primeiro “Programa de Ação para a 
Igualdade de Oportunidades” da Comunidade 
Econômica Européia” [3]. Sobre as condições materiais 
dos/das estudantes universitários, constatamos que 
existe uma dificuldade muito grande destes estudantes 
de origem popular conseguirem permanecer na 
universidade, devido principalmente a condição de 
estudantes-trabalhadores em que se encontram. Porém, 
devemos salientar que esta condição não se aplica a 
todos os/as estudantes, pois entre os cinco estudantes 
europeus, um trabalha para manter as despesas com a 
universidade e as outras quatro estudantes trabalham 
apenas durante as férias ou fazem trabalhos voluntários 
– estas constituem jovens brancas e recebem apoio 
material dos país. No entanto, tanto as estudantes do 
continente americano quanto os dois estudantes de 

Cabo Verde estão trabalhando ou são beneficiários de 
algum projeto da universidade (no caso da estudante 
brasileira que é bolsista do Projeto Conexões de Saberes). 
Ainda percebemos que nos países mais ricos da união 
européia não existem universidades públicas (Holanda e 
Inglaterra, por exemplo). Conversando com um dos jovens 
constatamos que a possibilidade de muitos jovens, da 
Europa, entrarem na universidade seria através de 
financiamento de bancos. Nas nossas conversas foi possível 
perceber o quanto é difícil para esses jovens falarem sobre 
acesso, permanência e ações afirmativas no sistema de 
ensino superior. Pois o acesso a universidades constitui 
apenas um sonho para alguns e uma possibilidade fora da 
realidade para outros.  Para Nadir Zago não basta apenas 
ter acesso ao ensino superior, é preciso também garantir 
sua permanência na universidade, continua afirmando que a 
condição de estudantes-trabalhadores não é realidade só 
dos países em desenvolvimento, mas também dos países 
europeus [4], havendo algumas variações.

Neste sentido apenas com investimentos materiais e 
simbólicos nos sistemas educacionais e garantindo ações 
afirmativas para os grupos sociais vulneráreis poderemos 
alcançar, através da igualdade de oportunidades, os 
princípios universais citados na introdução deste trabalho. 
No Brasil, o Programa Conexões de Saberes: diálogos entre 
a Universidade e as Comunidades Populares constitui uma 
dessas políticas afirmativas dentro da universidade, 
garantindo assim a permanência desses estudantes, 
possibilitando a construção de uma nova universidade e 
propondo a aproximação entre o saber científico e saber 
popular, mas também constituindo um espaço de luta 
dos/das estudantes de origem popular na construção de uma 
universidade e de uma sociedade contra-hegemônica. 
Sendo assim, esta luta não constitui uma realidade única 
dos países em desenvolvimento, mas sim uma luta universal 
pela garantia de uma sociedade com iguais oportunidades.
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Figura 1: Participantes do Encontro Tri-Continental de Jovens em 
Lisboa.

Figura 2: Faixa de boas vindas do Encontro Tri-Continental de 
Jovens em Lisboa aos participantes que chegavam de trem.

Figura 3: Dinâmica de integração dos participantes do encontro 
com crianças de Lisboa.


