
Ações 

Afirmativas 

no Ensino Superior 



A avaliação permanente 

é um dos fundamentos 

das Políticas de Ação 

Afirmativa 

Importante iniciativa 



Uma década de ações 

afirmativas no ensino superior 

PERMANÊNCIA 
Inclusão 

INCLUSÃO 
Permanência 

Temas 

indissociáveis 

INCLUSÃO e permanência  

PERMANÊNCIA e inclusão 



http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.

php?codArquivo=4816 

Políticas de Ação 

Afirmativa 

Novo ingrediente na luta 

pela democratização do 

ensino superior 

http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4816
http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4816
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O Brasil e as desigualdades 

3º pior país em desigualdades (PNUD 2010).  
País rico, porém injusto. 



Fonte imagem 

http://marxismo.wordpress.com/tag/universidade-publica/ 

Caráter elitista do 

sistema educacional. 
 

Privilégio das elites. 
 

Papel das políticas 

de ação afirmativa. 

Destinatários do 

Ensino Superior 

http://marxismo.wordpress.com/tag/universidade-publica/
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Historicamente 

quem são os 

destinatários do 

ensino 

superior? 

Ensino superior para quem? 



Raízes históricas, desde as origens. 

Ao longo da história a desigualdade de 

oportunidades tem sido persistente. 

Quanto mais elevado o nível maior 

grau de seletividade. 

Acesso conquistado via pressões 

sociais.  

Caráter elitista do 

sistema educacional 



O ingresso de jovens pobres sempre foi um 

problema.  

Três momentos distintos: 

do século XVI ao início do século XIX, havia uma “seleção 

de muito poucos”; 

do início do século XIX até a metade do século XX, 

observava-se uma “seleção entre poucos”; 

após a década de 1950, se dá a “seleção entre muitos”. 

Não houve ruptura com os privilégios. 
SANTOS, Cássio Miranda dos. O acesso ao Ensino Superior no Brasil: a 

questão da elitização. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação. 

Rio de Janeiro, v. 6. n.19, p. 237-25, 1998. 

Elitismo no ensino superior 



Historicamente o Ensino Superior quase 

sempre esteve distante da maioria da 

população. 

O acesso e a permanência restritos a 

alguns. 

As Políticas de Ação Afirmativa têm se 

revelado como políticas públicas de 

democratização do Ensino Superior. 

Elitismo no ensino superior 



A constatação de Santos e Rabelo (2012) 

é a de que:   

... apesar dos (...) discursos democráticos, até 

recentemente existiam uma grande 

invisibilidade e uma manifesta imobilidade 

política e social, que tinham como finalidade a 

manutenção do “status quo” no que refere à 

pequena participação de negros nas 

Universidades públicas brasileiras. 

Privilégio da elite branca 



COR UFRJ UFPR UFMA UFBA UNB USP UFF 

Branca  76,8 86,5 47,0 50,8 63,7 78,2 66,2 

Negra 20,3 8,6 42,8 42,6 32,3 8,3 31,5 

Amarela 1,6 4,1 5,9 3,0 2,9 13,0 1,7 

Indígena 1,3 0,8 4,3 3,6 1,1 0,5 0,6 

% Negros 

nas UF’s 
44,1 21,1 72,2 73,1 49,6 27,2 44,1 

Fonte: Pesquisa Racial da UFBA / 

USP e UFF / IBGE, CD 2000 

Diferença -23,3 -12,5 -29,4 -30,5 -17,3 -18,9 -12,6 

A cor no ensino superior 



Mecanismo para 

superação do elitismo. 

Estratégia para inclusão 

de segmentos 

historicamente 

excluídos.  

Possibilidade de garantia 

de um direito humano 

básico. 

Ações afirmativas uma 

necessidade 



A redemocratização no Brasil é recente e 

permeada por lacunas não resolvidas. 

Para alguns grupos não se observaram 

avanços.  

Vide a situação de negr@s, indígenas, 

mulheres, pessoas com deficiências... 

As ações afirmativas procuram focar esse 

grupos. 

Papel das ações afirmativas 

no ensino superior 



“determinados sujeitos de direito ou determinadas 

violações de direitos exigem uma resposta específica e 

diferenciada. Vale dizer, na esfera internacional, se 

uma primeira vertente de instrumentos internacionais 

nasce com a vocação de proporcionar uma proteção 

geral, genérica e abstrata, refletindo o próprio temor da 

diferença, percebe-se, posteriormente, a necessidade 

de conferir a determinados grupos uma proteção 

especial e particularizada, em face de sua própria 

vulnerabilidade. Isso significa que a diferença não mais 

seria utilizada para a aniquilação de direitos, mas, ao 

revés, para sua promoção.” 

Ações afirmativas na esteira 

dos Direitos Humanos 

PIOVESAN, Flávia. Ações Afirmativas Sob a Perspectiva dos Direitos 

Humanos. Cadernos de Pesquisa, v. 35, n. 124, jan./abr.2005. 



“temos o direito a ser 

iguais quando a 

diferença nos 

inferioriza, temos o 

direito a ser 

diferentes quando 

a igualdade nos 

descaracteriza”. 

Fonte: http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2010/07/23/boaventura-de-

sousa-santos-fala-sobre-rap-global-310530.asp 

Boaventura de Sousa Santos 

Um princípio das ações 

afirmativas 
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Índia, onde são adotadas desde 

1947. 

Amplamente utilizadas nos EUA 

desde 1960. 

No Brasil, desde 1930 o movimento 

negro reivindica o direito à 

educação.  

Origem das ações 

afirmativas 



Medidas especiais que visam a um 

público em específico e procuram 

compensar um passado de 

discriminação.  

Almejam acelerar o processo de igualdade 

com o alcance da igualdade substantiva 

por parte de grupos vulneráveis, como 

as minorias étnicas e raciais. 

Definições de ações 

afirmativas 



Políticas que buscam a garantia do direito à 

igualdade. 

Têm caráter emergencial e transitório. 

Necessitam ser periodicamente avaliadas, a 

fim de verificar se o quadro de 

discriminação que a justificou persiste. 

Aplicam-se na educação, nos meios de 

comunicação, na saúde, no mercado de 

trabalho, nos cargos políticos, etc. 

Características das 

ações afirmativas 



Termo de utilização recente no 

Brasil, porém, cuja prática já é 

histórica. 

Lei dos dois terços (Vargas). 

Lei do Boi. 

Constituição Federal. 

Lei eleitoral. 

Ações afirmativas 

no Brasil 



Norma da Era Vargas 

Decreto nº. 19.482, de 12-12-1930. 

Empresas deveriam ter em seus 

quadros de empregados dois terços 

de trabalhadores nacionais. 

Visava restringir o emprego de 

estrangeiros no território brasileiro.  

Lei dos dois terços 



Norma sancionada na mesma ocasião da 

Reforma Universitária dos militares. 

Lei 5.465 de 3 de Julho de 1968. 

50% de vagas nos estabelecimentos de 

ensino médio agrícola e escolas superiores 

de Agricultura e Veterinária mantidos pela 

União, para os candidatos agricultores ou 

aos seus filhos, proprietários ou não de 

terras. 

Lei do Boi 



Art. 37 - VIII - a lei 

reservará percentual 

dos cargos e 

empregos públicos 

para as pessoas 

portadoras de 

deficiência e definirá 

os critérios de sua 

admissão. 

Constituição 

Federal 



Cada partido ou coligação deve 

reservar o mínimo de trinta por 

cento e o máximo de setenta por 

cento para candidaturas de cada 

sexo. 

Redação dada pela Lei nº 12.034, de 

2009. 

Lei eleitoral 

F:/art3
F:/art3


   

Protagonismo dos movimentos sociais 

negros. 

Pauta antiga. 

Resposta à abolição inconclusa.  

Reparação dos prejuízos decorrente dos 

anos de escravidão. 

Alternativa de superação das 

desigualdades persistentes. 

Inclusão na agenda 

política 



Brasil 

reconhece o 

racismo e o 

seus efeitos 

(2001) 

Combate ao Racismo, Discriminação 

Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata 



Reconhecimento dos efeitos 

do racismo e a necessidade 

de adoção de medidas que 

pudessem minimizar ou 

mitigar as consequências 

dos seus efeitos. 

Efeitos de Durban 

no Brasil 



Os Estados-parte, “apoiados pela 

cooperação internacional, considerem 

positivamente a concentração de 

investimentos adicionais nos serviços de 

educação, saúde pública, energia elétrica, 

água potável e controle ambiental, bem 

como outras iniciativas de ações 

afirmativas ou de ações positivas, 

principalmente, nas comunidades de 

origem africana” (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2001). 

Compromisso 



Experiências pioneiras (RJ, 
Uneb, UEMS e UnB). 
Expansão das iniciativas (por 
força de leis e voluntárias). 
O Prouni. 
Pós-Graduação. 

As ações afirmativas no 

ensino superior brasileiro 



Ebulição do debate. 

Clima de tensão a partir da 

promulgação das leis estaduais. 

Vestibular para além de mera 

rotina. 

Vários eventos. 

Fortalecimento da militância. 

Resistências explícitas e 

implícitas. 

Contestação judicial. 

Reviravolta geral. 

Caso de maior 

repercussão. 

Experiências pioneiras 



A Reitoria da Uenf não 

resistiu às cotas. 

Não promoveu discussões 

longas. 

A comunidade, por sua vez, 

criticou a política de governo e 

rejeitou o Sistema de Cotas. 

Assimilação pacífica ou 

decisão restrita a poucos? 

Experiências pioneiras 



Importante papel de intelectuais 

negr@s.  

Destaques: Reitora Ivete Sacramento 

e Wilson Mattos. 

Afirmação de um desejo. 

Decisão própria.  

Comunidade amplamente 

favorável. 

A Uneb se antecipou à demanda 

externa. 

Experiências pioneiras 



Primeira entre as federais. 

Resultado de um planejamento interno. 

Resposta política ao “Caso Ari” 

“Arivaldo Lima Alves, primeiro negro a cursar o 

doutorado em Antropologia Social na UnB, foi 

sumariamente reprovado em uma disciplina da pós-

graduação. Recorreu em todas as instâncias, mas 

obteve o apoio de poucos professores do 

departamento. Encaminhou o recurso ao Conselho 

de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE), órgão de 

maior autoridade da UnB que reúne representantes 

de departamentos, colegiados, alunos e o reitor, que 

lhe concedeu os créditos da disciplina dois anos 

depois, em 19 de maio de 2000.” 

Fonte: http://campus.fac.unb.br/universidade/item/2757-

uma-d%C3%A9cada-de-inclus%C3%A3o 

Prof. José Jorge de Carvalho 

Experiências pioneiras 
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Proposta ousada. 

Cota de 20% das vagas para candidatos 

negros, em todos os cursos de graduação. 

Admissão de estudantes 

indígenas, por meio de atividades 

de cooperação com a Fundação 

Nacional do Índio (Funai). 

Intensificação de atividades de 

apoio ao sistema de escolas 

públicas local.  

Lócus de muita polêmica. 

Experiências pioneiras 



De fora para dentro. 

Duas Leis. 

Novidade cotas para indígenas. 

As cotas não eram uma 

“bandeira da universidade”. 

Gestores e docentes as 

receberam “despreparados”. 

A IES se moveu para 

assimilar. 

Dificuldades em trabalhar 

com a diversidade. 

Experiências pioneiras 



AA’s nas IES 

públicas 

AA’s nas IES privadas 

Expansão das iniciativas 



Foram implantadas a partir da inciativa 

voluntária IES ou por determinação 

legal. 

Programa Universidade Para Todos 

(Prouni).  

Se alastraram num curto espaço de 

tempo. 

Objeto de muito polêmica e reflexão. 

Panorama nacional 

antes da Lei de Cotas 



Experiência pioneira da Uneb. 

Fundação Ford. 

Iniciativas de preparação de 

graduandos cotistas. 

Unb e UFRJ decisão recente. 

Pós-Graduação 



Opositores diversos. 

Reações adversas. 

Polêmica: gêmeos da UnB. 

Etc. 

Oposição e resistência 



Alguns opositores 



REAÇÕES ADVERSAS 



Aferição do 

beneficiário por meio 

de autodeclaração  

combinada 

comprovação externa.  

Um gêmeo teve a 

inscrição homologada e 

o outro não. 

Polêmica dos 

gêmeos da UnB 



Por iniciativa própria ou por força de lei, 

um número expressivo de IES haviam 

adotado algum tipo de política de ação 

afirmativa. 

IES, federais, estaduais, municipais e 

inúmeras privadas, por meio do 

Prouni. 

Importante conquista. 

Ações afirmativas 

entre 2003 e  2012 



Formatos variados. 

Beneficiários múltiplos. 

Em muitos casos os cotistas não 

ingressariam. 

O tradicional vestibular era um obstáculo. 

Desempenho acadêmico satisfatório.  

Gerações já graduadas. 

Caracterização das 

experiências  



Judicialização  



Polêmica do judiciário. 

ADIN (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 186/2009) 

proposta pelo DEM.  

Contestações no RJ, RS e em vários 

tribunais Brasil afora. 

Decisão oposta em Minas Gerais. 

 

 

 

Judicialização  



IES 

PAULISTAS 



A adoção das AA´s nas IES paulistas é muito 

esperada. 

Contribuirá para ampliar e consolidar um 

movimento democratizante. 

As IES paulistas são referências importantes. 

O Programa de Inclusão com Mérito no 

Ensino Superior (PIMESP).  
 Preserva o espírito elitista, mas como ponto de partida é 

importante. Porém, pode e deve avançar. 

 

 

 

IES Paulistas 



Constituição Federal (1988). 

Estatuto da Igualdade Racial (Lei 

12.788). 

Decisão STF de abril de 2012. 

Bases da Lei 12.711 de agostode 

2012. 

 

 

 

Sustentação 

jurídica 



Lei de cotas 



Lei de cotas 

Avanço no itinerário rumo à 

construção da universidade pública 

inclusiva.   

Longa tramitação. 

Implementação gradual. 

Aplicável para toda rede federal. 

Fixa modelo único, facultando às IES 

configurações específicas. 



Inclusão e 

Permanência na Era 

da Lei de cotas 

Aspecto operacional complexo. 

Bolsa permanência, acessível a 

poucos. 



Lei de cotas 

Requer avaliações. 

Impactos nos estados. 

Matérias na mídia 

Ver estudo preliminar do GEMAA-

UERJ: 

http://gemaa.iesp.uerj.br/publicacoes/t

extos-para-discussao.html 

 Estudo da SESu-MEC  
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Impacto nos estados 

 Eficácia pode variar. 

UF mais pobres, com maior número de 

estudantes de escolas públicas com 

renda abaixa do corte da Lei. 

Variação de PPI nos estados afeta as 

chances relativas destes. 

Escola pública é o critério que tende a ser 

mais bem contemplado. 
90% das matrículas do EM e desvantagens 

competitivas.  

 

 

 



Impacto nos estados 

% de PPI variam nas UF 

(N e NE = 70%); (SE e CO = 50%) e (S = 20%). 

Vantagens para aqueles com renda familiar 

acima de 1,5 SM, e desses PPI. 

Quanto menor a competitividade no grupo 

mais chances. 

Renda menor, maior competição. 

Pode haver excesso de vagas para grupos de 

renda superior ao corte.  

 

 

 



Impacto nos estados 

A maior dificuldade para se conseguir vagas, 

encontra-se nos menos privilegiados.  

Aqueles que acumulam a desigualdade étnico-

racial e social. 

A competição na média nacional para PPI < 

1,5 SM é o dobro da dos brancos pobres. 

Duas vezes mais candidatos PPI < 1,5 SM 

competindo do que os brancos pobres.   

 

 

 



Impacto nos estados 

Os PPI < 1,5 SM são em menor número, com 

isto tem mais chances.  

A Lei não será capaz de reverter totalmente o 

padrão combinado de desigualdades que 

caracterizam o Brasil. 

No critério renda privilegiará mais aqueles 

com renda superior ao corte. 

No critério raça-cor a maioria de pobres maior 

a competitividade. 

 

 

 



Impacto nos estados 

Estados mais pobres com menores 

proporção de PPI maior 

desvantagens dos PPI mais pobres. 

Limite do estudo. 

Lei é muito nova 

Falta e dificuldade de acesso a 

dados. 
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Em Goiânia: 25 de setembro de 2013 


